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  دهیچک
از  یکی) Ditylenchus dipsaciاز (یشوند. نماتد ساقه و پیم يد محصوالت کشاورزیدار تولیباعث کاهش معن یاهیگ انگل ينماتدها

ونجه نسبت به یپ یاکوتواکنش هفت  مطالعه نیشود. در ایونجه محسوب میاز جمله  یو زراع ینتیاهان زیاز گ يمهم تعداد يمارگرهایب
 يهاپیج نشان داد که اکوتیسه تکرار انجام گرفت. نتا با یش در قالب طرح کامالً تصادفید. آزمایگرد یط گلخانه بررسین نماتد در شرایا
نماتد  .بودند) P<0.05( يداریتفاوت معن يمار شاهد دارایسه با تی، در مقاشهیجز طول ربه يه صفات رشدیشده با نماتد از نظر کلیزنهیما

ر نماتد در یزان تکثین میشتریها متفاوت بود. بر در آنیزان تکثیونجه مورد مطالعه را داشت، اما می يهاپیاکوت يدمثل در همهیتول ییتوانا
مشاهده  85/1و با  24/1ب یترتدمثل، بهیتول نرخبا  یهمدان ض ویف يهاپین آن در اکوتیو کمتر 14/7دمثل یبا نرخ تول يشابوریپ نیاکوت
دمثل نماتد یو فاکتور تول یمورد بررس يهاپیاکوت يرشد يج فاکتورهاینتا .شد مشاهده هاجوانه و شهیفرار ساقه، شتر دریب نماتد د.یگرد

  .ا متحمل نبودندیمقاوم  ساقه نماتد به نسبت یمورد بررس يهاپیک از اکوتیچیداد که هنشان 
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Abstract 
Plant-parasitic nematodes significantly reduce crop production. The stem and bulb nematode (Ditylenchus 
dipsaci) is one of the important pathogen of several ornamental and field crops including alfalfa. In this 
study, the reactions of seven alfalfa ecotypes to the nematode were investigated under greenhouse 
conditions. The experiment was conducted based on completely randomized design with three replicates. 
The results showed significant differences (P<0.05) among inoculated ecotypes with the nematode in all 
morphological traits (except of root length) compared to the control. The nematode reproduced in all studied 
alfalfa ecotypes, but the rate of reproduction was different. The highest reproduction factor (RF) was 
observed on the ecotype Neishabouri (RF = 7.14) and the lowest on Feiz and Hamedani with reproduction 
factors of 1.24 and 1.85, respectively. The highest number of the nematode was observed in stems, 
rhizosphere and buds. The results showed that none of these ecotypes were resistant or tolerant to the stem 
and bulb nematode.
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  مقدمه

) .Medicago sativa Lونجه (ی، يااهان علوفهین گیدر ب
دام، دارا  يبـرا  یت خـوب و خـوش خـوراک   یفیبه علت ک
انـواع   مختلـف و  یاز جمله مواد معـدن  ییر غذایبودن ذخا

دا کـرده اسـت   یـ پ یت خاصـ یـ گونـاگون، اهم  يهانیپروتئ
)Karimi 2002.( نماتـد  یاهیـ گ انگـل  ين نماتـدها یدر ب ،

 Ditylenchus dipsaci (Kuhn, 1857)ونجــه (یســاقه 

Filipjev 1936 (اسـت کـه خسـارت     ییمارگرهایاز ب یکی
از جملـه   يکشـاورز  به محصـوالت مختلـف   یقابل توجه

ن ی). اولYavuzaslanoglu et al. 2018کند (یونجه وارد می
ران مربوط به نماتد سـاقه  یونجه در ای يهاگزارش از نماتد
ـ ). اOmidvar 1968از ساوه اسـت (  ـ  ی  30ش از ین نماتـد ب

ــ  و  یاهــان زراعــیگونــه از گ 1200ش از ینـژاد دارد و بــه ب
هـا  و لگوم ینتیاهان زیجات، غالت، گیل سبزیاز قب یوحش

-IPPC 2016, Madani et al. 2015, Rosasکند (یحمله م

Hernandez et al. 2017ن نماتـد اغلـب بـه صـورت     ی). ا
اه یـ گ ییهـوا  يهـا شتر در قسـمت یمهاجر و ب یانگل داخل

ت داشته و بـه صـورت الرو سـن    ی(ساقه، برگ و گل) فعال
از جملـه   یاهانیگ یدر بذر برخ یو حت ابدییچهارم بقاء م

