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Abstract 

Introduction: Legumes are the most important source of human food after cereals. More 

than 70 species of plant-parasitic nematodes have been reported from legumes of the 

world. Some of these nematodes cause great damage to these plants. Pratylenchoides 

ritteri is widespread in Iran on various plants such as legumes. Material and Methods: 

The number of P. ritteri nematodes per kg of soil in an infected field soil was counted 

and this soil was used for a greenhouse experiment. Nematode reproductive factor and 

some plant growth traits in six plants including; Broad bean, soybean, lentil, bean, mung 

bean, and Chickpea were studied under greenhouse and field conditions. Tests were 

performed in randomized complete block designs and the data were analyzed using SPSS 

22 software. Results: All the plants were hosts for the nematode and the reproductive 

factor of the nematode was higher than one. The highest reproductive factor was found in 

soybean and the lowest in mung bean. Under greenhouse conditions, a decrease in most 

plant growth indices was observed in all infected plants. Among these plants, beans 

showed the largest decrease and mung bean the  smallest decrease in growth indices. 

Conclusion: Broad bean, soybean, lentil, bean, mung bean, and chickpea are hosts for P. 

ritteri and this nematode can cause decreases in most plant growth indices. 
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 مقاله پژوهشی 

 در شش حبوب  Pratylenchoides ritteriترجیح میزبانی و سطح جمعیتی  

 کورش عزیزی

 آبادپزشکی دانشگاه لرستان، خرمگروه گیاه

 1400/ 18/11پذیرش:        25/10/1400 :دریافت

( ک  سط(  1400عزیزی  و  میزبانی  جمعیتی   ترجیح  شش  Pratylenchoides ritteriح   .  حبوب  در 

 .Doi: 10.2982/PPS.11.1.36                     .              36-47 (:1)11شناسی گیاهی  اریبیم  دانش

 چکیده 

گونه نماتد انگل گیاهی از   70ترین منبع غذایی انسان هستند. بیش از  : حبوب بعد از غالت مهممقدمه

. کنندیمحصوالت وارد  حبوب دنیا گزارش شده است که برخی از این نماتدها خسارت زیادی به این م

از جمله   در ایران پراکنش وسیعی روی گیاهان مختلف  Pratylenchoides ritteriدر بین این نماتدها  

در کیلوگرم خاک در یک مزرعه آلوده مشخص    P. ritteriتعداد نماتدهای    :ها روشمواد و    .حبوب دارد

ی ها شاخصتولید مثلی نماتد و برخی از    شاخصی استفاده شد.  اگلخانه  شیآزماشد و از این خاک جهت  

ی هابلوکآلوده در قالب    رشدی شش گیاه باقال، سویا، عدس، لوبیا، ماش و نخود در گلخانه و مزرعه

گیاهان کشت  همه  :  هاافتهیآنالیز شد.    SPSS22با استفاده از نرم افزار    دادههاکامالً تصادفی بررسی و  

بودند   نماتد  میزبان  متول  شاخصو  شده   آنها  ثلی  ید  روی  یک  نماتد  از    شاخص بیشترین    بود.باالتر 

ماش   به  مربوط  و کمترین  به سویا  مربوط  در گلخانه  اندامبودتولیدمثلی  و   یها. کاهش رشد  هوایی 

بیشترین کاهش   لوبیا  . مشاهده شد سالم  نسبت به شاهد    به نماتد   آلوده   هایتیماردر  زیرزمینی گیاهان  

باقال، سویا، عدس، لوبیا،   ی:ریگ جهینت   ند.را نشان داد  رشدی   یها شاخص  و ماش کمترین میزان کاهش

این  ی رشدی هاشاخصباعث کاهش تواند میو این نماتد   هستند  P. ritteriنماتد  ماش و نخود میزبان

 . شودگیاهان 

 نخود   ،سویا، عدس، لوبیا، ماشباقال،  کلیدی: واژگان

 Introduction                                                                                                                   مقدمه 

. این روند یمانسان به شمار  ین برای  غنی از پروتیبعد از غالت به عنوان دومین منبع مهم غذایی    حبوب

