اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،1بهار1318
گی 

ارزیابی واکنش ژنوتیپهای مختلف گندم نان نسبت به نماتد سیستی غالت
) (Heterodera filipjeviدر شرایط گلخانه
هادیکریمیپورفرد،1ابراهیمپورجم ،*2زهراتنهامعافی3وناصرصفایی

4

 -1استادیارپژوهش،بخشتحقیقاتگیاهپزشکی،مرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستانکهگیلویهوبویراحمد،سازمانتحقیقات،
آموزشوترویجکشاورزی،یاسوج،ایران
* -2نویسنده

مسوول  :استاد گروه بیماری شناسی گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدس ،تهران ،ایران

()pourjame@modares.ac.ir
 -3استادپژوهش ،بخشتحقیقاتنماتدشناسی،موسسهتحقیقاتگیاهپزشکیکشور،تهران،ایران
 -4دانشیار،گروهبیماریشناسیگیاهی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهتربیتمدرس،تهران،ایران 

تاریخدریافت11/50/11:تاریخپذیرش 18/52/22:

چکیده
نماتدهای سیستی غالت یکی از عوامل زنده تهدیدکننده تولید گندم مخصوصاً در شرایط دیم و استرسهای
ناشی از خشکی در بیشتر کشورهای تولیدکننده گندم در جهان به شمار میروند .از بین گونههای نماتد سیستی
غالت Heterodera filipjevi ،گونه غالب و شایع در مزارع غالت ایران است .در این مطالعه واکنش
ژنوتیپهای رایج گندم نان شامل چندین رقم و الین نسبت به  H. filipjeviدر شرایط گلخانه ،برمبنای روش
ارایه شده جهت غربالگری ژنوتیپهای گندم تحت شرایط کنترل شده ،مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان
داد ارقام بک کراس روشن با میانگین جمعیت  03/2و سیلور استار با میانگین جمعیت  6/8سیست و ماده بالغ ،به
ترتیب بیشترین و کمترین میانگین جمعیت را به خود اختصاص دادند .تجزیه خوشهای دادهها ،کلیه ژنوتیپها را
در چهار گروه تقسیمبندی نمود .سه رقم بک کراس روشن ،پیشتاز و پیشگام با توجه به باالتر بودن میانگین تعداد
سیستهای موجود در خاک و ریشه نسبت به رقم حساس بزوستایا (شاهد حساس) به عنوان ژنوتیپهای بسیار
حساس ) (HSگروهبندی شدند .ارقام مهدوی ،بم ،دنا ،بهار ،سیوند ،افق ،ارگ و بزوستایا در گروه ژنوتیپهای
حساس ) (Sقرار گرفتند .ژنوتیپهای روشن ،الوند ،پارسی ES-93-95 ،و مرودشت به عنوان ژنوتیپهای نسبتاً
حساس ) (MSو ژنوتیپهای سیروان M-90-9 ،و  M-90-7به همراه ژنوتیپ سیلور استار (شاهد نسبتاً مقاوم) ،در
گروه ژنوتیپهای نسبتاً مقاوم ) (MRقرار گرفتند.

کلیدواژهها :نماتدهای غالت ،Heterodera filipjevi ،ارقام گندم ،مقاومت

مقدمه
نماتدهای زخم ریشه و نماتدهای سیستی از مهم
تریننماتدهایخاکزادگندمدردنیامحسوبمیشوند

تهدیدکنندهتولیدگندممخصوصاًدرکشتهایدیمو

هایتککشتیمطرحمینماید )Smiley


سیستم
بهویژه

 .(and Nicol, 2009

) .(Rivoal and Cook, 1993گسترش جهانی

مجموعاً 12گونهدرگروهنماتدهای سیستیغالت

گونههاینماتدهایسیستیغالتوپاتوتیپهایآنها،


شایعترین گونه
قرار میگیرند )  .(Smiley et al., 2017

این نماتدها را به عنوان یکی از مهمترین عوامل

گزارش شده از گروه نماتدهای سیستی غالت
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( ،(Heterodera spp.گونه  H. avenaeبوده که از

همچنین در مطالعه مشابهی در استان چهارمحال و

بسیاری از کشورها از جمله استرالیا ،کانادا ،آفریقای

بختیاری 42 ،درصد مزارع گندم نمونه برداری شده با

جنوبی ،ژاپن ،اکثر کشورهای اروپائی ،و هم چنین

میانگین 114تخموالروسندومبهنماتدمذکورآلوده

هندوستان ،کشورهای شمال آفریقا و غرب آسیا شامل

بودند ( .)Karimipour Fard et al., 2017aدر

مراکش ،تونس ،پاکستان و لیبی گزارش شده است

مطالعه صورت گرفته پیرامون ارزیابی کاهش عملکرد

) .(Evans and Rowe, 1998این گونه عمده ترین

دانه ناشی از  H. filipjeviتحت شرایط مزرعه در سه

گونه نماتد سیستی غالت در مناطق معتدله است

رقمگندممتداولاستاناصفهان،درصدکاهشعملکرد

) .(Rivoal and Cook, 1993
درمطالعاتاخیرپراکنشوخسارتH. filipjevi

دانهارقامبککراسروشنوپیشتاز24/8ودررقمپارسی
 25/4برآورد گردید ( Karimipour Fard et al.,