گـردد  یر مـ یـ کـرده و تکث  یز زنـدگ یـ از نیونجه و پیباقال، 
)IPPC 2016, Madani et al. 2015, Douda 2005, 

Greco et al. 1991  ونجـه  یاه یـ ). عالئم نماتـد سـاقه در گ
د شـدن  یجـوان، سـف   يهاه ساقهیمعموالً به صورت تورم پا

سـاقه   يرو ییهـا یهـا و فرورفتگـ  یرنگ ساقه و برجستگ
ها کمتر شده هن گریب ي). فاصلهIPPC 2016شود (یده مید

ده و بدشکل شده و ید، چروکیسف یونجه گاهی يهاو برگ
گـردد  یتر و خشک مـ تاً منجر به کاهش عملکرد علوفهینها
)Griffin 1985, IPPC 2016, Campbell & Griffin 

ــ). در 1973 ــه یک بررســی نــگ یومیالــت وایدر ا ياگلخان

کا نشان داده شده است که نماتد سـاقه باعـث کـاهش    یآمر
پ الداك یـ ونجه اکوتیعملکرد علوفه خشک و ارتفاع ساقه 

)Ladakشـده اسـت    % 20و  % 9/59زان یـ ب بـه م ی) به ترت
)Gray et al. 1984   و همکـاران   یحی). طبـق گـزارش فصـ
)Fasihi et al. 2010 از عوامـل   یکـ یونجـه،  ی) نماتد ساقه

ـ ر در اید محصـول سـ  یـ لمؤثر در کاهش تو باشـد.  یران مـ ی
 يریـ گبا انـدازه  یاهیانگل گ يبه نماتدها یزبانیت میحساس

ـ پـس از ما  یاهان مدتیگ يها رودمثل آنیقدرت تول ـ هی  یزن
و و مـارکووا  ی). سـامال Lewis 1987(باشـد  یم یقابل بررس

)Samaliev & Markova 2015  از شــاخص فــاکتور (
ـ ارز يبـرا  ینسـب ت ین حساسـ ییتع يدمثل برایتول  10 یابی
 .Dو  D. dipsaci ينسبت به نماتـدها  ینیزمبیپ سیاکوت

destructor بـا توجـه بـه    ط گلخانه استفاده کردند. یدر شرا
رویـه سـموم   محیطی ناشـی از مصـرف بـی   خطرات زیست

ـ کنتـرل ا  ،یشیمیای هـاي  روش هـا بـا اسـتفاده از   ن نماتـد ی
ـ ا ياجـرا هـدف از  رسد. نظر میغیرشیمیایی ضروري به ن ی

ونجـه  ی يهاپیاز اکوت يتعداد العملعکس یش بررسیآزما
اه و یـ گ يرشـد  ينسبت به نماتد ساقه بر اساس فاکتورهـا 

  اه بود.ینماتد در گ یستیت زیفعال

  یبررس يهامواد و روش
  دار کردن بذرها ه بذر و جوانهیته )1

ض، ی، فـ يسـار ی، کریونجه (همدانیپ یبذور هفت اکوت
و  يشـابور ین یانـدوآب، محلـ  یم یراز، محلـ یکراس شـ یپل

ـ آباده) مـورد اسـتفاده در ا   ش از مجموعـه بـذور   ین آزمـا ی
ـ ه گردیـ نا تهیسـ یدانشگاه بـوعل  يدانشکده کشاورز د. بـه  ی

هـا  آن یپس از شستشو و ضدعفونبذرها  زدن،منظور جوانه
نـه   يپتـر  يهـا و کشت در تشـتک  %1ل یکش بنومبا قارچ
روز در  10مصـرف سـترون، بـه مـدت     بار کی يمتریسانت
 8و  ییسـاعت روشــنا  16گـراد (  یدرجـه سـانت   20 يدمـا 
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-وانیها به لاهچهیشدند. سپس گ ي) نگهداریکیساعت تار

 یکیپالسـت  يهابار مصرف و بعد به گلدانکی يکاغذ يها
دنـد.  یمنتقـل گرد  يمتریسانت 11و ارتفاع  14با قطر دهانه 

از خـاك   یبـ یخاك شامل ترکگرم لویدر هر گلدان، چهار ک
ـ بـه نسـبت دو بـه     يامزرعه گنـدم و ماسـه رودخانـه    ک ی

استفاده شد که پس از مرطوب کردن بـه صـورت جداگانـه    
د. بافت خاك مورد یو سپس مخلوط گرد سترون وبا اتوکال
لت و رس یسـ  %3/18ماسـه،   %4/65(ماسه  یشن-ینظر لوم

