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  چکیده
نماتد در گرم خـاك، در   33/4و  49/1هاي اولیه  مجزا، با جمعیت  ، در دو آزمونIvanova, 1967 Helicotylenchus digitiformisترجیح میزبانی نماتد 
، چغندرقنـد  )16دلتاپـاین  (پنبـه  نتایج نشان داد که همه گیاهان مورد آزمـایش، شـامل   . شدهاي کامل تصادفی در شرایط گلخانه انجام  قالب طرح بلوك

(Pb8) ، و یونجـه  ) راتگـرز (فرنگـی   ، گوجـه )شـیراز (گنـدم   ،)طالیـی (، کلـزا  )سمسوري(، طالبی )ایرانی( ، شبدر)704هیبرید (، ذرت )اسپورت(چمن
همچنـین بـه منظـور تعیـین سـطوح      . تور تولیدمثل و جمعیت نهایی نماتد مربوط به پنبه و ذرت بـود میزبان این نماتد هستند، اما باالترین فاک ،)همدانی(

دو آزمـون جداگانـه در قالـب طـرح     ) 16رقم دلتاپـاین  (و پنبه ) 704هیبرید (روي هر یک از گیاهان ذرت  H. digitiformisزاي گونه  جمعیت خسارت
و صفر نماتد در گرم خاك، با شـش تکـرار در    16/2، 33/4اي و شاهد، به ترتیب با  ف جمعیت مزرعهاي، نص هاي کامل تصادفی، با جمعیت مزرعه بلوك

در شرایط میکروپالت و تیمار جمعیـت   اي  اي و نصف جمعیت مزرعه نتایج نشان داد که تیمارهاي جمعیت مزرعه. شرایط گلخانه و میکروپالت انجام شد
با وجود تکثیر نماتد بر روي رقم دلتاپـاین  . هاي رشدي گیاه ذرت نسبت به شاهد گردیدند دار اکثر شاخص نیاي در شرایط گلخانه باعث کاهش مع مزرعه

داري بر  یک از سطوح جمعیتی در شرایط گلخانه و میکروپالت کاهش معنی پنبه و داشتن فاکتور تولیدمثل باالتر از یک در تیمارهاي داراي نماتد، هیچ 16
هاي انجام شده نسبت به سطوح جمعیتـی نماتـد    رسد رقم مذکور در شرایط آزمون نظر میه ه نسبت به شاهد ایجاد نکرده و بهاي رشدي گیا روي شاخص
هاي کامل تصادفی با پنج تکرار در شرایط میکروپالت انجام  همچنین آزمون مشابهی روي دو رقم گندم پیشتاز و شیراز، در قالب طرح بلوك. متحمل باشد

هـاي   نماتد در گرم خـاك روي اکثـر شـاخص    49/1و صفر نماتد در گرم خاك تنها تیمار داراي  50/0، 75/0، 49/1چهار سطوح جمعیت  از بین. گردید
  .داري نسبت به شاهد ایجاد نمود رشدي رقم پیشتاز مؤثر بوده و کاهش معنی

  بهذرت، پننماتد انگل گیاهی، دامنه میزبانی، فاکتور تولیدمثل، گندم، : کلیدواژه

  نامه دکتري نگارنده اول، ارائه شده به دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز بخشی از پایان* 
  karegar@shirazu.ac.ir :مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی** 

  دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز پزشکی بخش گیاه شناسی گیاهی و استادیار بیماري استادآموخته دکتري،  دانشترتیب  به - 1
  



  ... جیح میزبانی و تأثیر سطوحبررسی تر: و همکاران کاشی نهنجی
 

 
 

Host preference and effect of different population levels of 
Helicotylenchus digitiformis on some field crops* 

 
 

L. KASHI, A. KAREGAR** and H. HAMZEH-ZARGHANI1 

 
 (Received: 20.12.2014; Accepted: 20.6.2015)  

 
 

Abstract 
Host preference of Helicotylenchus digitiformis Ivanova, 1967 on 10 common field crops including 
cantaloupe (Samsuri), canola (Golden), clover, corn (704-Hybrid), cotton (Deltapine 16), lucerne 
(Hamedani), sugar beet (Pb8), tomato (Rutgers), turf grass (Sport) and wheat (Shiraz) was studied in two 
separate trials. Tests were performed in randomized complete block designs, with initial field populations of 
1.49 and 4.33 nematodes/g of soil, under greenhouse conditions. The results showed that all plants are hosts 
for the nematode but the highest final population and reproduction factor were happened on the cotton 
(Deltapine 16) and corn (hybrid 704). In addition, to determine the damaging levels of the nematode on corn 
(hybrid 704) and cotton (Deltapine 16), two tests were conducted in randomized complete block designs with 
initial field population, ½ field population and control (4.33, 2.16 and Zero nematodes/g of soil, respectively) 
and six replicates, under greenhouse and microplot conditions. The results showed that all of the field 
populations under greenhouse conditions and treatments with nematode under microplot conditions caused 
significantly decreases in most of growth indices of corn plants. Nevertheless, the nematode population has 
not any significant effect on the growth indices of cotton, although the nematode multiplied on it and 
reproduction factor was more than one. Also, similar tests were carried out on two local wheat cultivars 
(Shiraz and Pishtaz), with field population, ½ field population, 1/3 field population and control (1.49, 0.75, 
0.50 and Zero nematodes/g of soil, respectively) in a randomized complete block design with five replicates, 
under microplot conditions. Results showed that only the field population significantly caused decreases in 
most of growth indices of wheat (Pishtaz). 
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  مقدمه
ــنس  ــدهاي ج ــه آن  Helicotylenchus  نمات ــه ب ــا  ک ه

شـود، از نظـر اهمیـت و     نماتدهاي مارپیچی نیز اطالق مـی 
میزان خسارت وارده به گیاهان پس از نماتدهاي مهمـی از  

رتبـه   Heteroderaو  Meloidogyne ،Pratylenchusقبیل 
 Sasser)دهـم جهـانی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت       

انگل سطحی ساکن ریشه  هاي این جنس نهاکثر گو. (1989
هاي عمیق بافت  توانند از یک سلول منفرد بخش بوده و می

کورتکس گیاه میزبان، به مدت طـوالنی از چنـد دقیقـه تـا     
هـا   برخی از آن. چند روز تغذیه کرده و ایجاد نکروز نمایند

تعـدادي  . کننـد  انگل داخلی بوده و درون ریشه فعالیت مـی 
 H. multicinctusگونـه  . مهـاجر هسـتند   نیز انگل سـطحی 

تـرین عوامـل    یکـی از مهـم   Radophulus similisپـس از  
کاهش محصول موز محسوب شده و خسـارتی در حـدود   

