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  Meloidogyne javanicaهای تجاری و امید بخش جو ایرانی به نماتد ریشه گرهی ارزیابی واکنش رقم 

 
 4، حمید روحانی3، رضا اقنوم2، عصمت مهدیخانی مقدم1مجید شاهی

 

 دانشجوی دکتری رشته بیماری شناسی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد -1

 هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد-2

 و منابع طبیعی استان خراسان رضوی  هیات علمی مرکز تحقیقات کشاوری-3

 هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد-4
Majid.shahi.1364@gmail.com 

 
باشد. جو بوده و داراي انواع زراعي و وحشي مي (Gramineae) يکي از گياهان مهم تيره غالت (.Hordeum vulgare L) جو

ميليون هکتار در جهان  56ميليون تن جو در سطح  136شود. ساالنه مي چهارمين غله مهم بعد از گندم، ذرت و برنج در جهان محسوب
، در ايران بعد از گندم، جو در مقام سطح 1390-91شود. جو يکي از مهمترين محصوالت کشاورزي ايران است. در سال زراعي توليد مي

اد بوده و ميزان گزارش بيماري نماتد ريشه گرهي نيز زير کشت در رتبه دوم قرار دارد. از آنجا که سطح زير کشت اين محصول در کشور زي
در حال افزايش مي باشد، درصورتيکه اين محصول بتواند به عنوان ميزبان بالقوه نماتد عمل کند اهميت بررسي واکنش ارقام مختلف آن 

اند و به ر تمام جهان پراکنده، د Meloidogyne هاي جنسگرهي، گونهنسبت به نماتد ريشه گرهي آشکار مي گردد. نماتدهاي ريشه
کنند. خسارت وارده به محصوالت کشاورزي بسته به ميزبان، طيف وسيعي از محصوالت کشاورزي حمله کرده و به آنها خسارت وارد مي

ک، بهرخ، رقم تجاري شامل ماکويي، بهمن، يوسف، نصرت، ني 27باشد. در اين تحقيق ميزان واکنشآب و هوا و گونه متهاجم متفاوت مي
، D10، کارون، دشت، ترکمن، ترش، افضل، 3، ريحان، نيمروز، صحرا، جنوب، زهک، والفجر، کوير، زر جو، ارس، لوت، ريحان 30فجر 

نسبت به نماتد  EC-91-10, EC-81-17, EC-84-10 ، همچنين سه الين اميد بخش جو شاملEC-91-8 و 12، شوري  4شوري
هاي کامل با ترکيب تيماري دو عدد تخم در يک گرم خاک و سه تکرار با قالب پايه بلوک Meloidogyne javanica گرهيريشه

تصادفي در شرايط گلخانه مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور جمعيت نماتد در آزمايشگاه خالص سازي شده و توسط اندازه گيري هاي 
ديد. سپس براي تکثير جمعيت از رقم حساس کارون )گوجه فرنگي( شناسايي گر 1987مورفولوژيک شرح داده شده توسط جپسون در سال 

( تهيه و مخلوط حاصل در دماي 1:1استفاده شد. براي کاشت بذور ارقام مختلف جو، خاکي به نسبت مساوي، از خاک مزرعه و ماسه بادي )
درصد ضد  0.5با استفاده از هيپوکلريت دقيقه سترون گرديده و درون گلدان هاي يک کيلويي که  20درجه سانتي گراد به مدت  121

زني، تعداد تخم / گرم ريشه و تعداد الرو روز از مايه 60عفوني شده بودند ريخته شد. سپس بذور جو در آنها کشت گرديد. پس از گذشت 
ايج نشان داد که بين ارقام گيري شد. نتهاي مختلف اندازهسن دوم در صد گرم از خاک و همچنين تعداد گال ايجاد شده/ گرم ريشه در رقم

اي از نظر فاکتور توليدمثل و شاخص گال وجود دارد. رقم ريحان با ميانگين تعداد گال و هاي مورد بررسي اختالف قابل مالحظهو الين
ل و کيسه با ميانگين گا EC-83-17 داراي بيشترين حساسيت و الين اميد بخش 4/8در گرم ريشه و فاکتور توليدمثل  5/103کيسه تخم 

 داراي کمترين حساسيت بوده اند.  5/1و رقم صحرا با فاکتور توليدمثل  1/19تخم 
 

 .گرهيارقام تجاري جو، فاکتور توليد مثل، گال، نماتد ريشه واژه های کلیدی:
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