 بـا سـه   یش در قالب طرح کامالً تصـادف ی) بود. آزما3/16%
شگاه و گلخانه اجرا شد. یپ در آزمایهفت اکوت يتکرار برا

اهچـه کشـت شـد، سـپس دو     یگ در هر گلـدان ابتـدا پـنج   
، یاهچـه جهـت مطالعـه و بررسـ    یاهچه حـذف و سـه گ  یگ

  .دیانجام گرد ياریبار آبکیو هر دو روز  ينگهدار

  ر نماتدیو تکث يآورجمع )2

 .Dونجه آلوده بـه  یک مزرعه یونجه از یاه یگ يهانمونه

dipsaci قرخلر از توابع شهرستان قهاونـد   يواقع در روستا
 ینیشـد. نماتـدها بـه روش سـ     يآوراستان همـدان، جمـع  

). جهت Whitehead & Hemming 1965استخراج شدند (
از، پـس از  یـ از از نماتـد سـاقه و پ  یـ ت مـورد ن ین جمعیتأم

ــردن آن  ــترون ک ــولفات استرپتوما  س ــا س ــا ب ــیه  %1ن یس
)Bakooie et al. 2009 ج کشت یهو يهاسکید يرو)، بر

 ينماتـد در دمـا   يحاو يپتر يهاداده شدند. سپس تشتک
شـدند   يگراد درون انکوباتور نگهـدار یدرجه سانت 21-20

)Fasihi et al. 2010. چرخـه  دو یطـ  حـداقل  ). نماتـدها 
 ينگهدار جیهو کالوس بافت (حدود دو ماه) در یدمثلیتول

 Faulkner et( دیدست آبه نماتد تیجمع نیرشتیب تا شدند

al. 1974 .(  

  ونجهی يهاپیاکوت ينماتد رو یزنهی) ما3

گـراد در  یدرجـه سـانت   21 یین دمایانگیم ها دراهچهیگ
عـدد   180ن یانگیـ اهچه بـا م یشده و هر گ يگلخانه نگهدار

و تخم در مرحله سـه تـا چهـار     ينماتد بالغ و مراحل الرو
کنواخـت  ی یونین منظور سوسپانسیشدند. بد یزنهیما یبرگ
 Carboxy) % 2ل سلولز یمت یتر کربوکسیکرولیم 10 يحاو

Methyl Cellulose)ــ، در زاو ــی ــد   یه برگ ــرار داده ش ق
)Kühnhold et al, 2006شـدن  نـان از آلـوده  ی). جهت اطم
ـ   ی یزنهیها مااهچهیگ ن یمأک هفته بعد تکرار شـد. جهـت ت

زبـان، از  یاه میـ و نفوذ بهتر نماتـد در گ  %80رطوبت حدود 
د یــک هفتــه اســتفاده گردیــســاز بــه مــدت دســتگاه بخــار

)Hajihassani 2016شــاهد،  يمارهــایت يش بــرای). آزمــا
ـ د. دو مـاه پـس از ما  یبدون افزودن نماتد انجام گرد ـ هی  یزن

 شـه، یر طول ساقه، طول شامل یاهیگ ينماتد، صفات رشد
 سـاقه  يرو بـر  یفرعـ  شـاخه  تعـداد  و هـا گـره انیـ م طول
مراحـل   بـالغ، ( نماتـد  تعـداد  نیهمچنـ  شـدند.  يریگاندازه
جوانـه و  ک گرم از بافت ساقه، بـرگ،  یدر ) و تخم يالرو
شـمارش   ییهوا يهااندام يهاک گرم از مخلوط بافتیز ین

مذکور در هر تکرار  يهاک از بافتیکه هر ينحوبه د.یگرد
م شده و سـپس  یصورت جداگانه به قطعات کوچکتر تقسبه

ک گرم از هر بافت انتخاب شـده و  ید. سپس یمخلوط گرد
 یینها(بالغ، الرو و تخم) آن شمارش شد. تعداد  ينماتدها

دست به یک گرمین سه نمونه یانگینماتد در هر تکرار از م
هـر   خـاك شمارش تعداد نماتد در خـاك، ابتـدا    يآمد. برا

متـر مکعـب از آن   یسـانت  100گلدان مخلوط شده، سـپس  
ـ انتخاب گرد  & Whitehead ینید. نماتـدها بـه روش سـ   ی

Hemming 1965) اســتخراج و شــمارش شــدند. تعــداد (
 یمتر مکعبـ یسانت 100ن سه نمونه یانگیر از منماتد هر تکرا
) بـا  RFدمثل (یتول فاکتور تینها دست آمد. درهر گلدان به
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  .Tزنی با استفاده از آزمون هاي یونجه دو ماه پس از مایهبر طول ریشه و ساقه اکوتیپ Ditylenchus dipsaciتأثیر  .1جدول 
Table 1. Effect of Ditylenchus dipsaci on root and stem lengths of alfalfa ecotypes, two months after inoculation 
using T-test. 