خسارتاینگونهدرمحصولگندمدرترکیه45درصد

.)2017b
استفادهازمقاومتژنتیکیمیزبانجهتکنترلنماتد

بیشتر از قبل برآورد شده است؛ به طوری که میانگین
تعیین گردیده است (.)Rivoal and Nicol, 2009

ترینروشهاییاستکهبا


یکیازباصرفه
سیستیغالت

گزارش این گونه از شمال آمریکا و همچنین

محیطزیستسازگاربودهوبهآسانیبهعنوانیکابزار

گزارشهای اخیر آن از شمال اروپا و اقلیمهای


کنترل مورد پذیرش واقع میشودNicol et al.,) ،

مدیترانهای مناطق مرکزی و شرق آسیا و همچنین

نشاندهنده گسترش زیاد آن در این مناطق
خاورمیانه  ،

است ) .)Smiley and Nicol, 2009همچنین در منابع
دیگرنیزاینگونهبهعنوانیکیازعواملکاهشتولید
غالت در روسیه ،سوئد ،اکراین ،آلمان ،انگلیس،
لهستان ،اسپانیا ،بلغارستان ،نروژ ،آمریکا ،هند ،ترکیه،
سوریه و ایران ذکر شده است );Sturhan, 1996
;Subbotin et al., 2003; Holgado et al., 2004
;Nicol et al., 2003; Abidou et al., 2005

 .(2009aشناسایی و تولید ژرم پالسمهای مقاوم،
میتواند منجر به کاهش جمعیت نماتد به زیر آستانه

خسارت اقتصادی گردد );Toktay et al., 2006

 .(Nicol et al., 2009a; Dababat et al., 2011
همکاریهای بین المللی مرکز بینالمللی

در طی 
توسعهوبهبودذرتوگندم (سیمیت )1وکشورترکیه،
بیشاز 1555ژنوتیپگندمکهشاملمنابعیازارقامو
الینهایگندمبهارهوزمستانهمربوطبهکشورترکیهو

منابع بینالمللی بودهاند ،جهت تشخیص و شناسایی

 .(Smiley et al., 2008; Yan and Smiley, 2008
چهارگونهازنماتدهایتشکیلدهندهسیستشامل

غربالشدهاند

ژنوتیپ های مقاوم به گونه H. filipjevi

گونههایH. latipons،H. filipjevi،H. avenaeو

و  21مورد از منابع مذکور سطوح مفیدی از مقاومت

H. hordecalisاز ایران گزارش گردیده و از بین آنها

ژنتیکی را در مقابل جمعیت  TK1گونه مذکور که

 H. filipjeviو  H. latiponsشایع ترین گونه ها در

مربوط به منطقه  Haymanaترکیه بوده ،نشان دادهاند

مزارع غالت ایران بودهاند )Tanha Maafi et al.,

) .(Nicol et al., 2009b

 .(2007در مطالعات صورت گرفته پیرامون شناسایی و

درمطالعاتصورتگرفتهجهتغربالگریمقاومت

پراکنش نماتدهای سیستی غالت مزارع گندم استان

هایمربوطبهترکیهازگونههایH. avenaeو

بهج 
دایه

اصفهان ،آلودگی به گونه  H. filipjeviدر  06درصد

دربینالینهایگندمبهارهتحتشرایط

 H. filipjevi

آوریشدهازمزارعمذکوربامیانگین


هایخاکجمع

نمونه

کنترلشدهوبااستفادهاز42الینتولیدشدهدرسیمیت

جمعیت  6تخم و الرو سن دوم در یک گرم خاک،
وجود داشت (.)Karimipour Fard et al., 2016

1- International Maize and Wheat Improvement
)Center (CIMMYT

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،1بهار1318
گی 
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مکزیک که از تالقی والد مقاوممربوط به خاورمیانه با

 CIMMYTترکیه میباشد ( )Dababat, 2012جهت

نام  US49307.2و والد حساس (الین پرمحصول

غربالگری ارقام برای دستیابی به منابع مقاومت به

 )Pastorبدست آمده بودند ،پنج الین بهH. filipjevi

بیمارگرهایخاکزاد،استفادهگردید.

مقاوم و  1الین نسبتاً مقاوم بودند .از بین الینهای

تهیه مایه تلقیح

ازالینهابامیانگین 5/43سیستدر

آزمایششدهیکی 

جهت دستیابی به جمعیت مورد نیاز گونه  H.

مقاومترینالینبهگونهمذکورتشخیصداده
هرگیاه  ،

، filipjeviازجمعیت یکیازمزارعآلودهبهایننماتد

شد ( .)Toktay et al., 2012همچنین در این مطالعات

واقع در کبوتر آباد اصفهان استفاده شد .استخراج

مشخصگردیدکهازپنجالینمقاومبه، H. filipjevi

سیستها به روش فنویک ) (Fenwick, 1940انجام

چهارالینحاویژنCre1بودند .

