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 يبر رو (Heterodera avenae Type B)غالت  یستیس نماتود یچرخه زندگ یبررس
  ط مزرعه در استان خوزستانیگندم بهاره در شرا

  2زهرا تنهامعافیو  *1علیرضا احمدي

  )19/5/1395 :؛ تاریخ پذیرش13/11/1394: تاریخ دریافت(

  دهیچک
ـ  گندم بهاره رقم چمران، يبر رو Type B  Heterodera avenae،غالت یستیس نماتود یچرخه زندگ ـ در  1390 و 1389  يهـا  سـال  یط ک ی

از زمـان کاشـت تـا     آن شهیر اطراف خاك و گندم يها بوتهاز  يبردار نمونه. دیگرد یاستان خوزستان بررسبهبهان ستگاه یامزرعه آلوده در 
به  ،1390  ماه سال ياواسط دو  1389سال ل آذرماه یشه گندم در اوایبه ر نماتود سن دوم الرونفوذ  ج نشان دادینتا .برداشت صورت گرفت

در  درنگیمـاده سـف  . صورت گرفتروز پس از کاشت گندم  17-15 يها و در زمان گرادیدرجه سانت 12و  15 يها ب در درجه حرارتیترت
روز پس از کاشت گندم بر  90-88 گراد،یدرجه سانت 18و  12 يها ب در درجه حرارتیاول و دوم به ترت  يها ماه و بهمن ماه سال يواخر دا

ـ اول و دوم بـه ترت   يهـا  ل و اواخر اسفند ماه سـال ینر در اوا نماتود. شد ظاهرها  شهیر يرو درجـه   17و  16 يهـا  ب در درجـه حـرارت  ی
تخم در اواسط اسفندماه  يرنگ حاو يا ست قهوهیسبه  ها ر مادهییتغ. دیگرد از خاك استخراجروز پس از کاشت گندم  118-100 گراد،یسانت
 يروروز پس از کاشـت گنـدم    126-114 گراد،یدرجه سانت 21و  20 يها ب در درجه حرارتیاول و دوم به ترت  يها ن سالیل فروردیو اوا

. استروز  120-81و طول هر نسل  ک نسل در سالی يدارابهبهان  ییط آب و هوایدر شرا H. avenae Type Bگونه . دیت گردیرو ها شهیر
  .دیمحاسبه گرداول و دوم   يها روز در سال-درجه 446و  557 بیبه ترت ل نسلیتکم يبراموثر  روز يمجموع دما
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Abstract 
The life cycle of Heterodera avenae type B on the spring wheat cv. Chamran was studied in an infested field 
in Behbahan District, Khuzestan Province, during 2009-2010. Soil and plant samples were taken from 
planting to harvest. The results showed that, the penetration of the second stage juveniles happened at 
temperatures of 15°C and 12°C for 17 and 15 days after the wheat sowing in early December and mid-
January during 2009 and 2010, respectively. White females were observed on the roots in the late January 
and February in first and second year, with soil temperature 12°C to 18°C for 88-90 days after planting 
respectively. The male were observed in the soil, in early and late of March of the first and second year, with 
soil temperature ranges 16°C to 17°C, 100-118 days after planting respectively. Changing of white females 
to brown cysts containing eggs happened in mid-March and early April in the first and second years, at soil 
temperatures of 20°C to 21°C, 114-126 days after planting respectively. H. avenae type B developed only 
one generation per growing season and completed its life-cycle within 81-120 in Behbahan District. Total 
effective degree-days for completing the generation were measured 557 and 446 day degrees in 2009 and 
2010 years, respectively 
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  مقدمه

ـ رو ترین منبع غذایی در جهان به شمار می غالت مهم د ن
تــرین محصــول  و گنــدم در کشــور ایــران بــه عنــوان مهــم

به طوریکـه سـطح زیـر کشـت آن      استراتژیک مطرح است
بـوده   1389-90میلیون هکتار در سـال زراعـی    3/6حدود 

است و استان خوزسـتان از نظـر تولیـد غـالت در کشـور      
ــد را دارد   ــاه دوم تولی ــاي ونمات). Anon 2012(جایگ ده

 .Hو  Heterodera avanaeهـاي   سیسـتی غـالت، گونـه   

filipjevi گنـدم و جـو   زاي  هاي خسارتنماتودترین  ازمهم
درصد از مزارع گنـدم و جـو    38 باشند که در یم در جهان

در  الروتخـم و   280 یتاستان خوزستان و با متوسط جمع
 ریشـه  اطراف خاك) گرم خاك/تخم و الروسه ( گرم 100
 (Tanha Maafi 2014 دارنـد  وجود کاشت فصل انتهاي در

(Ahmadi &. 