Mean ± STD of stem length (cm)  Mean ± STD of root length (cm) Ecotype 
Nematode treatment Control  Nematode treatment Control  

10.63 ± 1.40* 13.47 ± 0.94  16.23  ±  096ns 14.26 ± 0.9 Kerisari 
12.13 ± 2.25* 18.63 ± 1.96  21.63 ± 3.01ns 27.50 ± 2.06 Hamedani 
9.40 ± 0.85* 12.83 ± 1.52  20.30 ± 3.60ns 21.24 ± 2.58 Faize 
18.30 ± 2.93* 25.06 ± 2.21  19.30 ± 3.01ns 26.36 ± 6.50 Miyan-Doab 
12.26 ± 1.98* 18.63 ± 2.80  13.90 ± 1.53ns 13.93 ± 3.25 Nishabouri 
13.67 ± 1.41** 18.80 ± 1.15  14.67 ± 0.56ns 14.00 ± 2.45 Abadeh 
13.73 ± 1.07** 20.03 ± 1.36  19.30 ± 3.01ns 26.37 ± 6.50 Polycros shiraz 

  داردرصد و غیر معنی 1درصد،  5دار در سطح احتمال به ترتیب: معنی ns*، ** و 
*, ** and ns: significant at 5% and 1% level respectively and non significant 
 

  
 ه محاسـبه یت اولیم آن به جمعیو تقس ییت نهاین جمعییتع
بـالغ،   يد، به هنگام شمارش مجمـوع تعـداد نماتـدها   یگرد

  ).Taylor et al. 2000الرو و تخم در نظر گرفته شد (

  يآمار ) محاسبات4

 SPSS 16افـزاز  نـرم  از استفاده با هاداده لیتحل و هیتجز
پ در یهر اکوت يبرا ين صفات رشدیانگیم .گرفت صورت

 tشده با نماتد بـا اسـتفاده از آزمـون    یزنهیمار شاهد و مایت
ن، یانگیـ م سـه یمقا ين بـرا یسه قرار گرفت. همچنیمورد مقا

ــودن باق هــا و آزمــون مانــده دادهیپــس از آزمــون نرمــال ب
 دانکـن  ياچند دامنـه  آزمون ازمارها، یانس تیوار یکنواختی
  .استفاده شد 05/0سطح احتمال  در

  ج و بحث ینتا

 يهاپیاکوت يصفات رشد برر نماتد ساقه یتأث -1
  ونجه مورد مطالعهی

شـده بـا   یزنهیمار مایشه در تیج نشان داد که طول رینتا
ها اختالف پیک از اکوتیچ یشاهد در هسه با ینماتد در مقا

ـ ) ز1 جـدول ) نشـان نـداد (  P>0.05( يداریمعن  نماتـد  رای

 سـاقه،  درون در شتریب بوده و مهاجر انگل کی ونجهی ساقه
دارد  تیـ فعال اهیـ گ ییهـوا  يهـا قسـمت  و ساقه يهاجوانه

)Chin et al. 2018.( ن یدار در این، عدم تفاوت معنیبنابرا
سه با شاهد، یر نماتد در مقایتحت تأث يمارهاین تیصفت، ب

ـ ت یزان حساسین مییجهت تع یمالك مناسب ا مقاومـت آن  ی
 يش بـرا یباشد. ممکن است مدت زمـان آزمـا  ینم پیاکوت

  نبوده باشد. ین صفت کافیا يرشد يهابروز تفاوت
ـ مار ماین تیب ساقه طول نیانگیم سهیمقا ـ هی  شـده بـا  یزن

ـ پ نشـان داد کـه ا  ینماتد و شاهد در هر اکوت ن شـاخص  ی
پ یـ که دو اکوتينحوافته است. بهیر نماتد کاهش یتحت تأث
هـا در  پیر اکوتیو سا %1راز در سطح یکراس شیآباده و پل