شد.درتحقیقاتقبلیصورتگرفتهدراستاناصفهانو

بر اساس مطالعهی فشرده جهت غربالگری مقاومت

ازجملهمزرعهمذکورفقطگونه H. filipjeviردیابیو

تعدادزیادیالینهایامیدبخش

نسبتبه H. filipjevi

شناسایی گردید (.)Karimipour Fard et al., 2016

گندم از کشورهای مختلف و با استفاده از خزانههای

جهت حصول اطمینان از خالص بودن جمعیت و عدم

مربوط به برنامه بین المللی بهبود گندم زمستانه1

گونههاینماتدهایسیستیغالتمجددا
اختالطباسایر 

) (IWWIPکه تحت شرایط اتاقهای رشد صورت

نمونه برداری از نقاط مختلف مزرعه مذکور انجام و با

پذیرفته 15 ،الین مقاوم و نسبتاً مقاوم به گونه مذکور

استخراج سیستها ،با انتخاب  15عدد سیست به طور

شناسایی گردیده که از بین الینهای مذکور ،الین

تصادفی ،با استفاده از مشخصات ریختشناسی ،ریخت

 Cross-name: Passarinho//vee/nacاز ایران به

سیستهاوالروهایسندوم()Handoo, 2002

سنجی 

عنوان الین نسبتاً مقاوم (MR)2معرفی گردیده است

و بررسی مشخصات مولکولی )(Subbotin et al., 2000

) .(Dababat et al., 2015
در مطالعهای که پیرامون ارزیابی مقاومت به H.

بااستخراج  DNAاز تک الروهایسندومموجوددر

واریتهوالینهایاصالحیگندم

 filipjeviدربین  111
زمستانه از چند کشور دنیا صورت پذیرفته ،از بین ژرم
پالسمهایایران 12،مورددارایمقاومتباال 11،مورد

مقاوم و  6مورد با حساسیت باال گزارش گردیدهاند

سیستهاوتکثیرناحیه ITS-rDNAوبرشآنبهوسیله

آنزیمهایPstI،HinfIوRsaIمجدداشناساییگردید .

یبدستآمده ،باقراردادندر هیپوکلریت

سیستها

سدیم  5/0( Naoclدرصد)بهمدت 15دقیقهضدعفونی
سطحیوسپسباآبمقطرسترونشستشوشدند.سپس

) .(Dababat et al., 2014هدف از انجام این تحقیق،

درجهسانتیگرادقرارگرفتند

سیستهادردمای10-15

بررسی عکس العمل ژنوتیپهای رایج گندم نان شامل

تاشرایطبرایتفریخالروهافراهمگردد .الروهایسن

چندین رقم و الین نسبت به  H. filipjeviدر شرایط

دوم تفریخ شده جمع آوری و جهت مایه زنی مورد

گلخانهبود .

استفاده قرار گرفتند .سوسپانسیون حاوی الروهای سن
مواد و روش ها

برای انجام این بررسی از روش  Dababat et al.

) (2014که برمبنای پروتکل ارایه شده توسط
1- International Winter Wheat Improvement
Program
2- Moderately Resistance

دومتازمانمایهزنیدریخچالنگهداریشدند .جهت
تعیین تعداد الروهای سن دوم موجود در سوسپانسیون،
تعداد الروهای سن دوم  موجود در یک میلی لیتر از
سوسپانسیون مذکور شمارش و بر همین مبنا حجم
سوسپانسیونباتعدادموردنیازجهتمایهزنیمحاسبهو
تهیهگردید .
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خاکمورداستفادهدرآزمایشازترکیبماسه (15

کاشت و همچنین هفته اول پس از مایه زنی آبیاری از

درصد)،خاکمزرعه( 21درصد)وکودآلی( 1درصد)

قسمت باالی گلدانهای لولهای جهت افزایش کارایی

براساسنسبت()70:29:1 v/vپیشنهادشدهدرپروتکل

نفوذالروهاانجامگردید .

ارایهشدهتوسط CIMMYTترکیه ((Dababat, 2012

گلدانهای لولهای حاوی گیاهچهها در گلخانه با

تهیهگردید.دوبارضدعفونیخاکبااتوکالووهربار

دمای حداکثر  25درجه سانتی گراد ،بدونوسایل گرم

در دمای  121درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت

شیشههایگلخانهجهتجلوگیری
کنندهوباکدرکردن 

انجامگرفت .

ازافزایشدمانگهداریشدند .

ضدعفونی و جوانهدار کردن بذرها

ابتداقسمتهای

65روزپسازاضافهکردننماتدها،

ضدعفونی و جوانهدار کردن بذرها پیش از کاشت ،با

هوایی گیاهچه قطع شدند و ریشهها جهت شمارش

شستشوتوسط الکلاتانول 16درصدبهمدت 6دقیقه و

نماتدهای بالغ شیری رنگ و یا سیست با استفاده از

سپسشستشودرهیپوکلریتسدیم 4/0درصدبرای15

استریومیکروسکوپ بررسی شدند .سپس سیستهای

دقیقه و آبکشی با آب مقطر سترون صورت پذیرفت.