الرو در  با جمعیت اولیـه نـه تخـم و    H. filipjeviگونه 
هاي  گرم خاك در شهرستان رامشیر موجب کاهش شاخص

درصد، وزن خشـک سـاقه و    73-40عملکرد دانه به میزان 
 21-8درصـد، طـول بوتـه بـه میـزان       67-6برگ به میزان 
 .Ahmadi et al(درصد  39-10زنی به میزان  درصد و پنجه

تخم و الرو  62با جمعیت اولیه  H. avenaeو گونه ) 2013
ــ ــاهش    در گ ــب ک ــان موج ــتان بهبه ــاك در شهرس رم خ
درصـد، وزن   21-11هاي عملکرد دانـه بـه میـزان     شاخص

درصد و طول بوته  39خشک ساقه و برگ به میزان پنج تا 
 .Ahmadi et al( گردیـده اسـت   درصـد   14-6بـه میـزان   

2012.(  
هــاي نماتودتــرین گونــه گــزارش شــده از گــروه  شــایع

است که از بسیاري  H. avenaeسیستی غالت در دنیا گونه 
ــادا، فلســطین اشــغالی،   از کشــورها از جملــه اســترالیا، کان
آفریقاي جنوبی، ژاپن، هندوستان، مراکش، تونس، پاکستان، 

لیبی، عربستان سعودي و اکثر کشورهاي اروپـائی گـزارش   
 Al-Hazmy et al. 1994, Evans & Rowe)شـده اسـت   

1988).  
 H. filipjeviستی غـالت  سی نماتوددر ایران گونه غالب 

 H. avenaeو  H. latiponsهـاي   است و پـس از آن گونـه  
ایالم و کرمانشاه  هاي از استان H. avenaeگونه . قرار دارند

(Tanha Maafi et al 2007, 2009) یخانیمهـد ( ، فـارس 
باعـدل و  ( یو خراسـان شـمال  ) 1387مقدم و کشـت ورز  

ر اسـتان  همچنـین د . گزارش شـده اسـت   )1391همکاران 
بیشترین فراوانـی و پراکنـدگی     H. avenaeخوزستان گونه

) درصـد  5/37( H. filipjeviرا در مقایسـه بـا   ) درصد 50(
ها یافت شده  درصد نمونه 5/12دارد و مخلوط دو گونه در 

 Bدر ایران تیپ . (Ahmadi & Tanha Maafi 2009)است 
یـز  ن هندوستان در شناسایی شده است که H. avenae گونه

  .(Subbotin et al. 1999) است شده وجود آن گزارش
مولکولی  هاي اساس بررسی بر H. avenaeهاي  جمعیت

را  تیـپ  سـه ، ITS-RFLPو  ITS-rRNAو فیلوژنتیکی ژن 
هاي اروپایی، تیـپ   شامل جمعیت Aتیپ : دهند یتشکیل م

B تیپ  و فریقاییآهاي آسیایی و  جمعیتC  چین استاز. 
مرفولـوژیکی   هـاي  این سه تیـپ ژنتیکـی عمومـاً بـا تیـپ     

 .Subbotin et al)مربوطـه مطابقـت دارنـد     هـاي   جمعیت

از  H. avenaeهاي شناسـایی شـده    جمعیت. (2003 ,1999
شناسـایی   Bهاي ایالم، کرمانشـاه و خوزسـتان تیـپ     استان

شده است که خصوصیات مولکولی و مرفولوژي آن با این 
از  .(Tanha Maafi et al. 2007, 2009)د تیپ مطابقت دار

 .Hگونـه  Bتیپ از  A تیپ نظر مولکولی نیز براي تفکیک

avenae   ازRFLP-rITS  آنـزیم برشـی    .شـود  یاستفاده مـ
RsaI تیپ در A  تیپ  ندارد ولی درمحل اثرB   این آنـزیم