را نشـان دادنـد    يداریبا شاهد خود اختالف معن %5سطح 
  ).1(جدول 
سـاقه   يرو بـر  یفرعـ  يهـا شاخه تعداد نیانگیمنظر  از
 يمختلـف مـورد مطالعـه بـه اسـتثنا      يهاپی، در اکوتیاصل
شده با نماتد، تفـاوت  یزنهیمار ماین شاهد و تی، بيساریکر
 یفرعـ  يهاد و تعداد شاخهیمشاهده گرد يداریمعن يآمار
شده با نماتد نسـبت بـه شـاهد خـود     یزنهیما يمارهایدر ت

راز در یشـ  کـراس یپ پلیاختالف در اکوت نیافت. ایکاهش 
ض، ی، فـ یگـر شـامل همـدان   یپ دیو در پنج اکوت %1سطح 
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زنی بـا اسـتفاده از   هاي یونجه دو ماه پس از مایهاکوتیپ گرهانیمهاي فرعی و طول بر تعداد شاخه Ditylenchus dipsaciتأثیر  .2جدول 
  .Tآزمون 

Table 2. Effect of Ditylenchus dipsaci on sub-branches number and internodes length of alfalfa ecotypes, two 
months after inoculation using T-test. 

Mean of internodes length (cm)  Mean of sub-branches No. Ecotype 
Nematode treatment Control  Nematode treatment Control  

1.83 ± 0.25* 2.76 ± 0.40  7.67 ± 1.52ns 11.00 ± 2.00 Kerisari 
2.93 ± 0.20* 4.26 ± 0.68  8.00 ± 1.00* 11.00 ± 1.00 Hamedani 
2.16 ± 0.41* 3.13 ± 0.35  6.00 ± 1.00* 9.67 ± 1.52 Faize 
1.90 ± 0.20* 3.23 ± 0.47  8.00 ± 1.00** 11.33 ± 0.57 Miyan-Doab 
3.20 ± 0.90* 5.13 ± 0.40  8.00 ± 1.00* 11.67 ± 1.52 Nishabouri 
2.60 ± 0.45* 3.76 ± 0.37  7.33 ± 1.52* 11.33 ± 1.52 Abadeh 
2.67 ± 0.51** 4.26 ± 0.20  8.33 ± 0.57** 12.00 ± 1.00 Polycros shiraz 

  داردرصد و غیر معنی 1درصد،  5دار در سطح احتمال به ترتیب: معنی ns*، ** و 
*, ** and ns: significant at 5% and 1% level respectively and non-significant 

  
  

ده شـد  ید %5در سطح  يشابوریدوآب و نانیم یآباده، محل
 هـا گـره انیـ م طول نیانگیم ین در بررسیچن). هم2 جدول(

پ یـ ر نماتد در هـر اکوت یمار تحت تأثین تی، بیاصل در ساقه
وجـود   يداریمعنـ  يبه شـاهد خـود تفـاوت آمـار    نسبت 
راز در سـطح  یکراس شـ یپ پلین اختالف در اکوتیداشت. ا

 %5در سـطح   یگـر مـورد بررسـ   یپ دیو در شش اکوت 1%
  ).2دار بود (جدول یمعن

دار شــدن اخــتالف صــفات طــول ســاقه، تعــداد  یمعنــ
هـا در  گـره انیـ سـاقه و طـول م   يبـر رو  یفرعـ  يهاشاخه
ر نماتـد نسـبت بـه شـاهد همـان      یت تـأث تحـ  يهـا پیاکوت
مـورد   ییهوا يهانماتد ساقه بر اندام ریپ، نشان از تأثیاکوت
ن نماتد یها در برابر اپیالعمل متفاوت اکوتو عکس یبررس
 یو بررسـ  ين بـا اسـتفاده از صـفات رشـد    یبنابرا .باشدیم

ـ    یخسارات حاصل از نماتد در مقا  یسـه بـا خسـارات درون
 يهـا تـه یتـوان ارقـام و وار  یمـ  یبه راحت یاهیگ يهابافت

ــا    ــد را شناس ــه نمات ــبت ب ــل نس ــاوم و متحم ــرد  ییمق ک
)Samaliev & Markova 2015.(  

 تیفعال بر مطالعه مورد ونجهی يهاپیاکوت ریتأث -2
   ساقه نماتد یستیز

 از یمـورد بررسـ   يهـا پیدست آمده، اکوتج بهیطبق نتا
سـاقه، در   يهاتعداد نماتد در هر گرم از ساقه و جوانه نظر