موجود در خاک به روش فنویک استخراج و تعداد

سپس بذرها در آب مقطر سترون به مدت  48ساعت

سیستهای استخراج شده از هر گلدان با استفاده از


خیساندهشدندو بهرویکاغذصافیضدعفونیشدهبا

استریومیکروسکوپشمارشگردید .

الکل منتقلو تازمانجوانهزنیوتولیدریشه ،رطوبت
آنهاتامینشد .

دادههابااستفادهازنرمافزارهایMSTATC 1.42

موردتجزیهوتحلیلآماریقرارگرفتندو میانگینهابا

هایلولهایپلیاتیلنی


شدهدرگلدان
جوانهدار
بذرهای 

استفاده از آزمون حداقل اختالف معنیداری(LSD)2

سانتیمترکاشته
بهارتفاع  13/0سانتیمتروقطردهانه  4

مادهها و
مقایسه و بر اساس میانگین مجموع تعداد  

گلدانها در محفظههای فلزی بطوری که قسمت

شدند .

سیستهای استخراجشده از هر یک از واحدهای


انتهاییآنهادرتماسباآبباشد،قراردادهشدند .

آزمایشی و همچنین ژنوتیپهای حساس و نسبتاً مقاوم،

هایلولهایحاویبذرهای مختلفبهصورت


گلدان

بر مبنای گروهبندی ارایه شده توسط (Sharma et al.

تصادفیدرهربلوکچیدهشدندو آزمایشدرقالب

 (2013که بر مبنای گروهبندی )Kaur et al. (2008

بلوکهایکامل تصادفیبا 25تیمارو 0تکراربهاجرا


جهتارزیابیمقاومتژنوتیپهایگندمبهH.avenae

درآمد25.تیماراینآزمایششامل18رقموالینرایج

بهصورتزیردرجهبندیشدند:

بود،

در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و دیگر

ژنوتیپهایمقاوم:)R(3تاچهارسیستدرهرگیاه

مناطق ایران و همچنین دو رقم شناخته شده بزوستایا

ژنوتیپهای نسبتاًمقاوم:)MR(4بین 1-4سیستدر

) (Bezostayaبه عنوان رقم شاهد حساس و سیلور
استار(Saglem et al., 2009; Dababat et al.,  1

)2014بهعنوانرقمشاهدنسبتاًمقاومبود .
مایهزنی ،بعد ازظهور گیاهچهها ،با ایجاد 3
جهت  
سوراخ در اطراف ساقه گیاهچهها 355 ،الرو سن دوم

هرگیاه
ژنوتیپهای حساس :)S(0بین  25-1سیست در هر
گیاه
ژنوتیپهایبسیارحساس:(HS)1بیشاز25سیست
درهرگیاه 

تازه تفریخ شده در حجم سه میلی لیتر ،به داخل
سوراخهای ایجاد شده اضافه شد .تا چند روز پس از

1- Silverstar

2- Least Significant Difference
3- Resistance
4- Moderately Resistance
5- Susceptible

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،1بهار1318
گی 

عالوهبرمقایسهمیانگینهاوگروهبندیآنهابراساس
دار،گروهبندیژنوتیپهابر

آزمونحداقلاختالفمعنی

61

های موجود در خاک و مادههای بالغ روی ریشه را به
خوداختصاصدادند .

اساسروشتجزیهخوشهای2بااستفادهازروشWard

بر مبنای گروهبندی  ،)2013( Sharma et al.ارقام

) (Morrison, 1990و معیار عدم تشابه فاصله

بک کراس روشن ،پیشگام ،پیشتاز ،مهدوی ،بم ،دنا،

اقلیدوسی3نیزانجامپذیرفت .

بهار ،سیوند ،افق ،ارگ به همراه رقم حساس استاندارد

نتایج و بحث
در مشاهدات میکروسکوپی مخروط انتهایی
آوریشدهازمزرعهکبوترآباداصفهان،

سیستهایجمع

دریچههای خروجی الرو بصورت نیم دایره و جفت،
باندهایماهیچهاینگهدارندهواژنبهموازاتپلفرجبا
انتهای دندانهای شکل به دیوارههای سیست اتصال
یافتهاند،شکاف فرجکوتاهوبرجستگیهایتاولمانند

به تعداد زیاد در مخروط انتهایی سیست پراکنده شده
بودند (شکل  .)1تکثیر نواحی   ITS- rDNAالروهای
سندومتولیدیکقطعهبهاندازهتقریباً 1155جفتباز
نمود.برشآنزیمیباآنزیم Hinf Iدوقطعه 855جفت
بازیوکمیبیشتراز 255جفتباز،باآنزیم PstIسه

قطعه  ،155کمی بیش از  255و  155جفت باز و آنزیم
 RsaIدوقطعه 155و کمیبیشاز 355جفتبازتولید
نمود که با مشخصات ارائه شده برای گونه H. filipjevi
مطابقت داشت (Subbotin et al., 2003; Handoo,

 .)2002
نتایج تجزیه آماری با نرم افزار MSTATC 1.42
نشانداد،ژنوتیپهایرایجگندمنانکهدراینآزمایش
مورد بررسی قرار گرفتند از لحاظ مجموع جمعیت
بالغدرسطحیکدرصدتفاوتمعنیدار

سیستوماده 
داشتند(جدول .)1
همان گونه که در جدول  1مالحظه میگردد ،رقم
بک کراس روشن با میانگین جمعیت  35/2و ژنوتیپ
سیلوراستار4بامیانگینجمعیت6/8سیستبهعالوهماده
بالغ،بهترتیببیشترینوکمترینمیانگینمجموعسیست
1- Highly Susceptible
2- Cluster analysis
3- Euclidean distance criterion of dissimilarity
4- Silverstar

بزوستایا ، 0به عنوان ژنوتیپهای بسیار حساس و
ژنوتیپهای پارسی ،روشن ،الوند Es-93-95 ،و

هایحساسطبقهبندیشدند.