کنـد   ایجاد میجفت باز  21، و 320، 707طول  بهسه قطعه 
Tanha Maafi et al. 2003) (Subbotin et al. 1999, 
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 نمونه در مزبور آنزیم ها نشان داده است که بررسی. ,2000
 نمـاتود  بـه  آلـوده  هـاي  خاك از شده استخراج هاي سیست
 .است برش محل فاقد خوزستان، در غالت

 جغرافیـایی  موقعیـت  از نظـر  صـرف  H. avenaeگونه 
. داراي یک نسل در طی فصل زراعی بر روي غالت اسـت 

 یـت فعال یگراددرجـه سـانت   25تـا   10 يدر دمـا ین گونـه  ا
درجـه   22-20آن  یـت فعال يمناسب بـرا  يدماکند ولی  یم

چرخـه  . (McDonald & Nicol 2005) اسـت  یگرادسـانت 
هاي سیستی، از تخم تا تولید سیست بسته به نماتودزندگی 

و میزبان متفاوت است ولـی بـه طـور     نماتوددماي فعالیت 
شـود بـه    می  روز تکمیل 30ها در طی  معمول در اکثر گونه

درجـه   27در دماي ثابـت   H. oryzicolaطوریکه در گونه 
و دمـاي   H. glycinesروز، در گونه  23سانتیگراد در مدت 

در  H. trifoliiروز و در گونـه   21درجه سانتیگراد طی  25
و  31رجه سانتیگراد بـه ترتیـب طـی    د 5/15و  20دماهاي 

 Koenning & Sipes) کننـد  روز یک نسل را کامل می 45

1998).  
سیسـتی غـالت    نماتودچرخه زندگی براي گونه غالب 

بر روي گندم رقم سـرداري در اسـتان   ) H. filipjevi(ایران 
ــزي یــک نســل و   ــده اســت   155مرک روز محاســبه گردی

(Hajihasani et al. 2010) .این چرخه براي گونه  همچنین
بـر  ) H. latipons(هاي سیسـتی غـالت ایـران    نماتوددیگر 

-145روي گندم رقم سرداري در منطقه اراك یک نسـل و  
 .Hajihasani et al)گیــري شــده اســت  روز انــدازه 150

هـا، دمـا یکـی از    نماتودسرد بودن  با توجه به خون. (2011
یـدمثل  هاي بسیار مـوثر بـر مراحـل تکـاملی و تول     شاخص
مجموع دمـاي مـوثر در   . (Wu et al. 2014)ها است نماتود

از مرحلـه نفـوذ الرو سـن     نماتودچرخه زندگی یک گونه 
ماده داراي تخم با عنوان  نماتوددوم به درون ریشه تا تولید 

شـود کـه معمـوالً ایـن      مـی  بیـان   (Heat unit)واحد گرمـا  

هـا متفـاوت اسـت    نماتودهـاي مختلـف    شاخص در گونـه 
(Norton 1979) .گیري این شاخص از دماهـاي   براي اندازه

. شـود  مـی   باالتر از دماي پایه براي فعالیـت گونـه اسـتفاده   
 10حــدود  H. avenaeدمــاي پایــه بــراي فعالیــت گونــه 

(Banyer & Fischer 1971) هاي   و براي گونهH. filipjevi 
 ,Philis( باشـد  مـی   هشت درجه سانتیگراد H. latiponsو 

1999; Hajihasani et al., 2010( . و  یبارنـدگ  همچنـین
است کـه نقـش    یکیاز شاخص اکولوژ یگرد یکیرطوبت 
 هـا نماتودتخم و حرکت الرو سن دوم  یخدر تفر ییبه سزا
. (Graham 1980) دارد میزبـان  گیـاه  هـاي  ریشـه سمت  به

مراحــل  ی،وجــود اطالعــات در خصــوص چرخــه زنــدگ
 يهـا نماتود یریتمنظور مـد به  یتجمع ییراتو تغ یتکامل
شـناخت ارتبـاط بـین    . باشـد  مـی  يغالت ضـرور  یستیس

گندم  گیاه تکاملی در خاك و مراحل نماتودمراحل تکاملی 
با توجه بـه  . تواند به درك بهتري از بیماري بیانجامد می نیز 

سیســتی غــالت در منطقــه و عــدم وجــود  نمــاتودوجــود 
العـه بـا   اطالعات در خصوص چرخه زنـدگی آن، ایـن مط  