 ,Krall 1990, Siddiqi 1972)کند  درصد وارد می 34تا  19

2000).  
ــل اصــلی زردي و   ــارپیچی یکــی از عوام ــدهاي م نمات

هـاي ورزشـی    نکاهش رشد چمن در فضـاي سـبز و زمـی   
گزارشات متعددي از زردي چمـن و ارتبـاط آن بـا     .هستند
 .H. pseudorobustus ،H. digonicus ،Hهایی نظیـر   گونه

erythrinae ،H. dihystera ،H. varicaudatus و H. 

jojutlensis    در نقاط مختلف دنیـا وجـود دارد(Zavaleta-

Mejia & Sosa-Moss 1979, Krall 1990, Sikora et al. 
است کـه   H. dihysteraترین گونه این جنس  رایج. (1999

از طیف وسیعی از گیاهان زراعـی، بـاغی، سـبزي، صـیفی،     
زینتی و غیرمثمر به صورت سطحی سـاکن تغذیـه کـرده و    

بـه عنـوان    H. pseudorobustus. خسـارت وارد مـی کنـد   
دومین گونه رایج این جنس یکی از عوامل کاهش محصول 

حساسـیت  . گردد ایواي آمریکا محسوب میذرت در ایالت 
امـا  . ارقام مختلف ذرت نسبت به این نماتد متفاوت اسـت 

هیچ یک از ارقام نسبت به این نماتد کامالً مقاوم نیسـتند و  
بیشتر از یک نماتد در گرم خاك باعث توقـف رشـد ذرت   

در آزمایشی که جهت . (Norton & Nyvall 2011)شود   می
گونـه از گیاهـان    15ی این گونه در بـین  تعیین دامنه میزبان

مرتعی صورت گرفت، مشخص گردید که این نماتـد تنهـا   
تکثیر شده و فاکتور  Festuca arundinacea Schrebروي 

. (Davis et al. 2004)از یـک بـود    بیشـتر تولیدمثل در آن 
گزارشـاتی از   ،فـاژ بـودن ایـن گونـه     همچنین با وجود پلی

ــی ذرت  ــم وحش ــت دو رق   و Zea diplopernnis( مقاوم
Z. mexicana (  نســـبت بـــهH. pseudorobustus  و

Pratylenchus brachyorus   وجـود دارد(McDonald & 

Nicol 2005).  
گونه از ایـن جـنس از مـزارع و     33در حال حاضر تنها 

 Ghaderi)ها در مناطق مختلف ایران گزارش شده است  باغ

et al. 2012, Kashi & Karegar 2014a, 2014b, 2014c) .
در کشور اکثراً از  Helicotylenchusهاي جنس  وجود گونه

اي در  طریق گزارشات کوتاه علمی مشخص شده و مطالعـه 
زا و میـزان   هـاي بیمـاري   زایی، سطح جمعیـت  مورد بیماري

از طــرف دیگــر . صــورت نگرفتــه اســتهــا  آنخســارت 
 هاي این جنس در زایی گونه مطالعات کمی در مورد بیماري
لـذا بـا توجـه بـه دامنـه وسـیع       . جهان صورت گرفته است

میزبانی، نحوه تغذیه و خسارت ایـن گـروه از نماتـدها، در    
ت   این تحقیق ترجیح میزبانی و تأثیر سطوح مختلف جمعیـ

H. digitiformis گیاهـان مهـم    يرشـد  يهـا  شـاخص ، بر
در این مطالعـه گونـه یـاد    . زراعی مورد بررسی قرار گرفت

هـاي متفـاوت از    طق مختلف کشور و از میزبـان شده از منا
باجگـاه، تفـت، تهـران، اهـواز، داراب،     -شـیراز (قبیل چمن 
، )میمنـد (، مـو  )زاهـدان (، خرمـا  )میبـد (، یونجـه  )ایوانکی

پسند  ، شاه)تفت(اي  ، سرو نقره)میبد(، گز )یاسوج(زالزالک 
هـرز گرامینـه    هـاي   و برخی علـف ) میبد(، کاردي )داراب(
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  .آوري گردید جمع) د، میمندآبرو نمک(

  بررسی  هاي روشمواد و 
  استخراج و تعیین جمعیت اولیه نماتد

هاي متفاوت جهت تـأمین جمعیـت    پس از انجام آزمون
خالص نماتد با استفاده از دیسـک هـویج و ریشـه ذرت و    

-چمن و عدم تکثیر آن به مقدار مورد نیاز، از خاك سـیلتی 
 محــل دو) ســیلت %6/9شــن و % 46رس، % 4/46(رســی 
فضاي سبز دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه     از چمن مختلف
، کـه حـاوي جمعیـت نسـبتاً     )2و  1خـاك شـماره   (شیراز 

بـراي  . بود استفاده گردیـد  H. digitiformisباالیی از گونه 
لیتـري از کـل    میلـی  100ي  تعیین جمعیت اولیه، سه نمونـه 

تخـاب  خاك مورد نظر پس از چندین بار مخلوط کـردن، ان 
شــده و نماتــدهاي هــر نمونــه بــا اســتفاده از روش ســینی 

(Whithead & Hemming 1965)    و در دمـاي آزمایشـگاه
)Cº26-23 (سپس نماتدها بـا اسـتفاده از   . استخراج گردید

استرئومیکروسکپ در سه تکرار شمارش شـده و میـانگین   
براي تعیین . ها به عنوان جمعیت اولیه در نظر گرفته شد آن

 100استخراج نماتد از خاك مورد نظر به روش سینی، نرخ 
سانتی متر مکعب خاك  100به  Helicotylenchusنماتد از 

اتوکالو شده که عاري از هر گونه نماتد زنـده بـود اضـافه    
ساعت پس از نگهـداري در دمـاي آزمایشـگاه،     48شده و 

این آزمون در سه . نماتدهاي استخراج شده شمارش گردید
هـا بـه عنـوان نـرخ      ام شده و میانگین درصـد آن تکرار انج

نماتـدهاي اسـتخراج شـده بـه     . استخراج در نظر گرفته شد
ــه    ــده دگریس ــل ش ــه  (de Grisse 1969)روش تکمی ب

 100گلیسیرین رسانیده شده، سـپس بـه طـور تصـادفی از     
ــد  ــه گردی ــد اســالید میکروســکوپی تهی ــراي . عــدد نمات ب

ــه ــ  شناســایی گون ــا از میکروســکوپ مجه ــین ه ــه دورب ز ب

  .دیجیتالی و منابع علمی استفاده شد

  تعیین مشخصات میکروبی خاك

ــی ــراي    ویژگ ــتفاده ب ــورد اس ــاك م ــی خ ــاي میکروب ه
غیـر از  (زایی از نظر وجود سایر نماتدها  هاي بیماري آزمون

H. digitiformis(هـاي   ها در آزمایشـگاه  ها و باکتري ، قارچ
گاه شـیراز و  پزشکی دانشـکده کشـاورزي دانشـ    بخش گیاه

بخش مقدار عناصر غذایی میکرو و ماکرو آن در آزمایشگاه 
خاکشناسی تعیین گردیده و طی مراحـل کاشـت و داشـت    