سـطح احتمـال    در شـه یفرارز یو ن ییهوا يهامجموع اندام
و از نظر تعداد نماتد در هر گرم بـرگ در سـطح    %1 يآمار

 يداریمعنـ  يگر اخـتالف آمـار  یکـد یبا  %5 ياحتمال آمار
ر براب ها درپیاکوت نیکه ا گرفت جهینت توانیدادند. م نشان
 يشابوریپ نیهستند. اکوت یمتفاوت يهاواکنش يدارا نماتد

 يهـا پیـ ب اکوتیـ ن تعداد نماتد و پس از آن بـه ترت یشتریب
راز قـرار  یشـ  کـراس ی، پليساریاندوآب، کریم یآباده، محل

ن تعداد نماتد را یض کمتریف و یهمدان پیداشته و دو اکوت
اه از یـ گ یواره سلولید کهنیا). با توجه به 3 جدولداشتند (

ـ بریکروفیم میساختار سخت و ضـخ  سـلولز،  یهمـ  يهـا لی
 یاهیـ انگل گ يل شده است نماتدهاین تشکین و پروتئیپکت

ـ از طر یاهیـ گ يهـا جهت نفوذ بـه درون بافـت   ـ ق دی واره ی
ـ زبان و تغذیم یسلول د یـ ه و حرکـت خـود، اقـدام بـه تول    ی
مـؤثر در   يهـا نینـد و پـروتئ  ینمایمـ  یمختلفـ  يهـا میآنـز 
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دو ماه  آلودههاي مختلف گیاه در اندام Ditylenchus dipsaciهاي مختلف یونجه بر فاکتور تولیدمثل و تعداد نماتد اکوتیپ تأثیر .3جدول 
  زنی پس از مایه

Table 3. Effects of different alfalfa ecotypes on reproduction factor and number of Ditylenchus dipsaci in 
different parts of infected plants two months after inoculation.  

nTN nNL* nNB nNS nNR RF Ecotype 
1349 bcd 524 ab 119 bc 219 b 174 a 3.74bcd Kerisari 
668 de 0 c 73 cd 80 cd 70 bc 1.85de Hamedani 
449 e 0 c 26 d 23 d 75 bc 1.24e Faize 
1727 bc 558 ab 120 bc 113 bc 157 ab 4.80bc Miyan-Doab 
2572 a 892 a 173ab 382 a 202 a 7.14a Nishabuori 
1888 b 627 a 203 a 337 a 79 bc 5.24b Abadeh 
1036 cde 419 ab 20 d 58 cd 38 c 2.87cde Polycros Shiraz 
: nNR .(RF( شـه یفرارگـرم   صـد  و) nTNهـاي گیـاه (  مجموع بافـت ) nNB)، جوانه (nNL)، برگ (nNSبافت ساقه ( گرم کتعداد نماتد در ی

 هـا سـتون  ریاز سا یک هر درو  %5مشابه در ستون تعداد نماتد در برگ در سطح  حروفباشند. تکرار می سهها میانگین فاکتور تولیدمثل. همه داده
  .باشدمیآزمون دانکن برحسب  %1دار در سطح احتمال یعدم اختالف معن یانگرب

Number of nematode in one gram of stem (nNs), leaf (nNL), bud (nNB), all plant tissues (nTN) and 100 g of 
rhizosphere (nNR). RF: Nematode reproduction factor. All figures are average of three replicates. Values within each 
column followed by the same letter are not significantly different at P = 0.05 for nNL, and at P = 0.01 for each of the 
other columns (Duncan's Multiple Range Test). 

  
اه منتقـل  یلت به درون بافت گیق استایرا از طر ییزايماریب

انگـل   ينماتـدها ). ترشـحات  Davis et al. 2000نـد ( ینما
اه، یـ در نفـوذ و حرکـت الرو سـن دوم در بافـت گ     یاهیگ

 یدفـاع  يهاستمیرفعال کردن سیات سلول و غیهضم محتو
دمثل نماتـد نقـش   یـ ش تولیجه در افـزا یزبان و در نتیاه میگ

ــد ( ــا در گCurtis 2007دارن ــان غی). ام ــان، ایرمیاه ــزب ن ی
 يا دارایاثر نداشته و  یواره سلولید يرو یمیترشحات آنز

دمثل ندارد و رونـد گسـترس   یبوده و نماتد تول یر اندکیتأث
ـ نماتد و تخر افتـد  یر مـ یبـه تـاخ   ياهـا یگ يهـا ب بافـت ی

)Hillnhutter et al. 2011دست آمـده از مطالعـه   ج بهی). نتا
 یسـاقه محـل مناسـب    يهاکه ساقه و جوانه حاضر نشان داد

