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  چكيده

هاي  هاي سير از تعدادي از مزارع استان  از گياهان يونجه و بوتهDitylenchus dipsaciاز يهاي آلوده به نماتود ساقه و پ نمونه

 به منظور يهاي گياه  از اندامتودپس از استخراج نما. آوري شد خراسان رضوي جمع فهان، مازندران و همدان، زنجان، تهران، اص

دامنه ميزباني . ونجه روي ديسک هويج کشت داده شدنديت از ير و چهار جمعي جدا شده از س ت جمعيتهيه زادمايه مورد نياز سه

 يونجه از جمعيتبراي .  شدياقال، چغندرقند، نخودفرنگي و سويا بررسهاي سير روي گياهان سير، پياز، يونجه، لوبيا، ب جمعيت

 ۱۰ نماتود شناور در سوسپانسيون ۲۰۰ها با  گياهچه. گياهان يونجه، يونجه زرد، لوبيا، اسپرس، سير، پياز و شبدر استفاده گرديد

ک هفته ي ي با فاصله زمانيزن هيما. شدند يزن هيکه در زاويه برگي قرار داده شد ما) CMC(سلولز  متيل ي کربوکسيميکروليتر

 نگهداري شدند و C ۲±۲۰° ساعت نور و هشت ساعت تاريکي در دماي ۱۶گياهان به مدت هشت هفته در شرايط . تکرار شد

ها توانستند روي ديسك هويج به خوبي رشد يافته و تکثير  ت تمامي جمعي.شدهاي هوايي آنها بررسي  پس از اين مدت اندام

ف يميزبان ضع) تيدو جمع(ا ينتايج نشان داد که گياهان پياز، سير ميزبان مناسب، گياهان نخودفرنگي، چغندرقند و لوب. شوند

 از يمين  يونجه بر روي لوبيا، يونجه وجمعيت.  نبودندجمعيتباقال و يونجه ميزبان اين   سويا،ولی سير بودند، جمعيتبراي 

بر اساس اين . ف و اسپرس و سير غيرميزبان بودنديفته، در حالي که شبدر ميزبان ضعايونجه زرد به خوبي تکثير ي يموارد رو

گر آلوده شدن گل آذين و وجود نماتودهاي ي ديشيدر آزما. شود ييد ميأ وجود حداقل دو نژاد از اين نماتود در ايران تيبررس

چنين مشخص شد  در اين بررسي هم. در پياز نشان دادرا D. dipsaciبالغ و الرو سن چهارم در بذور پياز، بذربرد بودن نماتود 

تواند به عنوان يکي از عوامل مؤثر  طور وسيعي در مناطق تحت کشت سير کشور گسترش داشته و ميه ب D. dipsaciکه نماتود 

   .در کاهش محصول اين گياه دخالت داشته باشد
  

  .Ditylenchus dipsaciود ساقه و پياز، از، دامنه ميزباني، سير، نماتيبذربرد، پ   كليدي هاي واژه
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  مقدمه

 از نماتودهاي انگل داخلي مهـاجر اسـت    D. dipsaciگونه

 گونـه گيـاهي را      ۴۰۰از حـدود    يهاي هوائي و پ    که قسمت 

 نژاد بيولـوژيكي  ۳۰تاكنون حدود . دهد مورد حمله قرار مي  

براي اين نماتودبا توجه به ترجيح ميزباني متفاوت شناسايي     

  . (Sturhan & Brzeski 1991)شده است 

هـا هنـوز ناشـناخته       موقعيت تاكسونومي ايـن جمعيـت     

) 2n = 12-60(هـا   مانده، اگر چه تفاوت در تعداد كروموزم

ــت    ــده اس ــشخص ش . (Sturhan & Brzeski 1991)م

ــژاد غــول  كــه از نظــر ) Giant(آســا  خــصوصاً موقعيــت ن

ز متفاوت است هنوز شـرح داده نـشده اسـت           يمرفولوژي ن 

(Esquibet et al. 2003).  