  .گیاهان، از عناصر مورد نیاز توصیه شده استفاده شد

  H. digitiformis میزبانی هاي ترجیح آزمون

ده گیـاه  ، H. digitiformisجهت تعیین ترجیح میزبـانی  
ها یاد شـده بـود    در منابع به عنوان میزبان از آن مختلف که

(Krall 1990, Siddiqi 1972, 1973, Fortuner 1987, 
1991, Fortuner et al. 1981, 1984) دلتاپاین (پنبه ، شامل

هیبریـد  (، ذرت )اسـپورت ( چمـن ، (Pb8)، چغندرقند )16
 ،)طالیـی (، کلـزا  )سمسوري(، طالبی )ایرانی( ، شبدر)704

 )همـدانی (و یونجـه  ) راتگرز(فرنگی  ، گوجه)رازشی(گندم 
آزمون در دو سال متـوالی، در قالـب طـرح     .انتخاب گردید

هاي کامل تصادفی در شرایط گلخانه و بـا اسـتفاده از    بلوك
  .کیلوگرمی انجام گردید 5/2هاي  گلدان

 49/1آزمون نوبت اول با شش تکرار و جمعیـت اولیـه   
، در فاصـله زمـانی   )1خـاك شـماره   (نماتد در گرم خـاك  

و آزمون دوم با ) روز 93به مدت ( 20/11/90تا  20/08/90
خاك (نماتد در گرم خاك  33/4پنج تکرار و جمعیت اولیه 

بـه  ( 20/08/91تـا   18/04/91، در فاصـله زمـانی   )2شماره 
میانگین دمـایی دو آزمـایش بـه    . انجام شد) روز 126مدت 

 C0/24°و ) 30زیمم و ماک 5/19با مینیمم ( C5/24°ترتیب 
ها متناسب بـا   بود و گلدان) 29و ماکزیمم  5/19با مینیمم (
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  .نیاز آبی، آبیاري شدند

 .Hهــاي مختلــف  بررســی اثــر جمعیــت  هــاي آزمــون

digitiformis      بر فاکتورهـاي مختلـف رشـدي گیاهـان
  زراعی رایج در شرایط گلخانه و میکروپالت 

هـاي تـرجیح    از بین گیاهـان مـورد اسـتفاده در آزمـون    
میزبانی نماتد، سه گیاه ذرت، پنبـه و گنـدم کـه هـم جـزء      

 H. digitiformisگیاهان رایج زراعی محسوب شده و هـم  
ــه خــوبی روي آن ــود، جهــت انجــام    ب ــر شــده ب ــا تکثی ه

ــر   آزمــون ــت نماتــد ب ــأثیر ســطوح مختلــف جمعی هــاي ت
  .هاي گیاهی انتخاب گردید شاخص
کـه   جداگانـه مون در دو آز): 704هیبرید (ذرت ) الف

در شرایط گلخانه و میکروپالت به طور همزمان در فاصـله  
انجـام  ) روز 125به مـدت  ( 20/08/91تا  18/04/91زمانی 

تـی نماتـد    ت مزرعـه  (شد، اثر سه سطح جمعی اي بـا   جمعیـ
نماتـد در هـر گـرم     16/2، نصف جمعیت مزرعـه بـا   33/4

ي ، بــر رو)خــاك و تیمــار بــدون نماتــد بــه عنــوان شــاهد
) 704هیبریـد  (هاي مختلف رشدي و زایشی ذرت  شاخص

هـاي کامـل تصـادفی در شـش تکـرار       در قالب طرح بلوك
جهـت تهیـه نصـف جمعیـت     . مورد بررسـی قـرار گرفـت   

خاك آلوده مورد استفاده، سترون شـده و  مزرعه، بخشی از 
. به نسبت مساوي با خاك آلوده غیرسترون مخلوط گردیـد 

ابتدا در . ون شده استفاده گردیددر مورد شاهد از خاك ستر
هر گلدان سه عدد بذر کشت شـد و پـس از سبزشـدن، دو    

هـاي   گلـدان . ها در مرحله گیاهچه حذف گردید عدد از آن
کیلویی بوده و متناسـب بـا نیـاز آبـی بـه       12مورد استفاده 

بـار و   اي یـک  ترتیب در شرایط میکروپالت و گلخانه هفتـه 
میـانگین دمـا در مـدت    . ندبار آبیـاري شـد   هر سه روز یک

و  C0/24°هـا بـراي شـرایط گلخانـه      زمان اجـراي آزمـون  
هــا در آزمــون  گلــدان. ثبــت گردیــد C4/20°میکــروپالت 

در پایان عالوه بـر  . میکروپالت درون خاك قرار داده شدند
هاي طـول   فاکتور تولیدمثل و جمعیت نهایی نماتد، شاخص

وزن تر و خشـک  هاي هوایی،  بوته، وزن تر و خشک اندام
ریشه، طول، وزن تر و خشک و تعداد دانه در بـالل و نیـز   

  . گیري شد وزن هزار دانه اندازه
دو آزمون مجزا، مشابه بـا  ): 16رقم دلتاپاین (پنبه ) ب
بـر روي   ،)704هیبریـد  (هاي انجام شده روي ذرت  آزمون

پنبه انجام شد با این تفاوت که مدت زمـان اجـراي آزمـون    
و میانگین دما در مـدت  ) 1/09/91تا  18/04/91(روز  136

بـه ترتیـب بـراي     C5/19°و  C8/23°زمان اجراي آزمـون،  
نهایتاً عـالوه بـر فـاکتور    . شرایط گلخانه و میکروپالت بود

هاي طـول بوتـه،    تولیدمثل و جمعیت نهایی نماتد، شاخص
هاي هوایی، وزن تـر و خشـک ریشـه و     وزن خشک بخش

از آنجا که بـه  . گیري شد ها اندازه تعداد و وزن خشک غوزه
ها بـاز نشـده بودنـد و اخـتالف      هنگام برداشت، همه غوزه

هاي باز شده و باز نشده زیاد بوده و خطا ایجـاد   وزن غوزه
  .ها صرف نظر گردید کرد از محاسبه وزن تر غوزه می
این آزمـون در  ): هاي شیراز و مرودشت رقم(گندم  )ج

تـــا  20/08/90زمـــانی  شــرایط میکـــروپالت در فاصـــله 
، انجـام شـده و اثـر چهـار     )به مدت هشت ماه( 20/04/91

تی نماتد  ت مزرعـه (سطح جمعینصـف  49/1اي بـا   جمعی ،
اي بـا   ، یک سوم جمعیت مزرعـه 75/0اي با  جمعیت مزرعه

نماتد در هر گرم خاك و تیمار بدون نماتد بـه عنـوان    5/0
یشـی دو  هاي مختلف رویشی و زا ، بر روي شاخص)شاهد