بهبود حاصلخیزی خاک، نیتروژن ضمن  تثبیت زیستی  با  در  پوششی وگیاهان  به صورت    گیاهان  یا 

بوده و نقش مهمی در پایداری   مؤثر تناوب با بسیاری از گیاهان زراعی در جلوگیری از فرسایش خاک  

 حبوب   هایمزرعهگونه نماتد از    70بیش از    .( Parsa and Bagheri 2008)  نموده  کشاورزی ایفا  یهانظام

،  Meloidogyne javanica  ،M. incognita  ،Heterodera ciceri  دنیا گزارش شده است که از این تعداد
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بیشترین   Ditylenchus dipsaciو نماتد ساقه و پیاز    Pratylenchus thorneiنماتد مولد زخم ریشه  

تا   20نخود بین    هایمزرعهدر    H. ciceriنماتد  . میزان خسارت  اند کردهدنیا وارد    حبوبخسارت را به  

برآورد شده   50 ریشه    است.  درصد  باعث   P. thorneiو    Pratylenchus neglectusنماتد مولد زخم 

 هایمزرعه( و در  Thompson et al. 2000)  ند اشده   استرالیادر  نخود  محصول  درصدی    60تا    25کاهش  

درصد    40ل را  از قبیل کاهش رشد، پژمردگی و زردی و میزان محصو  اینشانهعدس دیم باعث بروز  

از جمله مهمترین نماتدهای انگل    Pratylenchidae  تیره  های(. نماتد Riga et al. 2008)  نداکاهش داده

این   نماتدهای  مهمترین  از جمله  دنیا هستند  در  نظر خسارت جنس    تیرهگیاهی   Pratylenchusاز 

. تعداد بردنام    توانیمرا    Pratylenchoidesاز دیگر نماتد این گروه جنس    .(Dropkin 1980)  باشد یم

گونه از   نه  .(Azizi et al. 2016a)  باشد یمگونه    30  در دنیا  Pratylenchoidesگزارش شده    یهاگونه

 Ghaderi)  باشد یم  Pratylenchoides ritteri  آنها  نیترشایع که    ،گزارش شده استدر ایران  این جنس  

et al. 2018, Azizi et al. 2016b بیماریزایی .)Pratylenchoides ritteri   روی برخی از گیاهان زراعی

 .(Majd Taheri et al. 2012, Moradi et al. 2014از جمله ذرت و گندم اثبات شده است )

 Materials and Methods                                                                                هاروشمواد و  

 تهیه جمعیت نماتد 

 یهامزرعهیکی از    ، ازاستان لرستان  حبوبمختلف    یهامزرعهاز  برداری  جمعیت اولیه نماتد بعد از نمونه

مزرعه کیلوگرم از خاک    200مقدار    .شد   تهیهداشت     P. ritteriاز  زیادی  شهرستان الشتر که جمعیت  

مرحله اقدام به تکثیر نماتد به وسیله   همچنین در چند  .انتقال یافت  گلخانهمختلف به    یها آزمونجهت  

  . مختلف استفاده شد   یهاآزمونمزرعه برای  معیت اولیه  دیسک هویچ شد ولی نماتد تکثیر نشد و از ج

از هر  شد و    یآورجمعاز نواحی مختلف مزرعه  نمونه    10برای مشخص شدن جمعیت اولیه مزرعه تعداد  

 Whitehead and )به روش  انتخاب و نماتدهای آن    گرم بر لیترمیلی  100به مقدار    هانمونهاز  کدام  

Hemming 1965)    پتری دیش مشبک شمارش جمعیت و  استرئومیکروسکوپ  . به وسیله  ند شد استخراج

با   و تهیه اسالید دائمی (  De Grisse 1969)نماتدها انجام شد. بعد از تثبیت نماتدها به روش دگریسه  

استفاده   با  و  دیجیتالی  لنز  به  مجهز  میکروسکوپ  نماتد  استفاده  گونه  موجود  شناسایی  کلیدهای  از 

 شناسایی شد. 