اشــند، بیونجــه مــیدمثل نماتــد ســاقه یــر و تولیــتکث يبــرا
، آباده، يشابورین يهاپیاکوت يهاب ساقهیترتکه بهينحوبه
در  سـاقه  يهـا ز جوانـه یـ دوآب و نانیـ میو محل يساریکر
 يساریدوآب و کرانیم ی، محليشابوریآباده، ن يهاپیاکوت
ض ی، فـ یهمدان يهاپین تعداد نماتد و اکوتیترشیب يدارا
ن تعداد نماتـد در سـاقه و   یکم تر يراز دارایکراس شیو پل

کنتـرل شـده،    یطـ یط محیساقه بودند. البته شـرا  يهاجوانه
باشـد  یدمثل نماتد ساقه مـ یتول يمناسب برا یطیانگر شرایب
)Douda 2005.(  

 شـه یفرارب در یـ ن تعـداد نماتـد بـه ترت   یشترین بیانگیم
دوآب، آبـاده،  انیم ی، محليساری، کريشابورین يهاپیاکوت
ب در یـ راز، و در برگ به ترتیکراس شیو پل یض، همدانیف

و  يســاریدوآب، کرانیــ، آبــاده، ميشــابورین يهــاپیــاکوت
ض و یفـ  يهـا پیـ راز مشاهده شده و در اکوتیکراس شیپل

  ).3د (جدول یمشاهده نگرد ينماتد یهمدان
ر یمار تحت تأثین تیدار بیمعن يبا توجه به اختالف آمار
 ییهـوا  يهـا در تمـام انـدام  پ، یـ نماتد و شاهد در هر اکوت

 یفرع يهار از تعداد شاخهی(به غ یمورد بررس يهاپیاکوت
پ مـورد مطالعـه   یـ توان گفت هر هفت اکوتی)، ميساریکر

ـ ت ایـ قرار گرفتـه و فعال  D. dipsaciر یتحت تأث ن نماتـد  ی
مـورد   يهـا پیـ اکوت ییهـوا  يهامنجر به کاهش رشد اندام

نماتـدها   شـه، یفرار بـر  عـالوه ن یشده است. همچن یبررس
 خـود  کـه  ساقه مشاهده شـدند  يهاشتر در ساقه و جوانهیب
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ـ ا تیحساسـ  و نماتـد  بودن متحرك و مهاجر بر يدییتأ  نی
ـ ا نسبت به ینواح ت یـ لیطبـق گـزارش ل   .اسـت  ن نماتـد ی

)Lilieth 2019 ـ ونجـه بـه عنـوان    ی) نماتد ساقه ک عامـل  ی
عملکرد اه عمل کرده و سبب کاهش رشد و یگ يزا براتنش
  شود.یاه میگ

مختلـف   مراحـل  تعـداد  نیشـتر یب نیانگیـ م یکل طوربه
 سـاقه،  بافـت  در یبررسـ  مورد پیاکوت هفت نیب درنماتد 
 پیدر اکوت شهیفرار خاكو  یاهیگ يهابافت مجموع برگ،

ــابورین ــت  يش ــهو در باف ــاکوت در جوان ــاپی ــاده و  يه آب
 تعـداد  نیکمتر نیانگیم نی. همچندیگرد مشاهده يشابورین

و در  رازیشـ  کـراس یپلـ  پیاکوت درو جوانه  ساقهنماتد در 
 شـه یفرار خاك زیو ن یاهیگ يهاتفو مجموع با برگبافت 
شـمارش   رازیش کراسیو پل یهمدان ض،یف يهاپیدر اکوت

   شد.
ر شـده در  یها از نظر تعداد نماتد تکثپین اکوتیتفاوت ب

اه از نماتـد  یـ گ يریرپـذ یزان تأثیدهنده مها در واقع نشانآن
ـ حساس، ا يهاپیاست که در اکوت  يریپـذ ریزان تـأث یـ ن می

دمثل نماتـد در  یتوان از نرخ تولیشود و میشتر مشاهده میب
ـ زبان، به عنوان یم یاهیگ يهادرون بافت  يار بـرا یـ ک معی

ــارز ــیکــاهش عملکــرد گ یابی ــرد  یاهــان زراع اســتفاده ک
)Yavuzaslanoglu et al. 2015.(  

، یمورد بررسـ  يهاپیاکوت ي) براRFدمثل (یفاکتور تول
ـ محاسبه گرد 14/7تا  24/1ن یب  نیتـر کـم کـه  ينحـو د بـه ی

