
 نماتد مولد گره ریشه روی ریشه پسته خسارتتأثیر ترکیب نمیسین در کاهش 

 باغ پسته واقع در چرخاب رضوی بخش زارچ شهرستان صدوق یزدمکان جغرافیایی انجام آزمایش: 

 توضیحات:

 2931فروردین ماه  12تاریخ انجام آزمایش 

 رقم پسته کاشته شده: رقم فندقی  -2

 سال 12عمر درختان: حدود  -1

 درخت 02دارای حدود  ردیفمتری، هر  02انجام آزمایش: در سه ردیف  -9

 روش انجام آبیاری: آبیاری غرقابی -0

 بافت خاک: شنی -0

اسید هیومیک )هیومی  ،همراه با آبمار به صورت غرقابی صورت گرفت و ساعت قبل از تی 21آبیاری باغ  -1

 کینگ( نیز به مقدار توصیه شده به خاک داده شد. 

 تیمار بود: 9 آزمایش دارای -2

 الف( شاهد

 ب( استفاده از نمیسین به صورت نیم لیتر در صد لیتر آب

 ج( استفاده از نمیسین به صورت یک لیتر در صد لیتر آب

روز پس از آن )در هر یک از  12گرم خاک، قبل از استفاده از ترکیب نمیسین و  122شمارش جمعیت نماتد در  -8

 تیمارها(

متری خاک )به دلیل حداکثر فعالیت نماتدهای مولد گره ریشه سانتی 02تا  12شده از عمق نمونه خاک برداشته  -3

 در عمق نام برده(

 به منظور شمارش نماتد در خاک:

 مترمیلی 9تا  1عبور خاک از الک درشت به قطر منافذ  -2

 ب به اندازه سه برابر حجم خاکاضافه کردن آ -1

 مش  022و  12، 00های عبور سوسپانسیون خاک به ترتیب از الک -9

مش عبور داده شده به استوانه مدرج تا ذرات سبک در سطح  022انتقال سوسپانسیونی که از الک  -0

 سوسپانسوین شناور شوند

 جدا کردن ذرات معلق در سوسپانسون  -0

سی سی از خاک ته نشین شده در استوانه مدرج و پس از همگن کردن این بخش، آن را  022تا  922برداشتن  -1

 کنیم.های سانتریفیوژ منتقل میتیوب در

در  0222دقیقه در سانتریفیوژ با دور  0های حاصل را به مدت به منظور جدا کردن کامل فاز آب و خاک، نمونه -2

 دهیم.دقیقه قرار می



 28/2ها، محلول آب شکر به جرم حجمی های سانتریفیوژ را دور ریخته و به جای آب به لولهسپس آب روی لوله -8

 کنیم.متر مکعب اضافه میبر سانتی گرم

های مقابل هم، محتویات همگن های سانتریفیوژ ریخته و بر اساس تنظیم وزن تیوبها را داخل تیوبسپس آن -3

 دهیم.در دقیقه قرار می 2222ها را به مدت یک دقیقه در سانتریفیوژ با دور تیوب

دهیم کنیم و همزمان با آب آن را شستشو مییمش خالی م 022ها را در یک الک سپس محتویات روی تیوب -22

 تا شکر آن شسته و خارج شود.

دیش ریخته و زیر بینوکولر نماتدهای موجود را مش را در یک پتری 022سپس محتویات خارج شده از الک  -22

 کنیم.مشاهده و آنها را شمارش می

 

جمعیت  روز 12پس از )تیماری که ترکیب نمیسین در آن استفاده نشده بود(  شاهدنتایج آزمایش نشان داد در تیمار 

و یک لیتر در  )تیمار ب(لیتر در صد لیتر آب  0/2یافت. در تیمارهایی که از نمیسین  درصد افزایش 212، نماتدها

)نمودار  یافت اهشدرصد ک 222به میزان  روز 12پس از استفاده شده بود جمعیت نماتدها،  )تیمار ج(صد لیتر آب  

2). 

 

 

 

 عالئم خسارت روی ریشه ترمیم یافته است.روز  12پس از  ،نشان دادمشاهدات همچنین 

توان نتیجه گرفت ترکیب نمیسین با رعایت شرایط صحیح آزمایش، یک ترکیب مؤثر در بر اساس نتایج حاصل می

 باشد.نماتد مولد گره ریشه می خسارتکاهش 