  P. ritteriتعیین ترجیح میزبانی نماتد 

کامالً تصادفی در    یهابلوک، آزمایشی در قالب  P. ritteriمشخص کردن ترجیح میزبانی نماتد  رای  ب

در    نخود  ماش ولوبیا،    عدس  سویا،شامل باقال،    حبوب  تیرهگیاه مختلف    شششرایط گلخانه انجام شد.  
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  70با    یامزرعه)جمعیت  سه سطح  در  برای هر گیاه    ایشاین آزم.  کشت شد   ییکیلو  2/ 5  یهاگلدان

خاک و   میلیگرم بر لیتر  100نماتد در    35  با  نصف جمعیت مزرعه  ، خاک  میلیگرم بر لیتر  100نماتد در  

تهیه نصف جمعیت   نظوربه م  .انجام شد روز    60در طی  تکرار    پنجو  تیمار بدون نماتد به عنوان شاهد(  

مزرعه بخشی از خاک آلوده مورد استفاده به وسیله حرارت سترون شد و نسبت مساوی با خاک آلوده 

عدد از هر    سهشاهد از خاک سترون شده استفاده گردید. بعد از کشت    برایر سترون مخلوط گردید.  یغ

آزمایش در  .نگهداری شد  بوته  ن یکگیاه بعد از سه برگی شدن آنها دو عدد از آنها حذف و در هر گلدا

بسته   هاگلدانانجام شد.  (  سلسیوسدرجه    30و بیشینه    20  درجه )کمینه  25گلخانه با میانگین دمای  

 به نیاز آبی آبیاری شدند. 

 رشدی گیاهان در شرایط گلخانه  یهاشاخصبر  P. ritteriمختلف نماتد  هایجمعیت ریتأث

در سه زمان    هابوتهاز جمله ارتفاع  در تیمارهای مختلف  ده  های مختلف رشدی گیاهان کشت ششاخص 

 یهااندامو وزن خشک    تروزناز جمله    هاشاخص. سایر  ند شد   یریگاندازهاز کشت  روز بعد    60و    40،  20

 شد.  یریگ اندازهدر زمان برداشت گیاهان گیاهان  هاشهیرهوایی و 

 مزرعهجمعیت نماتد در   بررسی

گیاه نخود، ماش، عدس   در شهرستان الشتر که جمعیت نسبتاٌ باالی داشت سه  P. ritteriآلوده به  مزرعه  

 ها کرت.  ند صورت آیش باقی ماند ه  شاهد ب  عنوانه  کشت شد و پنج کرت بمربعی  صد متردر پنج تکرار  

تولید    شاخص   .از نظر تعداد نماتدها مورد شمارش قرار گرفتند   روز  45سه مرحله با فاصله زمانی    در طی

که در    محاسبه شد   یاگلخانهو    یامزرعهدر آزمون  ، برای هر یک از تیمارها  R=Pf/Piطبق فرمول  لی  مث

 . بود نماتدها( Final populationجمعیت نهایی ) Pf( و Initial populationجمعیت اولیه ) Piآن 

مقایسه   س شدند وتجزیه واریان  SPSS22افزار  با استفاده از نرم  ایشآزم  از هر  آوری شدهجمع   یهاداده

 صورت گرفت.اس دی  آل و دانکن  یا دامنهبا استفاده از آزمون چند  هان یانگیم

 Results                                                                                                                         هایافته

خاک    هفتادوسه  نماتدهای  نماتدها    ند.بود  P. ritteriدرصد    ، Aphelenchus isomerusسایر 

Aphelenchoides cyrtus ،  Ditylenchus medicaginis  ،  از    ییهاگونهوFilenchus  ،Basiria  ،

Neopesilenchus،  درصد جمعیت نماتدهای خاک بودند  4و  2، 7، 3،  5، 6هر کدام بترتیب.   