 در ايـران از خـاك اطـراف گياهـان     D. dipsaciود نمات

ن از  يچنـ چغندرقند، يونجه، نخود، شبدر، گندم و هم       چاي،

 ونجه و سير گـزارش شـده اسـت و گـسترش نـسبتاً             ياه  يگ

، شـرفه  Kheiri 1972( در تعـدادي از منـاطق دارد   يعيوس

ــاران ، ۱۹۸۶ ــاني و همك ــاران ، ۱۹۹۳ اخي ــاروتي و همک  ب

  ). ۲۰۰۴ ي و باروتيتيگ، ۲۰۰۰

در دنيا تحقيقات فراواني روي اين نمـاتود انجـام شـده            

ت از نماتود    رشد دو جمعي   در مطالعه دامنه ميزباني و    . است

فرنگـي اسـفناج و کـرفس،        ساقه و پياز روي پياز، سير، تره      

 کـرفس روي پيـاز و       جمعيـت مشاهده شد که نماتودهـاي      

ــره ــفرنگــي و هــم ت ــين جمعي ت ســير روي اســفناج و چن

در تحقيقي ديگر، . (Douda 2005)رنگي دوام نياوردند ف تره

) SDS-Electrophores(با استفاده از الکتروفـورز پـروتئين        

جدا شده از سـير   D. dipsaciت يي بين دو جمعيها تفاوت

ــاز مــشاهده شــد کــه ايــن امــر مــي  ــد حــاکي از  و پي   توان

  وجـــود ژنوتيـــپ هـــاي متفـــاوت در آنهـــا باشـــد     

(Palazova & Baicheva 2002) . ۲۲ي گـر يدر آزمـايش د 

آوري شــده از نقــاط مختلــف   جمــعD. dipsaciت جمعيـ 

هـاي نـژاد     تفـاوت مشخـصي را بـين جمعيـ        جغرافيايي ت 

 نـشان   RFLPآسـا بـا اسـتفاده از روش          معمول و نژاد غول   

  . (Esquibet et al. 2003)دادند 

 ين نماتد روي کشت ايهدف از انجام اين تحقيق بررس   

هـاي   ت دامنه ميزباني تعدادي از جمعي     نح، تعيي يسک هو يد

 جدا شـده از گياهـان سـير و يونجـه و     D. dipsaciنماتود 

  مشخص كردن نژادهاي موجـود ايـن نمـاتود در كـشور و             

  .از بودير در پي نژاد سين بذربرديين تعيچنهم

  

  روش بررسي

هـاي    از اسـتان D. dipsaciونجه آلوده به ياه يچهار نمونه گ

نجان و اصفهان و سه نمونه گياه سير آلوده         همدان، تهران، ز  

آوري  هاي خراسان رضوي، زنجان و همدان جمـع        از استان 

ــد ــيني . گرديــ ــتفاده از روش ســ ــا اســ ــا بــ   نماتودهــ

(Whithead & Hemming 1965)هــاي گيــاهي   از بافــت

 مـورد نيـاز،     جمعيـت بـه منظـور تـأمين       . استخراج شـدند  

ــدند   ــشت شــ ــويج کــ ــسك هــ ــا روي ديــ   نماتودهــ

(Kühnhold et al. 2006)ها به مدت چهار ماه در   و تشتك

بعـد از سـپري     .  نگهداري شدند  C۱±۲۰°انكوباتور با دماي  

ن مدت زمان نماتودها با روش تغيير يافته بيرمن از          يشدن ا 

هاي هويج استخراج شده و تا زمان انجـام آزمـايش            ديسك

  . نگهداري شدندC۴°در دماي 

 براي هـر  (Sturhan & Brzeski 1991)با توجه به منبع 

 هایبـذر . ت گياهـان ميزبـان افتراقـي مـشخص شـد          جمعي

گياهان سير، پياز، باقال، لوبيا، سويا، نخودفرنگي، چغندرقند        

ت سير، و يونجه، شـبدر، يونجـه زرد،          براي جمعي  و يونجه 

ــاز  ــير و پي ــا، س ــاســپرس، لوبي ــراي جمعي ت يونجــه در  ب

 خـاك   متـر مکعـب حـاوي      سانتي ۲۵۰هائي با حجم     گلدان
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سترون، شامل دو قسمت خاك مزرعه، يك قسمت پرليـت          