ــت و      ــرات جمعی ــناختی از تغیی ــه ش ــتیابی ب ــدف دس ه
  .در شرایط مزرعه انجام شده است نماتودشناسی  زیست

  هاي بررسی مواد و روش
صـد متـر مربعـی آلـوده بـه       آزمایش در یک مزرعه یک

از یک قطعه ) (Heterodera avenaeسیستی غالت  نماتود
نیم هکتاري در ایستگاه تحقیقات کشاورزي بهبهـان اسـتان   

ــا مشخصــات طــول   ــرض  42° 98' 68"خوزســتان ب و ع
. متـر اجـرا گردیـد    324و ارتفاع  33 °89' 73"جغرافیایی 

متر است  میلی 366میانگین میزان بارندگی سالیانه در منطقه 
گی صورت هاي دي و اسفند بیشترین بارند و معموالً در ماه

کیلـوگرم در   200بذر گندم رقم چمران به میـزان  . گیرد می 
هکتار در مزرعه در اواخر آبان ماه و اوایل آذرماه به ترتیب 
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قبل از . اول و دوم در قطعات آزمایشی کاشته شد هاي  سال
برداري از خاك قطعه آزمایشی به منظور تعیین  کاشت نمونه

از زمـان کاشـت تـا     .شد سیستی غالت انجام نماتودوجود 
بـرداري از   روزه، نمونـه  7-5برداشت گنـدم و در فواصـل   

و  نماتودریشه و خاك اطراف آنها به منظور تعیین جمعیت 
از مرحله نفوذ الرو سن دوم  نماتودمشاهده مراحل تکاملی 

گرم خـاك   200. به ریشه تا تشکیل سیست صورت گرفت
ت مزرعـه  سانتی متري و از پـنج قسـم   30از عمق صفر تا 

برداري شـد و بـا اسـتفاده از روش اسـتخراج سـینی       نمونه
(Bell & Watson 2001)  الروهاي سن دوم و نر استخراج

گـرم خـاك خشـک     100همچنین از . و شمارش گردیدند
 (Fenwick 1940)براي استخراج سیست با روش فنویـک  

در هر فصل زراعی  نماتودفاکتور تولیدمثل . استفاده گردید
) جمعیت در انتهاي فصل کاشـت (م جمعیت نهایی از تقسی

بدسـت  ) جمعیت در ابتداي فصل کاشت(به جمعیت اولیه 
  .آمد

براي مشاهده مراحل الروي درون ریشه، پنج بوته گندم 
از خــاك خــارج گردیــد و پــس از  يبــردار در هــر نمونــه

شستشو با آب براي حذف گل و الي ابتـدا بـا محلـول دو    
درصـد از مـاده    25/5 غلظـت (سـدیم   درصد هیپوکلریـت 

بـري شـده و سـپس بـا      به مدت چهار دقیقه رنگ) تجارتی
درصد به مـدت یـک دقیقـه در     01/0محلول اسید فوشین 

آمیـزي شـدند و تـا قبـل از      درجه سانتیگراد رنگ 80دماي 
درون ریشه با استرئومیکروسکپ در  نماتودمشاهده مراحل 

 ك توسـط دمـاي خـا  . محلول گلیسیرین نگهداري گردیدند
متري در سه نوبت از روز  سانتی 10در عمق دماسنج خاك 

بعد از ظهـر   18:30ظهر و  12:30صبح،  6:30هاي  در زمان
توسط ایستگاه هواشناسی بهبهـان ثبـت گردیـد و میـانگین     

گیري مجموع واحد گرمایی  براي اندازه. روزانه محاسبه شد
ز ا(موثر جهت محاسبه دماي الزم براي تکمیل یـک نسـل   

هـاي سـن دوم بـه درون ریشـه تـا       زمان ورود اولـین الرو 
ــم    ــاوي تخ ــت ح ــکیل سیس ــه ) تش  = HU∑از معادل

T1+T2+T3/3-Tb   استفاده گردیـد کـه در آن ∑HU  مجمـوع
 Tbدمـا در سـه نوبـت روز و     T3و  T1 ، T2واحد گرمـایی،  

میـزان  . اسـت  H. avenaeدماي پایه بـراي فعالیـت گونـه    
 1389-90و  1388-89هاي زراعـی   بارندگی در طی فصل