مرودشتبهعنوانژنوتیپ
ایندرحالیاستکهبراساسآزمونحداقلاختالف
معنیدار ،علی رغم اینکه ژنوتیپ بک کراس روشن با
ژنوتیپهایپیشگاموپیشتازدریکگروهقرارگرفتندو
ازلحاظآماریتفاوتمعنیداریدرسطحیکدرصد
نداشتند ولی نسبت به سایر ژنوتیپها در گروه
جداگانهای قرار گرفت .از طرفی ژنوتیپهای پیشگام،

پیشتاز ،بزوستایا ،مهدوی و بم با یکدیگر همپوشانی
داشتندودرسطحیکدرصدتفاوتمعنیدارینداشتند.

هر چند سایر ژنوتیپهایی که در گروه بسیار حساس
طبقهبندیشدند،دریکگروهقرارگرفتندولیباسایر

ژنوتیپهایگروهحساسنیزهمپوشانیداشتند.اگرچه

رقممرودشتدرگروهحساسطبقهبندیشد،ولیمیانگین
مجموعسیستهایموجوددرخاکومادههایبالغروی

ریشهاینژنوتیپ،ازسایرژنوتیپهایگروهحساسکمترو
باژنوتیپهاینسبتاًمقاومنیزهمپوشانیداشت(جدول .)1
ژنوتیپهایسیروان M-90-9 ،و M-90-7بههمراه
رقمنسبتاًمقاوماستانداردسیلوراستار) (Silverstarدر
گروهژنوتیپهاینسبتاًمقاومقرارگرفتندوهمانگونه
کهدرجدول 1نیزمالحظهمیگردد،اینچهارژنوتیپ
مجموعسیستهایموجوددر

براساسمقایسهمیانگین 
خاک و مادههای بالغ روی ریشه ،بر اساس آزمون
حداقلاختالفمعنیدارنیزدریکگروهقرارگرفتندو
ازلحاظآماریتفاوتمعنیداریدرسطحیکدرصد

نداشتند .

5- Bezostaya
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.) پنجره خروجی الرو (سمت راست) و ماهیچههای نگهدارنده واژن (سمت چپ:Heterodera filipjevi  مخروط انتهایی-1 شکل
Figure 1- Vulval cone region of Heterodera filipjevi: Fenestration (right) and underbridge (left).


 (جمعیت کبوتر آباد اصفهان) درHeterodera filipjevi  خطای معیار) تعداد سیست و ماده بالغ±(  میانگین-1 جدول
ژنوتیپهای مختلف گندم و عکس العمل آنها بر اساس مقاومت یا حساسیت در گلخانه
Table 1- Mean (±SE) number of cysts and females of Heterodera filipjevi (Isfahan-Kabotarabad
population) and the resistance or susceptible reaction of wheat accessions in green house conditions
Accessions
Mean of cysts and  Reaction*
 Accessions
Mean of number  Reaction
females per
cysts and females
plant**
 per plant
Back-cross
30.2 ± 2.7 a
 HS
 Arg
20.8 ± 1.7 cd
 HS
 Rowshan
Pishgam

 28.8 ± 1.9 ab

 HS

 Parsi

19.6 ± 1.3 d

S

 Pishtaz
 Bezostaya
 Mahdavi

 27.8 ± 2.9abc
22.4 ± 1.8 bcd
22 ± 2.1 bcd

 HS
 HS
 HS

 Rowshan
 Alvand
 Es-93-95

18.8 ± 1.1 de
 18.8 ± 2.2 de
17.6 ± 1.6 de

S
S
S

 Bam

 21.8 ± 2.6 bcd

 HS

 Marvdasht

11.8 ± 1 ef

 )S(

 Dena

 21.6 ± 1.6 cd

 HS

 Sirvan

8.4 ± 0.5 f

 MR

Bahar
 Sivand
Ofogh

 21.4 ± 3 cd
 21 ± 1.5 cd
 21 ± 2.5 cd

 HS
 HS
 HS

 M-90-9
M-90-7
Silverstar

8 ± 0.3 f
7.4 ± 0.5 f
 6.8 ± 0.7 f

 MR
 MR
 MR

*Resistant (R), moderately resistant (MR), Moderately susceptible (MS), Susceptible (S), Highly susceptible (HS)
**Means followed by the same letters are not significantly different at P ≤ 0.01 using the least significant
difference test