   P. ritteriترجیح میزبانی 

نشان داد که این نماتد روی همه   گلخانهولیدمثلی نماتد در شرایط  ت   شاخصبر    گیاهان مختلف  ریتأث

مثلی تولید   شاخص(. بیشترین  1  )جدول   شودیمتولیدمثلی کمی تکثیر  گیاهان مورد آزمایش با نرخ  
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تولید مثلی مربوط به ماش در تیمار    شاخصدر تیمار جمعیت مزرعه و کمترین    نماتد مربوط به سویا

مثلی تولید  شاخصمار جمعیت مزرعه با  مربوط به تینماتد  مثلی  تولید  شاخصبین    .بود  جمعیت مزرعه 

نخود و در تیمار نماتد مثلی تولید شاخصوجود نداشت.  یداریمعنالف تیمار نصف جمعیت مزرعه اخت

ولی در سایر گیاهان با   وجود نداشت  یداریمعنالف  اختباهم    باقال و ماش  و  عدس  عدس، لوبیا و سویا،

اختالف   این  آزمایشی  تولید  شاخصبیشترین    . (1)جدول    بود  داریمعنهم  به مثلی در مزرعه   مربوط 

ماش و قسمت   نخود و  بیندر مزرعه  مثلی نماتد  تولید  شاخص  .عدس و کمترین مربوط به ماش بود

 .(2)جدول   وجود نداشت یداریمعنآیش اختالف 

گونه  6روی  P. ritteriتولیدمثلی  شاخصهای رشدی گیاهان و شاخصمقایسه میانگین . 1جدول 

 خاک(  میلی گرم بر لیتر  100نماتد در  70ی )جمعیت اولیه مزرعه = اگلخانهدر شرایط  حبوب
Table 1. Comparison of the means of plant growth factors and reproduction factor of P. 

ritteri on six legumes crops under greenhouse ditionscon  (initial population = 70 

nematodes/100 cc of soil). 

Plant height 

П (cm) 

Plant height 

І (cm) 

Pf (Final 

population) mean 

Reproduction 

factor 

Rf=Pf/Pi 

Treatment  

24.60b 13.40b 980   1.4 b Field Population Chickpea 

39.66a 25.33a 526   1.5 b 1/2 of field 

Population 
 

36.80ab 23.40a - - Control  

0.064ns 0.025* - - P- value  

38.80a 18.00a 910   1.3 b Field Population lentil 

38.60a 17.00a 454   1.3 b 1/2 of field 

Population 
 

30.40b 17.00a - - Control  

0.061ns 0.768ns - - P-value  

8.00b 5.25b 1540   2.2 a Field Population Soybean 

16.25ab 9.50ab 700   2 a 1/2 of field 

Population 
 

22.50a 14.00a - - Control  

0.088ns 0.054ns - - P-value  

37.50a 21.00a 770   1.1 bc Field Population Broad 

35.20a 23.20a 420   1.2 bc 1/2 of field 

Population 
bean 

41.40a 21.75a - - Control  

0.386ns 0.547ns - - P- value  

27.00ab 14.00a 700   1 bc Field Population Mung 

30.00a 14.60a 490   1.4 bc 
1/2 of field 

Population 
bean 

20.00b 17.80a - - Control  

0.078ns 0.274ns - - P-value  

24.80a 15.40a 1400   2 a Field Population Bean 

23.25a 13.75a 630   1.8 a 1/2 of field 

Population 
 

24.00a 15.80a - - Control  

0.863ns 0.309ns - - P-value  
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 ادامه .1جدول 
Table 1. Continue 

Root dry 

weight (g) 

Root fresh 

weight (g) 

Shoot dry 

weight (g) 

Shoot fresh 

weight (g) 