و بــه تفکیــک میــانگین بــارش در مــاه نیــز بــا اســتفاده از 
  . اطالعات ایستگاه هواشناسی بهبهان به دست آمد

  نتایج
) 4/7-67/34(سانتیمتري خاك  10میانگین دما در عمق 

درجه سانتیگراد بـه ترتیـب در    86/19) 2/6-42(و  14/20
 1در شـکل   1389-90و  1388-89زراعـی   هاي طی فصل

همچنـین میـزان بارنـدگی در طـی     . نشان داده شـده اسـت  
متـر بـوده    میلـی  97و  323بـه ترتیـب    1388-90 هاي  سال

  ).2شکل (است 
در سـال  : 1388-89ه سال زراعـی  اطالعات مربوط ب

اول آزمایش گندم در اواخر آبان ماه کاشته شد و بالفاصـله  
هـاي سـن دوم    اولـین ظهـور الرو  . بارندگی صورت گرفت

سـانتیمتر   250در  نمـاتود  467در خاك با جمعیـت   نماتود
مکعب خاك یک هفته پس از کاشت گنـدم و بارنـدگی در   

به تدریج میـزان  . دیددرجه سانتیگراد مشاهده گر 16دماي 
جمعیت الرو سن دوم در خاك بـاال رفـت و بـه جمعیـت     

ســانتیمتر مکعــب خــاك در درجــه  250در  نمــاتود 1967
درجــه ســانتیگراد رســید و بعــد از آن رونــد  14حــرارت 

تـا   نمـاتود هاي سن دوم  الرو. کاهشی را در خاك نشان داد
هـاي   آخر فصل داشت و در زمان برداشت نیز بـا جمعیـت  

سانتیمتر مکعب خاك  250در  نماتود 167-33بسیار پائین  
با وجـود الرو سـن دوم درون   ). 3شکل (مشاهده گردیدند 

هاي گندم نبودند زیرا ها قادر به نفوذ به ریشهنماتودخاك، 
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  .1388-90 هاي  سانتیمتري در شهرستان بهبهان طی سال 10میانگین دماي خاك در عمق . 1شکل 

Fig 1. Mean soil temperature (°C) at 10 cm depth during the two growing seasons, 2009-2011, in Behbahan. 
 

  

و  )سـانتیگراد  درجه 30 تا 21حدود (دماي خاك نسبتاً باال 
روز بعد از اولین  17-15. مناسب نبود نماتودبراي فعالیت 

در  نمـاتود سـن دوم   هـاي  آبیاري و یا بارندگی، اولین الرو
-درجه 122درجه سانتیگراد و واحد گرمایی  15-12دماي 

). 1جـدول  (گنـدم کردنـد    هاي روز شروع به نفوذ به ریشه

زمـان   به ریشـه هـم   نماتودسن دوم  هاي بیشترین نفوذ الرو
درجـه   15جمعیت آنها در خاك در دماي  با روند افزایشی 

هاي ماده سـفیدرنگ بـالغ   نماتود. سانتیگراد مشاهده گردید
 13روز پس از کاشت گندم در اواخر دي ماه در دمـاي   58

جـدول (مشاهده گردیدند  ها درجه سانتیگراد بر روي ریشه

  
  .1388-90 هاي  طی سال متر در شهرستان بهبهان میانگین میزان بارندگی ماهیانه به میلی. 2شکل 

Fig 2. Monthly precipitation mean (mm) during the two growing seasons, 2009-2011, in Behbahan. 
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  .1388-90 هاي  در خاك در شهرستان بهبهان طی سال Heterodera avenae type Bمیزان جمعیت الرو سن دوم گونه . 3شکل 

Fig 3. Population density of second stage juveniles of Heterodera avenae type B in the soil in Behbahan during 
2009-2011. 

  
  و 1388-89هـاي زراعـی    روي گندم رقم چمران در منطقـه بهبهـان طـی سـال      type B  Heterodera avenaeچرخه زندگی . 1جدول 

90-1389 . 
Table 1. Life cycle of Heterodera avenae type B on wheat cv. Chamran, in an infected farm in Behbahan region, 
during 2009-2010 and 2010-2011. 