هـاي کامـل تصـادفی و     رقم گنـدم در قالـب طـرح بلـوك    
. آزمایش فاکتوریل در پنج تکرار مورد بررسی قـرار گرفـت  

ابتدا در هر گلدان سه عدد بذر کشت شد و پس از اطمینان 
هـا در   از رشد خـوب و سـالم بـودن گیـاه، دو عـدد از آن     

 12هاي مـورد اسـتفاده    گلدان. مرحله گیاهچه حذف گردید
پـس از  . یی بوده و متناسب با نیاز آبـی آبیـاري شـدند   کیلو
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ت نهـایی نماتـد و نیـز      برداشت، فاکتور تولیدمثل و جمعیـ
هاي طول بوتـه، وزن خشـک بخـش هـوایی، وزن      شاخص

هزار دانه، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه و پنجه در هر 
  بـودن ریشـه و قطـع     به دلیـل افشـان  . گیري شد بوته اندازه
هـا از   هاي مویین به هنگـام خـارج کـردن بوتـه     هشدن ریش

هاي مربوط به بخش زیرزمینی  گیري شاخص خاك از اندازه
  .صرف نظر گردید

هـاي   آوري شده از آزمون هاي جمع آنالیز آماري داده
ــاري ــی بیم ــایش: زای ــایج همــه آزم ــه نت اي و  هــاي گلخان

و بـر اسـاس    SAS 9.0افـزار   میکروپالت با استفاده از نـرم 
براي تجزیه واریانس . بررسی شد Tو  Duncanهاي  ونآزم
. اسـتفاده شـد   proc GLMگیـري شـده از    هاي انـدازه  داده

متغیرهـاي  (هـاي ناپارامتریـک    عالوه بر آن براي آنالیز داده
از ) هـاي گنـدم   ناپیوسته از قبیل تعداد نماتد و تعـداد پنجـه  

proc rank نیز استفاده گردید.  

  نتایج
  خاكمشخصات میکروبی 

خـاك مـورد اسـتفاده در آزمـون     (در خاك شماره یـک  
هاي مربوط به تعیین  نوبت اول ترجیح میزبانی و نیز آزمون

روي ارقـام   H. digitiformisسـطوح جمعیـت بیمـاریزاي    
ــدم ــه)گن ــاي  ، گون ــت % Helicotylenchus 95ه از جمعی

هـا   آن% 8/75دادنـد کـه    نماتدهاي موجـود را تشـکیل مـی   
ــه  ــه گون ــوط ب ــه % 5/9و % 7/14و  H. digitiformisمرب ب

 H. vulgarisو  H. digonicusهـاي   ترتیب متعلق به گونـه 
هـاي   هـایی از هـر یـک از جـنس     ها، گونه عالوه بر آن. بود

Filenchus ،Aphlenchus  ــاکتري ــدهاي بـ ــوار  و نماتـ خـ
ــزان  Cephalobinaزیرراســته   Ditylenchus 2%، %1بــه می
خـاك مـورد   (اره دو همچنین در خـاك شـم  . وجود داشت

استفاده در آزمون نوبت دوم ترجیح میزبانی و آزمون تعیین 
هـاي   ، گونـه )زا روي ذرت و پنبـه  سطوح جمعیت بیمـاري 

Helicotylenchus 85 % از جمعیــت نماتــدهاي موجــود را
% 7/6و  H. digitiformisآن گونه % 84دادند که  تشکیل می

  و H. digonicusهـاي   به ترتیـب متعلـق بـه گونـه    % 3/9و 
H. vulgaris هایی از هـر یـک از    ها، گونه عالوه بر آن. بود

و  Basiria ،Filenchus ،Tylenchorhynchusهــاي  جــنس
Pratylenchus  1به میزان% ،Aphlenchus  وDitylenchus 

% Cephalobina 5خـوار زیرراسـته    ، نماتدهاي بـاکتري 3%
هــاي  هــایی از قــارچ  همچنــین گونــه . وجــود داشــت 

Penicillium ،Aspergillus ،Fusarium ،Mucor  و
ــاکتري ــاي  ب  Pseudomonas fluorescens ،Bacillusه

subtilis  وStereptomyces sp.  در خــاك شــماره یــک و
Rhizopus ،Alternaria ،Penicillium  وPseudomonas 

fluorescens ،Bacillus subtilis ،Erwinia sp. ،
Stereptomyces sp.  وPectobacterium  شـماره   در خاك
زا بـودن   جهـت اطمینـان از غیـر بیمـاري    . دو وجود داشت

هـاي موجـود در خـاك، قبـل از شـروع       ها و بـاکتري  قارچ
هاي کوچک حاوي  بذر گیاهان مختلف درون گلدان  آزمون

خاك مورد نظر کشت شده و به مدت یـک مـاه نگهـداري    
ســپس بــا کشــت ریشــه از عــدم آلــودگی قــارچی و . شــد
هــاي  در مــورد گونــه. ایی اطمینــان حاصــل گردیــدباکتریــ

Helicotylenchus  ــه ــه گون ــدهاي متعلــق ب ــز تنهــا نمات   نی
 H. digitiformis شمارش شد.  

در شـرایط   H. digitiformisهاي ترجیح میزبـانی   آزمون
  گلخانه

 یاهــانگ تــأثیر آزمــون اول مرحلــه نتــایج: اول مرحلــه
 یطدر شـرا  H. digitiformis تولیـدمثل  فـاکتور  بـر مختلف 

مـورد   یاهـان تمـام گ  روي برنماتد  ینگلخانه نشان داد که ا
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مربـوط بـه    یدمثلتول فاکتور ینشتربی .گردید یرتکث یشآزما
) 20/7( 704 هیبریـد -ذرت و) 41/9( 16دلتاپاین  رقم-پنبه

بود که با فاکتور تولیدمثل مربوط به کلـزا، شـبدر، گنـدم و    
رین آن مربوط متو کداري نداشت  چغندرقند اختالف معنی

فرنگـی در یـک    بود که با یونجـه و گوجـه  ) 4/1(به چمن 
نماتـد در   01/14همچنین پنبه بـا  . سطح آماري قرار داشت

نماتـد در گـرم خـاك     08/2گرم خاك باالترین و چمن بـا  
در ایـن آزمـون بـه دلیـل     . رین جمعیت نهایی را داشتمتک

فته و از نتـایج  نامعلومی تیمارهاي مربوط به طالبی از بین ر
   ).1  جدول(آزمون حذف گردید 

آزمـون تـرجیح میزبـانی،     نتایج نوبـت دوم : مرحله دوم
ت اولیـه      H. digitiformisنشان داد که  بـا میـانگین جمعیـ

 16عدد در گرم خاك، تنهـا بـر روي ارقـام دلتاپـاین      33/4
چغندرقند و چمـن اسـپورت    Pb8ذرت،  704پنبه، هیبرید 