( و معیار عدم تشابهMorrison,1990) Ward روش
1

دراینمطالعهرقمبزوستایا،همانگونهکهاشارهگردید

 و با ترسیم نمودار درختی قرابت و، فاصله اقلیدوسی

ژنوتیپهاقرار

 بهعنوانرقمحساساستاندارددرکنارسایر

فواصل بین ژنوتیپها با طیف متنوعتری از واکنش

Sharma et al. (2013)  اما بر اساس گروهبندی،گرفت

 مشخص و، H. filipjevi حساسیت یا مقاومت آنها به

 از طرفی در.به عنوان رقم بسیار حساس طبقهبندی شد
گروهبندی مذکور گروه ژنوتیپهای نسبتاً حساس نیز


1- Euclidean distance criterion of dissimilarity

بنابراینباتجزیهخوشهایبااستفادهاز.تعریفنشدهاست

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،1بهار1318
گی 
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مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج حاصل از تجزیه

نسبتاًحساسقرارمیدهد،ژنوتیپهایمذکوردرگروه

خوشهای1باترسیمنموداردرختی(شکل )2وبادخالت


نسبتاً حساس قرار گرفتند .علی رغم اینکه در تجزیه

دادن گروهبندی ارایه شده توسط Dababat et al.

خوشهای ژنوتیپ مرودشت در گروه نسبتاً مقاوم قرار

)،(2014سهرقمپیشتاز،پیشگاموبککراسروشندر

گرفت ولی قرابت آن نسبت به سایر ژنوتیپهای این

یکگروهمجزاقراردادوسایرژنوتیپهاییکهمیانگین

ازطرفیاینژنوتیپبراساسگروهبندی

گروهکمترو

تعدادسیستومادهبالغآنهاکمترازسهژنوتیپمذکور

حاصل از آزمون حداقل اختالف معنیدار ،با هر دو

بودودرگروهبندی(،Sharma et al. (2013درگروه


گ روهحساسونسبتاًمقاومهمپوشانیداشت.بنابراینبا

بسیار حساس قرار گرفتند (شامل ارقام بزوستایا ،بهار،

توجهبهاینکهمیانگینمجموع تعدادسیستومادهبالغ

مهدوی ،دنا ،بم ،ارگ ،افق و سیروان) نیز در گروهی

در این ژنوتیپ  11/8و نسبت به رقم استاندارد نسبتاً

جداگانه قرار گرفتند .بنابراین برای تفکیک بهتر و با

مقاوم سیلور استار که  6/8بود ،اختالف قابل توجهی

توجه به گروهبندی ) ،Dababat et al. (2014که در

داشت ،رقم مرودشت ترجیحاً در گروه ژنوتیپهای

آن ژنوتیپهایی که میانگین تعداد سیست آنها باالتراز

گروهبندی شد .گروهبندی ژنوتیپهای
نسبتاً حساس  ،

رقمحساسشناختهشدهباشدرادرگروهبسیارحساس

 ،M-90-7 ،M-90-9سیروان به همراه رقم سیلور استار

قرارمیدهد،سهرقمبککراسروشن،پیشگاموپیشتاز

(رقم استاندارد نسبتاً مقاوم) ،بر اساس تجزیه خوشهای ،با

بهعنوانارقامبسیارحساسوسایرارقامشاملبزوستایا،

داروطبقهبندی

نتایجحاصلازآزمونحداقلاختالفمعنی

بهار،مهدوی،دنا،بم،ارگ،افقوسیروانراکهقبالًدر

) ،Sharma et al. (2013همخوانی داشت و در گروه

گروه بسیار حساس قرار داشتند ،به عنوان ژنوتیپهای

ژنوتیپهای نسبتاً مقاوم طبقهبندی شدند (شکل .)2الزم

حساس گروهبندی شدند .با توجه به اینکه در گروه

گروهبندیژنوتیپهایگندمازلحاظ
بذکراستجهت  

حساس حاصل از تجزیه خوشهای ،اختالف بین

درجه مقاومت یا حساسیت به نماتد سیستی غالت از

ژنوتیپهایی که بیشترین (بزوستایا) و کمترین (ارگ)


مقیاسهایدیگرینیزتوسطسایرمحققیناستفادهشدهکه


میانگین مجموع تعدادسیستومادهبالغداشتند،کم بود

از آن جمله میتوان به مطالعه انجام شده در ترکیه

(1/6سیستبهعالوهمادهبالغ)،جداشدنهشتژنوتیپ

) (Yavuzaslanoglo et al., 2015اشاره نمود که با مایه

مذکورازگروهبسیارحساسوقرارگرفتنآنهادرگروه

زنی255الروسندومH. filipjeviوارزیابیژنوتیپهای

حساس منطقی به نظر میرسد .همان گونه که اشاره

گندم مانند روش) ،Dababat et al. (2014ژنوتیپها را

گردید،ژنوتیپهایپارسی،روشن،الوندوES-93-95و

در پنج گروه مقاوم (تا دو سیست در هر گیاه) ،نسبتاً

مرودشت بر اساس گروهبندی )،Sharma et al. (2013

مقاوم (سه تا چهار سیست در هر گیاه) ،نسبتاً حساس

در یک گروه قرار گرفتند .در نتایج تجزیه خوشهای نیز

(چهارتاششسیست)،حساس(6/0تا 8/0سیستدرهر

ژنوتیپهای مذکور به غیر از ژنوتیپ مرودشت ،در یک

گیاه)وبسیارحساس( 8/0تا 16سیستدرهرگیاه)قرار

گروه قرار گرفتند .با توجه به کمتر بودن میانگین تعداد

داده است .به علت اینکه در طبقهبندیSharma et al.