Nematode developmental stage Days after planting Soil temperature (°C) Heat unit (Degree-day) 
2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 

Penetration of J2 into root 16-17 23 15 14 115 127 
J3 & J4  45 31 11 13 238 150 
Observation of white female 58 51 13 12 288 250 
Observation of male inside soil 100 79 16 16 458 417 
Observation of brown cyst with eggs 114 86 15 22 566 473 

  
 250در  نمــاتود 34هــاي نــر بــالغ بــا جمعیــت نماتود). 1

روز پـس از   100سانتمتر مکعب خاك در اوایل اسفند ماه، 
درجــه ســانتیگراد مشــاهده  18کاشــت گنــدم و در دمــاي 

اي رنگ حاوي تخم از اواسط اسفند  سیست قهوه. گردیدند
روز پــس از کاشــت گنــدم در درجــه حــرارت   114مــاه، 

). 1جـدول  (درجه سانتیگراد بر روي ریشه مشاهده شد 16
اي رنگ در ابتدا و انتهـاي فصـل بـه     قهوه جمعیت سیست

صد گرم خـاك خشـک بـا     سیست در یک 29و  49ترتیب 

تخـم و الرو در   15و  83جمعیت بـه ترتیـب    هاي میانگین
 18/0 نمـاتود  یـدمثل تولفاکتور. گرم خاك محاسـبه گردیـد  

   .شد گیري اندازه
در سـال  : 1389-90اطالعات مربوط به سال زراعـی  

گی و آماده نبودن زمین، گندم با تـاخیر و  دوم به دلیل بارند
در اوایل دي ماه کاشـته شـد و بالفاصـله آبیـاري صـورت      

اولین بارندگی یک ماه پس از کاشت گنـدم انجـام   . گرفت
در خـاك بـا جمعیـت     نماتودسن دوم   اولین الروهاي. شد
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سانتیمتر مکعب خاك یک هفته پـس از   250در  نماتود 80
. رجه سانتیگراد مشاهده گردیـد د 14کاشت گندم در دماي 

به تدریج میزان جمعیت الرو سن دوم در خاك باال رفت و 
سانتیمتر مکعب خاك در  250در  نماتود 1066به جمعیت 

درجه سانتیگراد رسید و بعد از آن روند کاهشـی   11دماي 
روز بعد از کاشـت گنـدم، اولـین     23. را در خاك نشان داد

درجـه سـانتیگراد و    12ماي در د نماتودسن دوم  الروهاي
هـاي   شروع به نفوذ به ریشه روز -درجه 127واحد گرمایی 

و بیشترین نفوذ الروهاي سـن دوم  ) 1جدول (گندم کردند 
با روند افزایشی جمعیـت آنهـا در    زمان  به ریشه هم نماتود

ــاي  ــد  11خــاك در دم ــانتیگراد مشــاهده گردی . درجــه س
ز پس از کاشت گندم رو 51هاي ماده سفیدرنگ بالغ نماتود

درجـه سـانتیگراد بـر روي     12از اواخر بهمن ماه در دماي 
هـاي نـر در   نماتود). 1جـدول  (ها مشاهده گردیدنـد   ریشه

روز پس از کاشت گندم و در  79خاك از اواخر اسفند ماه، 
اي  سیسـت قهـوه  . درجه سانتیگراد مشـاهده شـد   16دماي 

وز پـس از  ر 86رنگ حاوي تخم از اوایـل فـروردین مـاه،    
درجه سانتیگراد مشـاهده گردیـد    22کاشت گندم در دماي 

اي رنگ در ابتدا و انتهاي  جمعیت سیست قهوه). 1جدول (
صـد گـرم خـاك     سیست در یک  12و  37فصل به ترتیب 
تخـم و   6و  9هاي جمعیـت بـه ترتیـب     خشک با میانگین

فاکتور تولیدمثل . الرو سن دو در گرم خاك محاسبه گردید
  . گیري شد اندازه 67/0 دنماتو

  بحث
سیستی غالت  نماتوددر این تحقیق مشخص گردید که 

در شرایط آب و هوایی  Heterodera avenae گونه B تیپ
بهبهان استان خوزستان داراي یک نسل در سال است و بـا  

هـاي  نماتودو سایر سایر  H. avenaeگونه  Aتیپ اروپایی 
ــتی ــه  سیس ــالت گون ــاي  غ  H.latipons و  H.flipjeviه