گياهان در مرحله دو تا سه برگي بـا اسـتفاده           . كشت گرديد 

 (Plowright et al. 2002) پلورايـت و همکـاران  از روش 

بـالغ  ( عدد نمـاتود  ۱۰۰براي هر گياه تعداد  . زني شدند  مايه

 مـاكروليتر   ۱۰در سوسپانـسيوني حـاوي      ) و مراحل الروي  

 در زاويه برگي قرارداده     (CMC)% ۲بوكسي متيل سلولز    كر

نواختي سوسپانسيون با شمارش اولـين و آخـرين         يك. شد

يد و بـراي دسـتيابي بـه ايـن امـر در تمـام مـدت                 يقطره تأ 

ن رطوبـت   ي تام يبرا. هم زده شد  ه  زني، سوسپانسيون ب   مايه

از، به مدت يـك هفتـه از دسـتگاه رطوبـت سـاز و            يمورد ن 

بـراي جلـوگيري از فـرار       . اف استفاده گرديـد   پالستيك شف 

زنـي گياهـان     گياهان از آلودگي، يك هفته بعد مجدداً مايـه        

گياهان به مدت هشت هفته در اتاقـك رشـد بـا       . تكرار شد 

   سـاعت نـور، هـشت سـاعت تـاريكي و دمـاي        ۱۶شرايط  

°C۲± ۲۰    براي بررسـي   .  شدند  و رطوبت مناسب نگهداري

عالئم ناشي از آلودگي از هفته سوم به بعد عالئم مـشاهده            

بعد از هشت . برداري شد ي يادداشت يهاي هوا  شده در اندام  

هاي هوايي گياهان از قـسمت طوقـه بـه بعـد             هفته قسمت 

هاي ذكر شده جداسـازي       برداشت شده و نماتودها با روش     

رو، مـاده و نـر       نماتود به تفكيـك ال     جمعيتشدند و ميزان    

  . بالغ تعيين شدند

به منظور بررسي بذربرد بودن نماتود ساقه در پياز، سـه           

متـر   سـانتي  ۵۰۰هـاي    عدد پياز انباري سـالم درون گلـدان       

مکعب حاوي سه قسمت خاک مرزعه سترون، يک قسمت         

هـا گياهـان     پس از ظاهر شدن بـرگ     . پرليت کشت داده شد   

 شده از سير مطـابق       جدا جمعيت عدد نماتود از     ۵۰توسط  

روش مــورد اســتفاده بــراي آزمــون تعيــين دامنــه ميزبــاني 

 هایپيازها پس از پنج ماه به گل رفته و بذر         . زني شدند  مايه

  .دشآنها براي تعيين وجود نماتود بررسي 

  