ت نهـایی آن   تکثیر شده، فاکت هـا، بـر    ور تولیـدمثل و جمعیـ
داري بـا سـایر    اساس آزمون دانکـن اخـتالف بسـیار معنـی    

فاکتور تولیدمثل نماتد در سایر گیاهـان  . گیاهان نشان دادند
  ).2  جدول(مورد آزمون کمتر از یک بود 

هاي وزن تر و خشک تیمارهاي داراي  با مقایسه میانگین
مشخص شـد   Tاساس آزمون نماتد در هر گیاه با شاهد بر 

داري بـین گیاهـان آلـوده و     که در مجموع اخـتالف معنـی  
 38از بـین  . هـاي مـذکور وجـود نـدارد     شاهد در شـاخص 

وزن تـر  , مورد، تنها وزن تر و خشـک پنبـه، ذرت، یونجـه   
اول و وزن تـر    فرنگی در آزمون شبدر و وزن خشک گوجه

اهد نشان دار با ش فرنگی در آزمون دوم اختالف معنی گوجه
یک از دو آزمون تـرجیح   در هیچ). 2و  1 هاي جدول(دادند 

آزمــون چنــد % 1داري در ســطح  میزبــانی، اخــتالف معنــی
ها مشاهده نگردیـد، بـدین معنـی     اي دانکن، بین بلوك دامنه

هـاي مـورد آزمـایش     که شرایط گلخانه براي تمـام گلـدان  
  .یکسان بوده است

ــون ــت   آزم ــر جمعی ــی اث ــاي بررس ــاي م ه ــفه   ختل
H. digitiformis    بر فاکتورهاي مختلف رشـدي گیاهـان

  مهم زراعی در شرایط گلخانه و میکروپالت 

بررسی نتایج آزمـون نشـان   ): 704هیبرید (ذرت ) الف
داد که بیشترین فاکتور تولیـدمثل نماتـد در هـر دو آزمـون     

، 70/4و  56/3گلخانه و میکروپالت، به ترتیـب بـا مقـادیر    
با جمعیت اولیه ( اي  نصف جمعیت مزرعهمربوط به تیمار 

% 1بـوده اسـت، کـه در سـطح     ) نماتد در گرم خـاك  16/2
ــت مزرعــه اي و شــاهد  آزمــون دانکــن بــا دو تیمــار جمعی

بیشـترین   ).3جـدول  (دار نشـان داد   اختالف بسـیار معنـی  
عدد نماتـد در گـرم خـاك،     58/13میزان جمعیت نهایی با 

اي در شـرایط میکـروپالت    متعلق به تیمار جمعیت مزرعـه 
داري بـا تیمـار دیگـر و شـاهد      بود که اختالف بسیار معنی

کــه در شــرایط گلخانــه، هرچنــد تیمــار  در حــالی .داشــت
ت       جمعیت مزرعـه  اي در مقایسـه بـا تیمـار نصـف جمعیـ

اي، جمعیت نهایی بیشتري را به خود اختصاص داده  مزرعه
هـر  . اهده نگردیـد ها مش داري بین آن بود، اما اختالف معنی

دو تیمار داراي نماتد، در شـرایط گلخانـه اخـتالف بسـیار     
   ).3جدول (دار با شاهد داشتند  معنی
 خشـک  و تـر  وزن کاهش میزان میکروپالت، شرایط در
تعداد دانه  بالل، و وزن تر و خشک ریشه هوایی، هاي اندام

 اي بیشتر در بالل و وزن هزار دانه، در تیمار جمعیت مزرعه
اي بـوده و اخـتالف بسـیار     از تیمار نصف جمعیت مزرعـه 

. دار بـر اسـاس آزمـون دانکـن نشـان داد      دار یا معنـی  معنی
هاي مذکور در تیمار نصـف   همچنین مقدار کاهش شاخص

 اي با تیمار شاهد، بر اساس آزمـون دانکـن،   جمعیت مزرعه
 .دار نشان داد دار یا معنی مشهود بوده و اختالف بسیار معنی

ــ ــه ت ــت مزرع ــار جمعی ــت        أثیر دو تیم اي و نصــف جمعی
اي بر شاخص طول بوتـه چنـدان مشـخص نبـوده و      مزرعه
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هـا   آزمـون دانکـن بـین آن   % 5داري در سطح  اختالف معنی
دار  اما هر دو تیمار با شاهد تفـاوت معنـی  . مشاهده نگردید

  .)3جدول (داشتند 
هـاي   اي، میزان کاهش بیشتر شاخص در آزمایش گلخانه

هاي هـوایی، ریشـه و    وزن تر و خشک اندام(رشدي ذرت 
تحت ) بالل، تعداد دانه در بالل، وزن هزار دانه و طول بوته

اي نسبت به شاهد، کامالً مشهود  تأثیر تیمار جمعیت مزرعه
ار اي دانکن، اختالف بسی بوده و بر اساس آزمون چند دامنه

اما تأثیر تیمار . ها مشاهده گردید دار بین آن دار یا معنی معنی
ت مزرعـه   هـاي وزن خشـک    اي بـر شـاخص   نصف جمعیـ

هاي هوایی و وزن تر و خشک بالل و وزن هزار دانه،  اندام
ت مزرعـه   داري  اي، اخـتالف معنـی                با شاهد و تیمار جمعیـ

هش وزن تـر و  مقـدار کـا  . هـا بـود   نداشته و حد واسط آن
ــت  خشــک ریشــه و ارتفــاع بوتــه در تیمــار نصــف جمعی

ــوده و اخــتالف    مزرعــه ــاهد، مشــهود نب ــه ش اي نســبت ب
کـه میـزان    ها مشاهده نگردیـد، در حـالی   داري بین آن معنی

ت مزرعـه     کاهش شاخص اي  هاي مـذکور در تیمـار جمعیـ
ــر   ــار دیگ ــه دو تیم ــبت ب ــت  (نس ــاهد و نصــف جمعی ش

دار یـا بسـیار    خص بوده و تفاوت معنیکامالً مش) اي مزرعه
در مـورد میـانگین تعـداد    . ها مشاهده شد داري بین آن معنی

داري بین دو تیمـار داراي نماتـد    دانه در بالل، تفاوت معنی
دار  وجود نداشت، اما هر دو تیمار با شاهد اخـتالف معنـی  

  .)3جدول (نشان دادند 
داد کـه   بررسی نتـایج نشـان  : 16پنبه رقم دلتاپاین ) ب

ــون      ــر دو آزم ــدمثل در ه ــاکتور تولی ــدار ف ــترین مق بیش
ت       میکروپالت و گلخانه، مربـوط بـه تیمـار نصـف جمعیـ

عدد نماتـد در گـرم خـاك     16/2اي با جمعیت اولیه  مزرعه
به طوریکه این تیمار در شرایط میکـروپالت بـا   . بوده است