Plant height 

Ш  (cm) 
Treatment  

0.26a 0.63a 1.94a 3.70b 39.00a Field 

Population 
Chickpea 

0.21a 1.12a 1.82a 5.34ab 39.50a 1/2 of field 

Population 
 

0.31a 1.28a 2.70a 7.20a 38.40a Control  

0.528ns 0.395ns 0.150ns 0.016* 0.909ns P- value  

0.24a 0.23a 0.98a 1.32b 39.80a Field 

Population 
lentil 

1.46a 0.33a 0.75a 2.98a 49.00a 1/2 of field 

Population 
 

2.94a 1.12a 1.04a 2.90a 49.40a Control  

0.365ns 0.113ns 0.565ns 0.031* 0.099 ns P-value  

0.47a 2.67b 0.81ab 2.70b 35.00a Field 

Population 
Soybean 

0.49a 2.87b 1.90a 6.32a 70.50a 1/2 of field 

Population 
 

0.73a 5.30a 1.43a 5.05ab 76.25a Control  

0.097ns 0.019* 0.087ns 0.095ns 0.239ns P-value  

0.86b 4.07b 1.44ab 8.57b 44.00a Field 

Population 
Broad 

1.34a 9.66a 1.17b 11.60b 46.20a 1/2 of field 

Population 
bean 

1.30 a 11.70a 2.40a 20.40a 50.00a Control  

0.029 * 0.005** 0.114ns 0.035* 0.807ns P- value  

1.64a 11.08a 4.98a 28.66a 36.00ab Field 

Population 
Mung 

1.40b 8.96b 5.04a 29.58a 41.20a 1/2 of field 

Population 
bean 

0.41c 3.06c 0.72b 4.56b 25.20b Control  

0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.097ns P-value  

3.28b 15.72ab 2.38b 13.68b 69.00a Field 

Population 
Bean 

2.60b 10.37b 4.60a 23.42a 80.75a 1/2 of field 

Population 
 

9.68a 19.80 a 4.20a 28.30a 80.80a Control  

0.000** 0.114ns 0.003** 0.002** 0.706 ns P-value  

درصد    5بین تیمارها در سطح احتمال    داری معنعدم تفاوت    دهندهتکرار است. حروف مشابه التین نشان  5اعداد میانگین  

: ارتفاع اندام هوایی بعد Іبدون اختالف معنی دار.  ns.  05/0دار در سطح . * معنی01/0دار در سطح . ** معنیباشدی م

ی رشدی به صورت هاشاخصروز.    60: ارتفاع اندام هوایی بعد از  Шروز،    40: ارتفاع اندام هوایی بعد از  Пروز،    20از  

 جداگانه در هر گیاه آنالیز آماری شده است. 
Data are means of five replicates. Values followed by the same letters in each column are 

not significantly different (P≤0.05). *: significantly different at P≤0.05, **: significantly 

different at P≤0.01, ns: not significant, І: Plant height after 20 day, П: Plant height after 

40 day, Ш: Plant height after 60 day. Plant growth indices are statistically analyzed 

separately in each plant. 
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 .در مزرعه مورد آزمایش P. ritteriرات جمعیتی نماتد ییتغ .2جدول 

 Table 2. Population fluctuations of P. ritteri under field conditions. 

Treatment Chickpea lentil Mung bean 
Control  
(Fallow) 

Rf=Pf/Pi 1b 1.4a 0.94b 0.93b 

بین تیمارها در سطح    داریمعنعدم تفاوت    دهندهنشانتکرار است. حروف مشابه التین    5اعداد میانگین  

   .باشد یم درصد  5احتمال 
Data are means of five replicates. Values followed by the same letters in each column are 

not significantly different (P≤0.05). 
 

 های رشدی گیاهان شاخصبر  P. ritteriی مختلف هاتیجمعاثر  

اختالف هاشاخص تیمار شاهد  و  مزرعه  تیمار نصف جمعیت  با  مزرعه  تیمار جمعیت  نخود  ی رشدی 

ین سه تیمار اختالف معنی هوایی باندام    تروزنی در رشد در ماه اول نشان داد همچنین در  داریمعن

ی رشدی در این گیاه از جمله ارتفاع نهایی گیاهان وزن خشک  هاشاخصداری وجود دارد. در سایر  

 تر وزن(. در گیاه عدس  1وجود نداشت )جدول    دار یمعناختالف    هاشهیرو خشک    تروزناندام هوایی و  

ی در سطح  داریمعنتیمار شاهد اختالف  رعه با  معیت مز اندام هوایی بین تیمار جمعیت مزرعه و نصف ج