(Philis 1999, Sahin et al. 2008)  و همچنین گونه غالب
 Hajihasani et)  مشـابه اسـت   H. filipjevi  آنها در ایران

al. 2010) . در خــاك در  نمــاتودجمعیــت الرو ســن دوم
اول و دوم آزمایش با یک برآمـدگی مشـخص در    هاي  سال

 ترتیـب بـه   هـاي   اوایل دي تا اواسط بهمن ماه بـا جمعیـت  
ســانتیمتر مکعــب خــاك شــمارش  250در  1066و  1967

 جمعیتی بارز با گونـه  گردید که از نظر ایجاد یک برآمدگی
H. filipjevi  در اســـتان مرکـــزي تقریبـــاً شـــباهت دارد

(Hajihasani et al. 2010) . درجه سـانتیگراد   15-13دماي
ها و خروج  ترین درجه حرارت براي تفریخ سیست مناسب
در خاك در شرایط آب و هـوایی   نماتودي سن دوم ها الرو

قبـل از   یدشـد  بهبهان است و این گونـه بـه دوره سـرمایی   
بـا   مـرتبط  گزارشـات نظـر بـا    یـن ا ازندارد که  یازن یختفر

 ایتالیـایی  جمعیـت  ،(Meagher 1970) اسـترالیایی  جمعیت
(Greco 1981) گونـه  اسپانیایی جمعیت و (Valdeolivas 

et al. 1991) H.avenae گزارش شده اسـت   .دارد شباهت
 ياز جنـوب فرانسـه بـرا    H. avenaeاز  هـایی  که جمعیت

مـاه دوره سـرما در    3تـا   2به  ياجبار یاپوزشکسته شدن د
 Perry & Wright).دارند  نیاز یگراددرجه سانت 10-5 يدما

1988)   
درطی فصل داشت و حتی در  نماتودسن دوم  هاي الرو

بسـیار پـائین بـین     هـاي   زمان برداشت گندم نیز با جمعیت
سانتیمتر مکعب خاك مشاهده  250در  نماتود 133صفر تا 
 رسد در این مراحل با وجود الرو سـن  می  به نظر. گردیدند

هـا قـادر   نماتودرطوبت و ریشه گیاه میزبان،  دوم در خاك، 
خـاك نسـبتاً    زیرا دمـاي . نیستندگندم  هاي به نفوذ به ریشه

 دمـاي کـه   بو درصـورتی ) درجه سانتیگراد 31-20بین ( باال
 سـانتیگراد  درجـه  15-14 دوم سن الرو نفوذ براي مناسب
 یتفعال براي یزگندم ن ریشه احتماالً ترشحات همچنین .بود

به انـدازه کـافی فـراهم نبـوده      یشهبه درون ر ونفوذ نماتود
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اول و دوم آزمـایش   هـاي   در سال سن دوم هاي الرو. است
درجه سـانتیگراد شـروع بـه نفـوذ بـه       15و  14در دماهاي 

در ایـن زمـان، گنـدم در مرحلـه     . گندم نمودنـد  هاي ریشه
  .زنی اولیه است پنجه

ــالغ ســفیدرنگ در ســال نماتود اول و دوم  هــاي  هــاي ب
درجــه ســانتیگراد بــر روي  13و  12آزمــایش در دماهــاي 

اهده شدند، فقـط زمـان ظهـور آنهـا بـا      گندم مش هاي ریشه
توجه به تاخیر در کاشت گنـدم در سـال دوم بـا یـک مـاه      

گندم در این زمـان، در مرحلـه بـه سـاقه     . تاخیر همراه بود
هاي نر نیز در دو سال آزمایش در دماي نماتود. رفتن است

 67-1بـین   هـاي   درجه سانتیگراد در خاك و با جمعیت 16
ماه پـس   2-1ر مکعب خاك حدوداً سانتیمت 250در  نماتود

گندم . هاي ماده سفیدرنگ مشاهده گردیدندنماتوداز ظهور 
 ها در این زمان در مراحل ابتداي غالف رفتن تا ظهور سنبله

دار در  اي رنـگ داراي تخـم جنـین    قهوه هاي سیست. است
-35درجه سانتیگراد،  22-15آزمایش در دماهاي  هاي  سال
هاي بـالغ سـفیدرنگ بـر روي    تودنماروز پس از ظهور  55
گنـدم در ایـن زمـان در مراحـل     . مشاهد گردیدنـد  ها ریشه