اختالف بسـیار  ) اي و شاهد جمعیت مزرعه(دو تیمار دیگر 

کـه همـین تیمـار در آزمـون      دار نشـان داد، در حـالی   نیمع
ت مزرعـه     اي تفاوت معنی گلخانه اي  داري بـا تیمـار جمعیـ

جـدول  (دار داشـت   نداشته اما با شاهد تفاوت بسیار معنـی 
ت نهـایی بـه ترتیـب بـا       ).4 و  98/7بیشترین میزان جمعیـ

ــت    04/7 ــار جمعی ــه تیم ــق ب ــرم خــاك، متعل ــد در گ نمات
ت  . شرایط گلخانـه و میکـروپالت بـود    اي در مزرعه جمعیـ

داري بـا   نهایی در شرایط میکروپالت اختالف بسـیار معنـی  
کـه در شـرایط    تیمار دیگر و شاهد خود نشان داد، در حالی

اي در مقایسه با سایر  گلخانه، هر چند تیمار جمعیت مزرعه
ــود     ــه خ ــایی را ب ــت نه ــدار جمعی ــترین مق ــا، بیش تیماره

داري با تیمـار نصـف    د، اما اختالف معنیاختصاص داده بو
داري  البته تفـاوت بسـیار معنـی   . اي نداشت جمعیت مزرعه

ــت نهــایی تیمــار جمعیــت مزرعــه اي و شــاهد  بــین جمعی
هاي میکـروپالت و   هاي آزمون بررسی داده. مشاهده گردید

هـاي   گلخانه حاکی از این است که هـیچ یـک از شـاخص   
حـت تـأثیر سـطوح مختلـف     ت 16رشدي پنبه رقم دلتاپاین 

قرار نگرفته و بر اسـاس آزمـون    H. digitiformisجمعیت 
داري بـین دو سـطح    اي دانکـن، اخـتالف معنـی    چند دامنه

تی داراي نماتد و حتی بین تیمارهـاي داراي نماتـد و    جمعی
  ).4جدول (کنترل مشاهده نگردید 

بررسـی نتـایج   ): هاي شـیراز و پیشـتاز   رقم(گندم ) ج
از هشت ماه در شرایط میکـروپالت، نشـان داد    آزمون پس

عـدد   6/4و  0/5که باالترین فـاکتور تولیـدمثل بـا مقـادیر     
 نماتد در گرم خاك، به ترتیب در ارقام شیراز و پیشتاز، بـه 

 49/0اي بـا جمعیـت اولیـه     تیمار یک سوم جمعیت مزرعه
بـر اسـاس آزمـون چنـد     . نماتد در گرم خـاك، تعلـق دارد  

ت اولیـه      اي دان دامنه کن، بـین تیمـار داراي کمتـرین جمعیـ
از نظر فاکتور تولیدمثل ) اي یک سوم جمعیت مزرعه(نماتد 

  با سایر تیمارهاي مـورد آزمـایش در رقـم شـیراز اخـتالف     
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، هرچنـد  )Pr treatment< 0.0001(داري وجـود داشـت    معنـی 
داري بین دو رقم گندم، از ایـن نظـر مشـاهده     تفاوت معنی

ولـی در هـر دو رقـم     (Prtreatment* Cultivar =0.8653)نگردید 
گندم مقـدار عـددي فـاکتور تولیـدمثل در همـه تیمارهـاي       

نماتـد   دهنده تکثیر از یک بوده که نشان بیشترداراي نماتد، 
بیشترین میزان جمعیت ). 5جدول (بود  روي ریشه دو رقم

عدد نماتد در گرم خـاك، متعلـق بـه تیمـار      48/5نهایی با 
نماتـد در گـرم    49/1با جمعیـت اولیـه   (اي  عیت مزرعهجم
داري بـا   در رقم پیشتاز بود که اختالف بسـیار معنـی  ) خاك

 >Pr treatment)دو تیمار دیگر مربوط به همین رقم نشان داد 

اي  ، همچنین در رقم شیراز، تیمار جمعیت مزرعـه (0.0001
ت نهـایی    عـدد نماتـد در گـرم    2/3(بیشترین مقدار جمعیـ 

را به خود اختصاص داده و بر اساس آزمون دانکـن،  ) خاك
داري بـا دو تیمـار دیگـر داراي نماتـد و نیـز       اختالف معنی
داري از ایـن نظـر    بین دو رقم تفـاوت معنـی  . شاهد داشت

). 5جـدول  ( (Pr treatment * cultivar= 0.3090)مشاهده نگردید 
هـاي طـول بوتـه، وزن     بیشترین مقدار کـاهش در شـاخص  

هاي هوایی، تعداد خوشه در هـر بوتـه، تعـداد     شک اندامخ
ها و وزن هزار دانه مربوط بـه   دانه در خوشه، تعداد کل دانه

ت مزرعـه   اي رقـم پیشـتاز بـود کـه بـا شـاهد        تیمار جمعیـ
امـا میـزان   . داري نشـان داد  دار یا بسیار معنی اختالف معنی
د، هاي نامبرده در همین تیمار در اکثـر مـوار   کاهش شاخص

ــاوت     ــتاز تف ــم پیش ــد رق ــاي داراي نمات ــایر تیماره ــا س ب
داري نداشت، همچنین سطوح مختلف جمعیت نماتد  معنی

هاي مـذکور در رقـم شـیراز     داري روي شاخص تأثیر معنی
ها در همه تیمارهاي مـورد   تعداد پنجه). 5جدول (نداشتند 

اي  آزمایش و در هر دو رقم بر اسـاس آزمـون چنـد دامنـه    
داري بـا   یـک رده قـرار داشـته و تفـاوت معنـی      دانکن، در

-Pr-Titreatment *cultivar = 0.8420; Pr)یکدیگر نشان ندادنـد  

Titreatment = 0.3813) ) 5جدول.(  

  بحث
  H. digitiformisترجیح میزبانی 

هاي  بر روي برخی از گونه Helicotylenchusهاي  گونه
. شـوند  مـی گیاهی ترجیح میزبانی داشته و به راحتی تکثیـر  

بـه راحتـی بـر روي     H. digonicusمشاهده شده است که 
یونجه، شبدر سفید و قرمز، شـبدر شـیرین سـفید و شـبدر     
ــپرس و    ــر روي اس ــی ب ــده ول ــر ش ــیرین وحشــی تکثی ش

کـه تکثیـر کمـی دارد     برموداگراس تکثیـر نشـده و یـا ایـن    
(Krall 1990) .   در مورد تـرجیح میزبـانیH. digitiformis 

فـاکتور  . یش مجزایـی صـورت نگرفتـه اسـت    تاکنون آزمـا 
در آزمـون مرحلـه اول تـرجیح     H. digitiformisتولیدمثل 