سیستومادهبالغاینگروه ازگروهحساسوباتوجهبه

) ،(2013از اعداد کمی برای گروهبندی ژنوتیپها

گروهبندی) Dababat et al. (2014که ژنوتیپهایی را


استفادهشدهبودوهمچنینباتوجهبهیکسانیتعدادالرو

سیستهایآنهابهطورمعناداریبیشتر

کهمیانگینتعداد 

سن دوم مایهزنی شده درتحقیقحاضر ( 355الرو سن

ازرقممقاومولیکمترازرقمحساسباشدرادرگروه

دوم) با مطالعه ) ،Dababat et al. (2014در مطالعه

1- Cluster analysis

حاضرازایندوگروهبندیاستفادهگردید .
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شکل -2نمودار درختی گروههای حاصل از تجزیه خوشهای ژنوتیپهای مختلف گندم بر اساس میانگین مجموع تعداد سیست
و ماده بالغ ( Heterodera filipjeviجمعیت کبوتر آباد اصفهان) به همراه درجهبندی ژنوتیپها بر اساس مقاومت یا حساسیت
Figure 2- Tree diagram of cluster analysis of different wheat accessions based on mean of cysts and
females of Heterodera filipjevi (Isfahan-Kabotarabad population) and grading based on their reaction
)(Moderately resistant (MR), Moderately susceptible (MS), Susceptible (S), Highly susceptible (HS

همان طور که اشاره گردید رقم بک کراس روشن

قالب مطالعهای توسط ) Dababat et al. (2014پیرامون

دارایبیشترینجمعیتسیستومادهبالغبودودرگروه

ارزیابی مقاومت به ( H. filipjeviجمعیت Haymana

ژنوتیپهای بسیار حساس قرار گرفت .الزم بذکر است

ترکیه)تحتشرایطکنترلشدهموردارزیابیقرارگرفتند

رقمبککراسروشنازارقامیاستکهکشتآندر

ازبینژرمپالسمهایایران (مجموعاً 41ژرمپالسم)،

و

کشوروبخصوصاستاناصفهانرایجبوده ،کهباتوجه

 12مورد ( 24/0درصد) در گروه بسیار مقاوم 11 ،مورد

به حساسیت باالی آن به این نماتد ،الزم است بررسی

( 22/4درصد) مقاومو 6مورد ( 12/2درصد)درگروهبا

بیشتریبرایکشتدرمناطقآلودهانجامشود .دررابطه

حساسیت باال به  H. filipjeviگزارش گردیدهاند .در

با بررسی عکسالعمل ارقام نسبت به  H. filipjeviدر

بررسی تکمیلی پیرامون وجود ژن مقاومت  Cre5در

ایران،گزارشمدونیموجودنیست.مطالعاتاخیرنشان

ژنوتیپهای مقاوم و بسیار مقاوم ،ژنوتیپهایی مقاوم و

میدهد تعدادی از ژرم پالسمهای مربوط به ایران در

بسیارمقاومگندمزمستانهایرانفاقدژنمذکوربودند .

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،1بهار1318
گی 
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کلیهمنابعمقاومتگزارششدهدرمقابلنماتدهای

مقاومباارزیابیجامعارقاموالینهایموجوددرکشور

سیستی غالت توسط یک ژن منفرد ایجاد میگردد

در مقابل  H. filipjeviمیتواند به کنترل این نماتد در

) .(Smiley and Nicol, 2009در ترکیه ژن  Cre1در

مناطق آلوده منجر شود .منابع موثری از مقاومت به

مقابل   H. filipjeviموثر ولی ژن  Cre3در مقابل این

نماتدهای سیستی غالت در غالت شناسایی شدهاند ،اما

گونه تاثیری ندارد ) . (Smiley and Nicol, 2009ژن

تاثیرپذیریوقابلیتاستفادهازآنهابهچگونگیتعامل

 Cre3در مقابل جمعیتهای استرالیایی H. avenae

بین مقاومت ژنوتیپ و پاتوتیپ هر منطقه وابسته است.

موثر ) (Vanstone et al., 2008ولیدرمقابلجمعیت

بنابراین در برنامه ارزیابی ژنوتیپهای گندم کشور

اروپایی این گونه  ;(De Magnik et al., 2003

ارزیابی مقاومت در مقابل جمعیتهای مختلف  H.