  .بندي است ظهور سنبله و دانه
هـاي   در سـال  H. avenaeگونـه   B چرخه زندگی تیپ

روز تکمیـل   86و  114اول و دوم آزمایش به ترتیـب طـی    
در سـال دوم   نماتودگردید که کوتاهی طول چرخه زندگی 

طول چرخه . به دلیل تاخیر یک ماهه در کاشت گندم است
و  83زندگی همین گونه روي گندم طی دو سال در چـین  

روز به دسـت آمـده کـه بـا نتـایج ایـن تحقیـق تقریبـاً          99
این چرخـه روي یـوالف   . (Wu et al. 2014)مطابقت دارد 

 Sabova)روز تکمیل شده است  56در اسلواکی در مدت 

et al. 1985) .  طول چرخه زندگی گونـهH. filipjevi  روي
 .Hajihasani et al)روز  155گنــدم در اســتان مرکــزي 

و  (Seifi et al. 2013)روز  197، در اسـتان فـارس   (2010

ــه   ــراي گون ــزي   H. latipons 145-150ب ــتان مرک در اس
کــه نشــان  (Hajihasani et al. 2011) محاســبه گردیــده

چرخه زندگی خـود را در   H.avenaeگونه  B دهد تیپ می
 شرایط آب و هوایی خوزستان در زمان کوتـاهتري تکمیـل  

 10همچنین مجموع واحد دماي بـاالتر از دمـاي   . نماید یم
به  H. avenaeدرجه سانتیگراد براي تکمیل یک نسل گونه 

درجه محاسبه گردید کـه علـت بیشـتر     473و  566ترتیب 
طـوالنی تـر بـودن دوره    بودن سال اول نسبت به سال دوم 
مجموع واحدهاي گرمـایی  . داشت گندم در سال اول است
هـاي سیسـتی   نماتوددیگر  هاي الزم براي تکمیل نسل گونه

بـه ترتیـب     H. latiponsو   H. filipjevi هاي غالت، گونه
 ,Hajihasani et al. 2010) اسـت  روز -درجه 386و  358

Philis 1999) رسد تیپ یم که به نظر B گونه H. avenae 
هاي تکاملی و تکمیل نسـل خـودش در    براي انجام فعالیت
  .و در نتیجه دماهاي بیشتري نیاز دارد ها خوزستان به انرژي
 .Hگونـه   B توان گفت تیپ بندي کلی می در یک جمع

avenae       در شرایط آب و هـوایی خوزسـتان بـا توجـه بـه
دم وجود آب و هواي بسیار گرم و خشـک در تابسـتان، عـ   

وجود دوره یخبندان در پائیز و زمستان و همچنین تکمیـل  
منطبـق   نمـاتود اي  نسل در پائیز و زمستان با تیپ مدیترانـه 

اول و دوم  هـاي   در طی سـال  نماتودفاکتور تولیدمثل .است
محاسبه گردیده و به نظـر   67/0و  18/0آزمایش به ترتیب 

را  B رسد گندم رقم چمران درجاتی از مقاومت به تیپ می
هاي تکمیلی در این زمینـه نیـاز    باشد که به آزمایش دارا می
استفاده از ارقام گندم مقاوم و یا متحمل به این گروه . است

هاي کنترل آنها به شمار  ترین روش ها یکی از مهمنماتوداز 
   (McDonald & Nicol 2005).رود می

  تشکر وقدردانی
اره ایــن پــژوهش در قالــب پــروژه تحقیقــاتی بــه شــم 
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و بـــا حمایـــت مـــالی وزارت جهـــاد  90079-16-46-4
کشاورزي، سازمان جهاد کشـاورزي خوزسـتان و سـازمان    
ــد   ــرویج کشــاورزي اجــرا گردی ــوزش و ت ــات، آم . تحقیق

ند از آقاي مهندس رفیع رئیس ندا یم وظیفه خود گاننگارند
سابق ایستگاه تحقیقات کشاورزي بهبهان براي همکاري در 

قــه، خــانم مهنــدس حــدادي بــراي اجــراي پــروژه در منط
همکاري در کارهاي آزمایشگاه، آقایان ساعدي، اردشـیري،  
اسکندري و عطا براي کمک در کارهاي مزرعه و راننـدگی  

  .تشکر و سپاسگزاري نماید
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