میزبانی در همه گیاهان مورد آزمایش بیشتر از یک بود، امـا  
در آزمون مرحله دوم فاکتور تولیدمثل نماتـد تنهـا در پنبـه    

و  pb8، چغندرقند رقـم  704، ذرت هیبرید 16رقم دلتاپاین 
 5/0بیش از یک و در شش گیاه دیگـر بـین   چمن اسپورت 
 .Taylor et al)و همکـاران   تـایلور طبـق نظـر   . و یک بود

ــر از   (2000 ــدمثل کمت ــاکتور تولی ــر ف ــاه  1/0اگ ــد گی باش
و یک باشـد میزبـان ضـعیف و در     1/0غیرمیزبان، اگر بین 

. اسـت ) مناسب(که بیش از یک باشد میزبان خوب  صورتی
بـه  . ورد آزمایش میزبان هسـتند بر این اساس همه گیاهان م

فـاژ   پلـی  H. digitiformisتوان گفت گونه  عبارت دیگر می
  . کند تواند از تعداد زیادي گیاهان تغذیه  بوده و می

 در آزمون اول، با وجود جمعیت اولیه کمتـر نسـبت بـه   
آزمون دوم، فاکتور تولیدمثل در همه گیاهان مورد آزمایش، 

ت   رابطه معکوس . بیشتر بود بین فاکتور تولیـدمثل و جمعیـ
هـاي دیگـر و    اولیه، در آزمایشاتی که روي نماتدهاي جنس

و  H. varicaudatusهاي دیگر این جنس از جمله  نیز گونه
H. pseudorobustus  گردیـده   انجام شده است نیز مشاهده

  به عبارت دیگر فاکتور تولیدمثل تحت تأثیر جمعیت .است
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و تیمارهاي با جمعیت اولیه کمتر، فـاکتور  اولیه نماتد بوده 
تولیدمثل بیشتري نسبت به تیمارهاي با جمعیت اولیه باالتر 

 ,Seinhorst 1966, Onapitan & Amosu 1982).دارنـد 

Haseeb et al. 1998, Taylor et al. 2000, Khanna & 
Jyot 2002) .  هـاي مـورد    با توجه به کوچک بـودن گلـدان

ــتفاده  ــو 5/2(اس ــال دارد  ) ییکیل ــون، احتم ــر دو آزم در ه
در آزمون دوم باعث ایجاد رقابت براي  بیشترجمعیت اولیه 

فضا و میزبان شده، در نتیجه نماتد نتوانسته است به خـوبی  
در آزمـون اول بـا   . که از بین رفته باشد تکثیر یافته و یا این

جمعیت اولیه کمتر، غذا و فضاي کافی فراهم بوده و نماتد 
سته است با محدودیت کمتري نسـبت بـه آزمـون دوم    توان

عـالوه  . تکثیر یافته و فاکتور تولیدمثل بیشتري داشته باشـد 
اي  خـود، عامـل محدودکننـده     بر آن، کوچک بودن گلـدان 
هـاي تـرجیح    در آزمـون . گردد براي رشد گیاه محسوب می

،  هـاي کوچـک   میزبانی نیز به دلیل کشت گیاهان در گلـدان 
داري بـا تیمارهـاي    ک گیاهان اختالف معنـی وزن تر و خش

شاهد نشان ندادند و ایـن مـورد در تائیـد نتـایج تحقیقـات      
بـا وجـود   . (Schomaker & Been 2006)باشـد   قبلـی مـی  

رقم دلتاپـاین  (که فاکتور تولیدمثل و جمعیت نهایی پنبه  این
در هر دو نوبت آزمایش ترجیح ) 704هیبرید (و ذرت ) 16

به سایر گیاهان بیشتر بود و حتـی اخـتالف   میزبانی، نسبت 
داري نیز با آنها داشت، بدون مشاهده عالئـم بیمـاري،    معنی
توان در مورد حساسیت یا تحمل این گیاهان نسبت بـه   نمی

H. digitiformis اظهار نظر کرد.  
هـاي انجـام شـده روي نماتـدهاي دیگـر نشـان        بررسی

زیادي از جمله  دهد، فاکتور تولیدمثل تحت تأثیر عوامل می
. بافت، رطوبت، دما و مواد غذایی موجـود در خـاك اسـت   

حتـی سـایر   . نیز مؤثر هسـتند این عوامل بر میزبان و نماتد 
هـاي خـاك نیـز ممکـن اسـت بـر فـاکتور         رگانیسممیکروا

تولیدمثل، مقدار و شدت خسارت وارده به گیاه مؤثر باشند 

(Mani & Hinai 1997, Taylor et al. 2000) .ا توجه بـه  ب
متفاوت بودن جمعیت میکروبی خاك و تفـاوت در مـدت   
زمان اجراي دو آزمون و بالطبع نیاز آبی متفـاوت گیاهـان،   
شاید بتوان تفاوت در موقعیت گیاهان در دو آزمـون را بـه   

هاي گیاهان از قبیـل   البته ویژگی. این عوامل مربوط دانست
زان گرما دوسـت یـا سـرما دوسـت بـودن، رقـم گیـاه، میـ        
توانند  حساسیت نسبت به نماتد نیز هر یک به نوبه خود می

طبق مطالعات انجام . هاي مذکور مؤثر باشند در نتایج آزمون
شده گیاه به عنوان عاملی مستقل از جمعیت اولیه و فـاکتور  

هاي ایجاد شده توسط نماتدهاي انگـل   تولیدمثل در بیماري
. (Schomaker & Been 2006)گـردد   گیاهی محسوب مـی 

ذرت نسـبت بـه    704به عنوان مثال ممکـن اسـت هیبریـد    
ــه      ــبت ب ــاه نس ــن گی ــدهاي ای ــام و هیبری ــایر ارق  .Hس

digitiformis کـه شـرایط دمـایی در     یا این. تر باشد حساس
ذرت، نسـبت   704مدت زمان اجراي آزمون بـراي هیبریـد   

تـر بـوده، بـه همـین دلیـل       چغندر قند مناسـب  pb8به رقم 
خـوبی رشـد نکـرده و در مقایسـه بـا ذرت،       چغندرقند بـه 

فاکتور تولیدمثل و جمعیت نهایی نماتـد در آن کمتـر بـوده    
  .باشد

بر فاکتورهـاي  H. digitiformis هاي مختلف اثر جمعیت
ــه و     ــرایط گلخان ــدم در ش ــه و گن ــدي ذرت، پنب رش

  میکروپالت

طبق نتایج مطالعه حاضـر، تقریبـاً   ): 704هیبرید (ذرت 
رشدي ذرت در شرایط میکروپالت بهتـر  هاي  همه شاخص
تر بودن شـرایط   احتماالً دلیل این امر نزدیک. از گلخانه بود