) Safari et al., 2005و یا گونه H. filipjeviدر

 filipjeviمیبایست مد نظر قرار گیرد .الینهای گندم

ترکیه بی تاثیر بوده است ) .(Nicol et al., 2003در

که دارای سطح قابل قبولی از مقاومت (مقاوم یا نسبتاً

مطالعهای که جهت شناسایی مقاومت ژنتیکی به نماتد

مقاوم)بهنماتدسیستیغالتهستند،میبایستباارقام

سیستیغالتصورتپذیرفته،ژنهایCre 3 ، Cre1

پرمحصولگندمتالقیدادهشوند؛دراینراستاتالقی

بهعنوانژنهایمسئولایجادمقاومتبههردو

وCre7

واریتههای گندم حساس در هر منطقه که با آن منطقه

شناساییشدهاند؛در

گونه  H. avenaeو H. latipons

سازگاری دارند با ژرم پالسمهای جدید مقاوم به

هژنهای  Cre8و CreRفقطمسئولمقاومت
صورتیک 

نماتدهای سیستی غالت ،میتواند منجر به تولید


در مقابل گونه  H. filipjeviتشخیص داده شدند

واریتههایسازگارمحلیگرددکهمقاومتژنتیکیآنها


) .(Imren et al., 2013ایندرحالیاستکهبراساس

بهنماتدهایسیستیغالتبهبودیافتهاست .

تحقیقات ) Dababat et al. (2014هیچ کدام از
ژنهای Creشناخته شده درگندمهای زمستانه وبهاره

مقاومت کاملی را در مقابل جمعیت ترکیهای H.

filipjeviایجادنکردند .

 
سپاسگزاری
از بخش تحقیقات گیاهپزشکی و همچنین بخش
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و

یکی از باصرفهترین روشهایی که با محیط زیست

آموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستاناصفهان بهلحاظ

سازگاربودهوبهآسانیبهعنوانیکابزارکنترلمورد

فراهم آوردن امکانات و شرایط انجام مراحل مختلف

پذیرشواقعمیشود،استفادهازمقاومتژنتیکیمیزباناز


آزمایش و در اختیار گذاشتن ارقام و الینهای گندم

طریق شناسایی و تولید ژرم پالسمهای مقاوم است که

تشکروقدردانیمیگردد .

میتواندمنجربهکاهشجمعیتنماتددرزیرسطحآستانه

اقتصادی گردد .استفاده از این روش امیدواری زیادی
برایکنترلنماتدهایسیستیغالتبوجودآوردهاست
( ;Toktay et al., 2006; Nicol et al., 2009a
 .)Dababat et al., 2011بنابراین با توجه به نتایج این

تحقیقاتوهمچنینباتوجهبهاینکهپنجژنوتیپاز25
ژنوتیپ بررسی شده در تحقیق حاضر به عنوان
ژنوتیپهاینسبتاًمقاومشناساییشدهاند،انجامتحقیقات

تکمیلی در زمینه شناسایی ژنوتیپهای مقاوم و نسبتاً
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Abstract

Background and Objectives
Cereal cyst nematodes (CCNs) are acknowledged globally as a biotic constraint for
wheat production, particularly under rain-fed conditions and drought stress. Among
species of CCNs, Heterodear filipjevi is the dominant species in most cereal growing
areas of Iran and is widespread in different regions of the country. The use of resistant
wheat cultivars is considered the most effective and economical method for managing
cereal cyst nematodes. The effectiveness of resistance to CCNs depends on the efficiency
and durability of the sources of resistance, and on the correct identification of the
nematode species and pathotype(s) present in each region. The objective of this study
was to assess the reaction of common accessions of bread wheat to H. filipjevi under
greenhouse conditions.
Materials and Methods
The reaction of common accessions of bread wheat, including some cultivars and lines
(20 accessions) to H. filipjevi was assessed according to used method for screening of
wheat accessions under controlled conditions. Single wheat seeds were planted in
standard small tubes. After plant emergence, tubes were inoculated with 300 freshly
hatched J2 in 3 holes around the stem base. Experimental units were arranged in a
randomized complete block design with 5 replicates. Plants were harvested 8 weeks after
juvenile inoculation. Extracted Cysts from both root and soil counted under a
stereomicroscope. The data were analyzed and the genotypes were divided into different
groups based on their reactions.
Results
The results showed that Back-cross Rowshan cultivar with mean 30.2 and Silverstar
cultivar with mean 6.8 had the most and the least number of cysts in soil and root of each
plant, respectively. Cluster analysis divided all accessions into 4 groups. Back-cross
Rowshan, Pishtaz and Pishgam cultivars were identified as highly susceptible according
to higher mean of the cyst number in soil and root, in comparison to Bezostaya cultivar
(Susceptible check). Mahdavi, Bam, Dena, Bahar, Sivand, Ofogh, Arg and Bezostaya
cultivars were categorized as susceptible. Rowshan, Alvand, Parsi, Es-93-95 and
Marvdasht accessions were grouped as moderately susceptible, and, Sirvan, M-90-9, M-
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90-7 and Silverstar (Moderately resistant check) accessions were identified as moderately
resistant.
Discussion
This study revealed that Back-cross Rowshan, Pishtaz and Pishgam are highly
susceptible cultivars to H. filipjevi. However, the cultivation of these wheat cultivars is
common in the country. In order to impede the damage of this nematode, it is essential to
avoid cultivating these cultivars and other susceptible cultivars in infested fields to H.
filipjevi.
Keywords: Cereal nematodes, Heterodera filipjevi, genotype, resistance