و پـس از   یض و همدانیف يهاپیدمثل در اکوتیفاکتور تول
 ی، محلــيســاریراز، کریکــراس شــیب پلــیــهــا بــه ترتآن
لور یقرار گرفتند. طبق نظر تـا  يشابوریدوآب، آباده و نانیم

دمثل یـ ) اگـر فـاکتور تول  Taylor et al. 2000و همکـاران ( 
)RF ک یو  1/0ن یزبان، اگر بیرمیاه غیباشد گ 1/0) کمتر از

ک باشد یشتر از یف و اگر بیزبان ضعیاه به عنوان میباشد گ
شـود.  یشـناخته مـ   زبان مناسب و حسـاس یاه به عنوان میگ

در  یمـورد بررسـ   يهـا پیهمه اکوت گفت توانین میبنابرا
شـدند،   شـناخته  سـاقه  نماتـد  زبـان یم عنـوان  عه بهن مطالیا

ار متفاوت بوده است یها بسر نماتد در آنیزان تکثیهرچند م
ت یات خاك مثل دما، رطوبـت، وضـع  ی). خصوص3(جدول 
نماتـد و   یسـت یت زیـ ز بـر فعال یو بافت خاك ن ییمواد غذا

 Ploweright et al. 2002, Douda(گـذار اسـت   ریاه تأثیگ

2005, Kühnhold et al. 2006 ين مراحـل الرو ی). همچنـ 
اه ینماتد، خسارت و شدت آن بر گ ییت نهایزان جمعیبر م
تا حـد   یطیط محید شرایل باین دلیگذار است و به همریتأث

زان خسارت وارد شده از یامکان کنترل شده باشد تا بتوان م
ق قرار داد و به تبـع  یدق یاه را مورد بررسیطرف نماتد بر گ

اه نسبت به نماتـد را  یت و متحمل بودن گیزان حساسین مآ
 ,Hajihassani 2016. Taylor et al. 2000( ص دادیتشـخ 

Yavuzaslanoglu et al, 2015مــارکووا  و وی). ســمال 
)Samaliev & Markova 2015 (فاکتور شاخص اساس بر 
 کـه  ینـ یزمبیس پیاکوت ده نیب از که دادند نشان دمثلیتول
 D. destructor و D .dipsaci نماتـد  بـه  هفته 18 مدت به

 پیـ اکوت دو و حسـاس  پیـ اکوت هشـت  بودنـد،  شده آلوده
 همکـاران  و یحسنیبود. حاج D. dipsaci به نسبت مقاوم

)Hajihassani et al. 2016 (فــاکتور صــفات اســاس بــر 
 تیحساسـ  و مقاومت زانیم اه،یگ وماسیب و نماتد دمثلیتول
 بـه  نسـبت  را زرد نخود و ریس ا،یلوب گندم، خارلته، اهانیگ

و گـزارش   یابیارز D. weischeri و D. dipsaci يهانماتد
 یمـورد بررسـ   يهـا اهان نسبت بـه گونـه  ین گیکردند که ا

تـوان اذعـان داشـت    یلذا م .دارند یمتفاوت يهاالعملعکس
 مقاوم اهانیگ ییهوا يهاقسمت در زنده نماتد تیجمع که

 & Samaliev(اسـت   کمتـر  حسـاس  اهـان یگ بـه  نسـبت 

Stoyanov 2007, Singh et al. 2015, Poirier et al. 
2019 .(  

ـ طبق تعر ـ ف کـوك و ا ی )، Cook & Evans 1987وانز (ی
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 یاهیـ انگـل گ  يمتحمل است که در حضور نماتدها یرقم
داشـته باشـد. در    یمناسـب  يل عملکردیحفظ پتانس ییتوانا
هـا  پیـ رشـد اکوت نکه مدت زمـان  ین مطالعه با توجه به ایا

انـد بـه طـور    ط مزرعه رشد نکـرده یمحدود بوده و در شرا
هـا متحـل هسـتند. امـا بـا      پیتوان گفت که اکوتینم یقطع

سـه  یو مقا یاهیگ يهاسه تعداد نماتد در اندامیتوجه به مقا
شـده بـا    یزنهیما يمارهایاه در تیگ ياز صفات رشد یبرخ

ر نماتـد  ید که تـأث یمار شاهد، مشاهده گردینماتد نسبت به ت
مورد نظر  يرشد يهان صفات و کاهش شاخصیساقه بر ا
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