  نتايج 

ها توانستند بر روي ديسك هويج به خـوبي          تتمامي جمعي 

ان داد كه هر سه  نتايج آزمايش نش  . رشد يافته و تکثير شوند    

آوري شده از خراسان رضوي، زنجـان و        سير جمع  جمعيت

همدان پس از هشت هفته روي همه گياهان مورد مطالعـه،           

  ). ۱ جدول(به جز سويا تكثير شدند 

 يونجـه بـه دليـل آلـودگي         جمعيتدر آزمايش ميزباني    

 همـدان و تهـران بـه كنـه دو           جمعيتگياهان آزمايشي دو    

كش در كنترل آن به       اده از سموم حشره   اي و عدم استف    نقطه

پذير بـودن احتمـالي نمـاتود، اجبـاراً در هفتـه              سبب آسيب 

 (1A) همـدان    جمعيتدو  . چهارم، برداشت صورت گرفت   

ــران  ــتند،   (2A)و ته ــا داش ــر را روي لوبي ــشترين تكثي   بي

ز روي گيـاه    يـ  ن (4A) و اصـفهان     (3A)هاي زنجان    جمعيت

هـا روي گياهـان      جمعيـت يـن   لوبيا به خوبي تکثير يافتند، ا     

ک يـ شتر از   يـ ز با ميانگين توليدمثل ب    ييونجه و يونجه زرد ن    

  ).۲ جدول(افزايش يافتند 

عالئم آلودگي روي گياهان پياز، يونجه و لوبيا به خوبي          

زنـي   گياهان پيـاز مايـه    . بعد از چهار هفته قابل مشاهده بود      

 سير داراي كـم رشـدي، بدشـكلي، پـايين           جمعيتشده با   

هـا   هـا و پوسـيدگي فلـس       دن ميزان تورژسانس در بـرگ     آم

 يونجـه بـه     جمعيـت عالئم در يونجه آلوده شده بـا        . بودند

.  شـد ديـده هـا   گـره  صورت كوتاهي و كم شدن فاصله ميان    

 جـدا شـده از يونجـه        جمعيتزني شده با     گياهان لوبيا مايه  

زني و   ها و نكروز دمبرگ در محل مايه       داراي بدشكلي برگ  

هـا   گره يجاد حالت روزت و كم شدن فاصله ميان       چنين ا هم

  .در همان محل بودند

 در پيـاز نـشان   D. dipsaci نماتود ينتايج آزمون بذربرد

 داد كه گل آذين پياز آلوده به نماتود ساقه شده و نماتودهـاي            

ــذر  ــالغ و الرو ســن چهــارم از ب ــاز جــدا شــدندهایب   . پي
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  بحث

 معموالً روي بافت کالوس يونجه D. dipsaciتکثير نماتود 

 امـا ايـن روش   (Faulkner et al. 1974) شـود  يانجـام مـ  

در اين آزمايش از ديسک هويج به       . مشکل و پرهزينه است   

عنوان محيط رشد و تکثير نماتود استفاده شـد، کـه روشـي      

 است،  ير باالئ ي راندمان تکث  ينسبتا ساده و کم هزينه و دارا      

تـوان   نسيون نماتود را پس از استخراج مـي       به عالوه سوسپا  

 هفتـه نگهـداري کـرد بـدون         ۶-۴ به مـدت     C ۴°در دماي   

ــستي و بيمــاري  ــد اينکــه قابليــت زي ــاهش ياب ــي آن ک زاي

(Kühnhold et al. 2006).  