  .اي است میکروپالت به شرایط مزرعه
هـا درون خـاك    از آنجا که در آزمون میکروپالت گلدان

شوند، اختالف دماي روز و شب، باعث ایجـاد   قرار داده می
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و در نتیجـه نماتـد   نوسانات زیاد روي دما و رطوبت خاك 
کـه در شـرایط گلخانـه ایـن نوسـانات       در حـالی . شود نمی

تـر دمـا و نیـز رطوبـت خـاك       دمایی، باعث تغییرات سریع
به طوریکـه در تحقیـق حاضـر بـا     . گردد ها می درون گلدان

اي  توجه به نیاز آبی، آبیاري در شـرایط میکـروپالت هفتـه   
انجـام   بـار  بار و در شـرایط گلخانـه هـر سـه روز یـک      یک
که نماتدها به دما و رطوبـت وابسـته    با توجه به این. شد می

توان گفت یکی از دالیل رشد و تکثیر بهتر ایـن   هستند، می
نماتد در شرایط میکروپالت نسبت به گلخانه متعادل بـودن  

تر به حالت طبیعی  این دو فاکتور محیطی در شرایط نزدیک
ت نهـ    . است) میکروپالت( ایی نماتـد  به طـوري کـه جمعیـ

اي، در شـرایط میکـروپالت    مربوط به تیمار جمعیت مزرعه
  . برابر شرایط گلخانه بود 49/1بیش از 

مانند بسـیاري نماتـدهاي انگـل     H. digitiformisگونه 
کننـد،   هاي زیرزمینی گیاهان حمله مـی  گیاهی که به قسمت
طبق نتایج بدست آمده از تحقیقات قبلـی  . چند نسلی است

(Schomaker & Been 2006)  به جز نماتدهایی که چرخه
هاي هوایی گیاهـان   زندگی کوتاهی دارند و عمدتاً به بخش

تواننـد   کنند، سایر نماتدهاي چندنسلی زمـانی مـی   حمله می
ت      در گیاه ایجاد خسارت کنند کـه در زمـان کشـت جمعیـ
باالیی از نماتد که بتوانـد ایجـاد خسـارت نمایـد در کنـار      

کـه   ه باشد، با توجه به ایـن نکـات و ایـن   ریشه وجود داشت
اي در هـر دو آزمـون میکـروپالت و     تیمار جمعیت مزرعـه 

هاي رشـدي گیـاه    اي منجر به کاهش بیشتر شاخص گلخانه
اي، تحت شـرایط   شد، بنابراین تیمار نصف جمعیت مزرعه

زا در  این آزمایش، به عنوان حداقل سطح جمعیت خسارت
ت     بـا م . شود نظر گرفته می قایسـه دو تیمـار نصـف جمعیـ

تـوان گفـت،    اي در شرایط گلخانه و میکروپالت می مزرعه
جمعیت اولیه کافی براي ایجاد خسارت در هـر دو آزمـون   

تـر بـراي رشـد و تکثیـر      وجود داشته، منتها شرایط مناسب

دار اکثـر   نماتد در آزمون میکروپالت منجر به کاهش معنـی 
در تیمـار نصـف    704هـاي رشـدي ذرت هیبریـد     شاخص

کـه   در حـالی . اي نسبت به شاهد شده است جمعیت مزرعه
طبـق  . چنین کاهشی در شـرایط گلخانـه مشـاهده نگردیـد    

هاي انجام شده، تاکنون تقریباً هیچ تحقیـق مجزایـی    بررسی
روي ذرت صـورت   H. digitiformisزایی  در مورد بیماري

ـ  نگرفته است تا نتایج آزمون ن تحقیـق  هاي انجام شده در ای
  .با آن مقایسه گردد

هـا بـر روي پنبـه     نتایج آزمـون  ):16رقم دلتاپاین (پنبه 
بـا فـاکتور تولیـدمثلی     H. digitiformisنشان داد که گونـه  

هـاي   نـوع کاهشـی در شـاخص    باالیی تکثیر یافته اما هـیچ  
 رسـد  نظر میه به همین دلیل ب. رشدي گیاه مشاهده نگردید

 H. digitiformisزبان متحمل بـراي  پنبه می 16رقم دلتاپاین 
 .Hنتـایج تحقیقـی کـه بـر روي جمعیتـی از گونـه       . باشد

dihystera دهد کـه   روي پنبه صورت گرفته است نشان می
برابـر شـده اسـت     150پس از پـنج سـال جمعیـت نماتـد     

(Krall 1990) هرچند از رقم پنبه استفاده شده و نیز میزان ،
  .ي در دسترس نیستربیشتخسارت ایجاد شده اطالعات 

از آنجـا کـه فـاکتور     ):هاي شیراز و پیشـتاز  رقم(گندم 
تولیدمثل در همه تیمارهـاي داراي نماتـد، در هـر دو رقـم     

تـوان گفـت ارقـام شـیراز و پیشـتاز       بیشتر از یک بود، مـی 
هـاي رشـدي    اما شـاخص . هستند H. digitiformisمیزبان 

ت مزر      اي کـه   عـه رقم پیشـتاز گنـدم تنهـا در تیمـار جمعیـ
دار بـا   باالترین مقدار جمعیت نهایی را داشت، کاهش معنی

ت اولیـه   . شاهد نشان داد عـدد   49/1بدین معنی که جمعیـ
نماتد در گرم خاك توانسـته اسـت در رقـم پیشـتاز ایجـاد      

هـاي رشـدي    که بر روي شـاخص  در حالی. خسارت نماید
جـه  تـوان نتی  بنـابراین مـی  . رقم شیراز تأثیري نداشته اسـت 

ت اولیـه      49/1گرفت تحت شرایط میکـروپالت بـا جمعیـ 
عدد نماتد در گرم خاك، رقم پیشتاز نسبت به شیراز نسبت 
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با این حـال در مـورد   . تر است حساس H. digitiformisبه 
هاي اولیه باالتر نماتد  مقاومت رقم شیراز نسبت به جمعیت

هـاي   نتوان نظر قطعی داد و نیاز به انجام آزمـو  مذکور، نمی
هـا، حتـی آنهـایی کـه      از آنجا که همـه پنجـه  . تکمیلی دارد

متر بودند نیز شمارش شـدند، کـاهش     تر از یک سانتی کوتاه
هـاي   هاي هر بوته که از شـاخص  داري در تعداد پنجه معنی

گـردد، بـین تیمارهـاي     مهم تعیین خسـارت محسـوب مـی   
ــد  ــم، مشــاهده نگردی طبــق . مختلــف هــیچ یــک از دو رق

زایی  ي انجام شده تاکنون تحقیقی در مورد بیماريها بررسی
ت      و تـأثیر سـطوح مختلـف جمعیـH. digitiformis  روي

ارقام گندم صورت نگرفته است تا بتوان نتایج ایـن تحقیـق   
   .ها مقایسه کرد با آن
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