ی مربوط به هاشاخصی رشدی اختالف معنی داری وجود نداشت. در  هاشاخصنشان داد در سایر    5%

 ها شاخصاختالف معنی دار نشان داد و در سایر    %5در سه تیمار در سطح    ها شهیر  تروزنگیاه سویا فقط  

در گیاه باقال بین دو تیمار جمعیت مزرعه و   هاشهیرو خشک    تروزنی وجود نداشت.  داریمعن اختالف  

با شاهد در سطح   اختالف    %5و در سطح    %1نصف جمعیت مزرعه  دادند.    داریمعنبترتیب  نشان  را 

 % 1را در سطح    داریمعنی هوایی و ریشه در گیاه ماش اختالف  هااندامو وزن خشک    تر وزنشاخص  

کمتر بود که با توجه به   ی رشدیها شاخصاین    ستروناک  ان با خدر گیاهنشان دادند بدین صورت که  

 ها زمیکروارگانیمانگل گیاهی بودن این نماتد دلیل کاهش وزن در تیمار شاهد ممکن است از بین رفتن  

و وزن خشک    تروزنی  هاشاخصی تثبیت کننده ازت باشد. در مورد گیاه لوبیا در بین  هایباکترمفید و  

در بین سه تیمار جمعیت مزرعه و تیمار نصف جمعیت مزرعه با    هاشهیرخشک  و وزن    ی هواییهااندام

از جمله رشد طولی گیاهان   هاشاخصدار را نشان دادند در سایر  اختالف معنی  %1تیمار شاهد در سطح  

 .(1)شکل   داری مشاهده نشد اختالف معنی هاشهیر تروزنو 
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D در نخود  گیاه  هوایی  اندام  تیمارهای   : 

 مختلف

E اندام هوایی گیاه عدس در تیمارهای مختلف : F  تیمارهای در  سویا  گیاه  هوایی  اندام   :

 مختلف

   

G تیمارهای در  باقال  گیاه  هوایی  اندام   :

 مختلف

H  : اندام هوایی گیاه ماش در تیمارهای مختلف Iاندام هوایی گیاه لوبیا در تیمارهای مختلف : 

   

J  ی گیاه نخود در تیمارهای هاشه یر: رشد

 مختلف

K  رشد تیمارهای  هاشه یر:  در  عدس  گیاه  ی 

 مختلف

L  رشد تیمارهای  هاشه یر:  در  سویا  گیاه  ی 

 مختلف

   
M  باقال در تیمارهای ی گیاه  هاشه یر: رشد

 مختلف

N  رشد تیمارهای  هاشهیر:  در  ماش  گیاه  ی 

 مختلف

O  رشد تیمارهای  هاشه یر:  در  لوبیا  گیاه  ی 

 مختلف

 

: خاک با  B: خاک با جمعیت مزرعه  A  .مختلف در سه تیمار مختلف  حبوب  هاشهیری هوایی و  هااندامرشد    .1شکل  

: باقال  G, M: سویا  F, L: عدس  E, K: نخود  G, J  : ریشهJ-O  اندام هوایی:  D-I  سترون: خاک  Cنصف جمعیت مزرعه  

H, N ماش :I, O لوبیا : 
Figure 1. Growth of shoots and roots of different legumes in three treatments. A: soil 

with field population (70 nematodes per 100 CC of soil); B: soil with half of field 

population; C: sterile soil D-I: Shoot J-O: Root D, J: Chickpea E, K: lentil F, L: Soybean 

G, M: Broad bean H, N: Mung bean I, O: Bean 
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 Discussion                                                                                                                     بحث

 ,Ghaderi et al. 2018گزارش شده است )از نقاط کشور  بسیاری    در  Pratylenchoides ritteriنماتد  

Ghaderi et al. 2020  )  درصد( گزارش   95-10کشور با پراکنش باال )  حبوب  یهامزرعهاین نماتد از

 ,Azizi and Karegar 2013, Barooti et al. 2000, Mohammadi Zameleh  et al. 2018شده است )