زني گياهان با نماتود، افـزودن آن بـه          روش معمول مايه  

 خاک است اما در مورد اين نماتود قـرار دادن آن در زاويـه             

شود،  برگي گياهچه موجب نفوذ سريع و مؤثرتر نماتود مي         

زنـي انـدام    به طوري که درصد نفوذ نماتود به گياه در مايـه          

مشاهده شده  % ۱۱-۴و در کاربرد در خاک      % ۹۶-۳۴هوايي  

ه يـ ز با ماي نين بررسيدر ا. (Kühnhold et al. 2006)است 

ل ن رطوبـت در هفتـه او      ي و تـام   يه برگـ  ي نماتد در زاو   يزن

  .ديعتر و بهتر نماتد فراهم گرديح موجب نفوذ سريتلق

از  زني گياهان در آزمايشات تعيين دامنه ميزباني در مايه

CMC)     اسـتفاده گرديـد، رشـد و       ) كربوكسي متيـل سـلولز

زني شده، نـشان دهنـده       تکثير نماتود در گياهان ميزبان مايه     

زني صحيح و تـأمين شـرايط محيطـي       استفاده از روش مايه   

اين روش توسط تعـدادي از محققـين توصـيه          . ناسب بود م

 ,Plowright et al. 2002, Douda 2005)شــده اســت 

Kühnhold et al. 2006 .    اين ترکيب در مقايـسه بـا آب بـا

دارا بودن خاصيت چسبندگي خود به خوبي نماتودها را در          

سطح گياه نگهداري کرده و چـون کـشش سـطحي پـاييني             

به راحتي در زاويه برگي ته نشين شده        دارد نماتودها در آن     

چنـين نـسبت بـه آب       کنند، هم  يو به تدريج به گياه نفوذ م      

ديرتر خشک شده در نتيجه به نماتودهـا فرصـت بيـشتري            

 . دهد براي نفوذ مي

 تعيين دامنه ميزباني گياهان پياز، سـير و         هایدر آزمايش 

 لوبيا ميزبان مناسب، گياهان نخـود فرنگـي، چغنـدر قنـد و            

 جمعيـت ف بـراي    يميزبان ضع ) تيدر مورد دو جمع   (ا  يلوب

گرچـه  .  نبـود  جمعيـت باشند، اما سويا ميزبان ايـن        سير مي 

ت نماتود سـاقه روي ايـن گياهـان نامـشخص           يتأثير و اهم  

بوده و نياز به تحقيقات بيشتري دارد ولي آنچه مسلم است           

استفاده از پيـاز و سـير و لوبيـا در گـردش زراعـي باعـث                 

 در مـزارع  D. dipsaci نـژاد سـير نمـاتود    جمعيت افزايش

 .خواهد شد

 نماتود در گياهان لوبيا و يونجه نـشان         جمعيتافزايش  

داد که اين گياهان ميزبـان مناسـب بـراي نـژاد يونجـه، در               

حالي كه گياه يونجه زرد و شبدر ميزبان ضعيف و اسـپرس            

د با توجه به قـدرت تکثيـر بـاالي نـژا          . ميزبان اين نژاد نبود   

ر در گيـاه لوبيـا ايـن        ي س ي از نژادها  يکين  يچنونجه و هم  ي

گـردد   گياه به عنوان ميزبان حساس به اين نژادها معرفي مي         

العمـل   شود تحقيقاتي از جمله بررسي عکـس       يشنهاد م يو پ 

ارقام معمول لوبيا نسبت به هر دو نژاد در شرايط گلخانه و            

ول مزرعه انجـام و اهميـت ايـن نمـاتود روي ايـن محـص              

  .بررسي گردد

العمـل گيـاه يونجـه نـسبت بـه           در اين تحقيـق عکـس     

ز نتوانست در   ي نژاد سير ن   جمعيت سير منفي بود و      جمعيت

 جمعيـت چنـين   اين ميزبان زنده مانده و تکثير گردد و هـم         

يونجه نيز نتوانست روي گياه سير تکثير يابد، بر اساس اين           

ارتبـاط  اي در   هـاي مزرعـه   دست آوردها الزم است بررسي    

با کاشت اين دو گياه در مزارع آلوده به نماتود ساقه انجـام             

 هایوجود نماتودهاي بالغ و الرو سن چهارم در بـذر        . شود

   درD. dipsaciر نمـاتود  يپياز حاکي از بذرزاد بودن نژاد س
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ت انتقال آن   ين نماتود و قابل   يبذربرد بودن ا   .اين ميزبان بود  

 عـالوه   ياز بـذر  يمزارع پ از به خصوص در     يق بذر پ  ياز طر 

ن عامـل بـه   ياه ناسالم از نظر انتشار و گسترش ا   يد گ يبر تول 

در اين بررسي   . ت است يه حائز اهم  ي اول يعنوان منبع آلودگ  

 بـه طـور وسـيعي در    D. dipsaci مشخص شد که نمـاتود 

مناطق تحت کشت سير و يونجه کشور گـسترش داشـته و            

در کـاهش محـصول     ثر  ؤعنوان يکي از عوامل م    ه  تواند ب  مي

با توجه به نتايج آزمـايش و       .اين گياهان دخالت داشته باشد    

توان وجود حـداقل     تكثير نماتود بر روي گياهان ميزبان مي      

  .ئيد كردأدو نژاد يونجه و پياز را در ايران ت

  

  منابع

  .متن انگليسي مراجعه شود) 52-51(جهت مالحظه به صفحات 

  