Hatamabadi Farahani and Tanha Maafi 2018  )  .  استان مرکزی   یلوبیا  یهامزرعهدرصد    95حدود

خاک( آلوده    میلی گرم بر لیتر  250نماتد در    430- 20با تراکم بسیار باال )  P. ritteri توسط گونه   

مختلف  این  .  (Hatamabadi Farahani and Tanha Maafi 2018)  اند شدهگزارش   گیاهان  از  نماتد 

پراکنش زیاد گزارش شده  دار، بلوط( با  ، خیار، درختان هستهینیزمبیسمختلف،    حبوباستان لرستان )

 Azizi and Karegar 2013, Mirzaipoor et al. 2015, Fouladi et al. 2015, Changaei et)  است

al. 2020, Barooti et al. 2000, Mehrabian et al. 2020).  و خسارت نماتدهای  ییزایماریبدر مورد

زایی و در مورد بیماریاطالعات زیادی وجود دارد ولی  Pratylenchidaeه تیر از  Pratylenchusجنس 

 از روی ست. این نماتد  بوده ادسترس ن  اطالعی درتا کنون    حبوبروی    P. ritteriمیزان خسارت نماتد  

گزارشی ارائه آن  ولی در مورد کاهش عملکرد یا میزان خسارت    ه استشد   گزارشدر ایران  ریشه ذرت  

باشد    1/0تولید مثلی نماتد کمتر از   شاخصاگر  نظر به اینکه  (.  Majd Taheri et al. 2012)   ه استنشد 

 1تولید مثل بیشتر از  شاخصزبان ضعیف و باشد می 1تا  1/0تولید مثلی بین  شاخص ،میزبانگیاه غیر

از  .  هستند   P. ritteriمیزبان نماتد  ، شش حبوب این پژوهش  شودیمدر نظر گرفته  باشد گیاه میزبان  

.  است   گلخانهبرای این نماتد در شرایط    تریو ماش میزبان ضعیف  نیترمناسبسویا    ،گیاه  شش بین این  

برابر   در عدس    و  1برابر    نخود  در ،  ه ماش همانند زمین آیشدر گیار مزرعه  دنماتد  تولیدمثلی    شاخص

نشان    4/1 که  در  این    دهد یمبود  ریشه  نماتد  تکثیر  روی  بهتر  در   .ابد ییمعدس  اینکه  به  توجه  با 

باید    ،در سال بعد در تناوب با  گندم و جو هستند اکثراً    شودیمکشت    گیاهاندیم که این    یهانیزم

 . نیز مورد توجه قرار گیرد محصوالت    هامثلی این نماتد را روی آنهای تولید شاخصغییرات جمعیتی و  ت

   .(Moradi et al. 2014) گزارش شده استمیزبان مناسب این نماتد  نیزگندم 

 Conclusion                                                                                                              گیرینتیجه

  P. ritteri  میزبان نماتد نخود  و  سویا، عدس، لوبیا، ماش  کشت شده در این تحقیق شامل باقال،    حبوب

  70همچنین این نماتد با جمعیت اولیه    است.  2/ 2  تا  1بین  نماتد روی آنها  مثلی  تولید   شاخصهستند و  

رشدی گیاه در    یهاشاخصی بر  سطوح جمعیت  ریتأثزمون  خاک در آ  میلی گرم بر لیتر  100نماتد در  

اندابا  یاگلخانهشرایط   طولی  رشد  کاهش  در  عث  هوایی  برخی    ،شودینم گیاهان    ینا  اکثرم  از  ولی 
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اندام هوایی در گیاهان نخود، عدس و لوبیا وزن خشک اندام هوایی در لوبیا و    تروزنمانند    هاشاخص

 .  دهد را کاهش میلوبیا   و همچنین وزن خشک ریشه در باقال ودر سویا و باقال هاشهیر تروزن

 سپاسگزاری 

 زیست کشت  شرکت سبز کاوشاناعضای  دانشگاه لرستان و  شورای آموزشی و پژوهشی  از    نویسنده 

 . کند یمتشکر و قدردانی 
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