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روي چند نوع  )Meloidogyne javanica(بررسی بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه گرهی
  ترکیب پایه و پیوندك بادام

  *2فدایی تهرانی اکبرعلیو  1سامانیمهسا صحرانشین 
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  چکیده
یکی از عوامل مهم  وهاي انگل گیاهی ) از مهمترین نماتد.Meloidogyne sppگرهی ( نماتدهاي ریشه

هاي مدیریتی در هاي مقاوم یکی از کارآمدترین روشایهاستفاده از پ. ندهست در کاهش عملکرد بادام
. با باشدمی، به روش پیوند قابل تکثیر  جهت کنترل بیمارگرهاي خاکزاد به ویژه در مورد درختان میوه

را تحت تأثیر  زا عوامل بیماريتواند بیماریزایی و خسارت  این حال نوع واکنش بین پایه و پیوندك می
 .Mگرهی هاي مختلف پایه و پیوندك به نماتد ریشه العمل ترکیب مقایسه عکس به منظور قرار دهد.

javanica) آزمایشی بصورت فاکتوریل با چهار نوع پایه ،GF677 ،GN15 بادام × ، هیبرید محلی هلو
هاي ) و ارقام سفید و مامایی در قالب طرح پایه بلوك2بادام شورابی× و هیبرید محلی هلو  1شورابی

زنی با نماتد پس از گیرایی پیوند صورت  مایه .تکرار در شرایط گلخانه انجام شد 4ادفی در کامل تص
هاي رشدي گیاهان و با استفاده از شاخصگیاهان پیوندي زنی  ارزیابی نتایج سه ماه پس از مایه گرفت.

  ن داد که بهمقایسه میانگین نتایج نشاهاي رشد و نموي نماتد صورت گرفت. تجزیه واریانس و و شاخص
 نماتد حمله به حساس هايپایه بین در .بودندهاي مورد بررسی به نماتد حساس  ، سایر پایهGN15جز 

)GF677، بادام ×  هلو محلی هیبرید پایه روي پیوندك رشد ،)2و  1بادام شورابی×  هلو محلی هیبرید
 غیرحساس پایه مشابه رشدي هايشاخص از بعضی که نحوي به بود بیشتر دیگر پایه دو به نسبت 2شورابی

GN15 2و 1بادام شورابی×  هلو محلی هیبریدهاي رشد مامایی و پایهاثر متقابل بین پیوندك پر. بود 
هلو به × هیبریدهاي بادام  و GN15 تحمل  در مجموع تحمل خسارت ناشی از حمله نماتد شد.باعث 

، نیز هاي مختلف نوع رقم پیوند شده روي پایه سی بود.ي مورد بررها پایهسایر  از بیشتر گرهی، نماتد ریشه
  تأثیر داشت. گرهی  بر میزان حساسیت یا تحمل آنها به نماتد ریشه

  
  گرهیهاي رویشی، مقاومت، نماتد ریشه: ارقام بادام، پایهاهواژهکلید 

 
  مقدمه

 .Prunus dulcis (Mill) D.A یعلم نام با بادام

Webb،  و یآب کم باال، يهارارتح درجه تحملدلیل به 
مطلوب  اهیگ کی عنوان به تابستان فصل در هوا یخشک

 است شده شناختهبراي نواحی گرم و خشک  ارزش باو 
 دری، آهک يهاخاك درعالوه بر رشد مطلوب  که

 یتوجه قابل محصول ) نیزنفوذ قابل یول( فقیر يهانیزم
ه عنوان بایران  ).1996، 2و گرادزیل 1(کستر کندیم دیتول

یکی از مهمترین کشورهاي  هاي وحشیزیستگاه بادام
. )1377فر و همکاران، (تهرانی باشدتولید کننده بادام می

                                                             
1- Kester 
2- Gradziel 
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با توجه به اهمیت اقتصادي و مزایاي گونه درختی بادام، 
 ي رشد آن جهت لحاظمطالعه عوامل محدود کننده

رسد نظر می اي مدیریتی ضروري به کردن در برنامه
  .)2001 ،2و همکاران یوفا ؛2000 ،1همکاران (بوت و

رشد و عملکرد بادام نیز مانند سایر گیاهان توسط 
ها،  ها، باکتري عوامل بیماریزاي مختلف از قبیل قارچ

 گردد. در این بین ها محدود می نماتدها و ویروس

 مهمترین ) از.Meloidogyne sppگرهی (هاي ریشهنماتد
 وسیعی طیف به که هستند بارياج داخلی انگل هاينماتد

 سازندمی وارد خسارت بادام درختان جمله از گیاهان از
انتشار جهانی، دامنه میزبانی وسیع و  .)1985، 3(مکنري

هاي بیماري( هاي گیاهیتعامل با سایر بیمارگر
هاي گیاهی ، آنها را در رده مهمترین بیمارگر)کمپلکس

، 5و همکاران هوگال ؛1990، 4هاسیقرار داده است (
گونه از این جنس در دنیا  90). تا کنون بیش از 1999

 درصد  95بیش از  حال ، با اینمعرفی شده است

مربوط به کشاورزي هاي وارده به محصوالت خسارت
و  M. hapla،M. javanica ، M. incognitaهاي گونه

M. arenaria گونه1386باشد (دامادزاده، می .(  

M. javanica است جنس این شایع هاي گونه از یکی 
 M. incognitaو بعد از  داشته انتشار جهان سراسر در که

گرهی در جهان و ریشه نماتدي مهم دومین گونه
باشد (اخیانی و مهمترین گونه این نماتد در ایران می

 با توجه به کارایی پایین اغلب  ).1363همکاران، 

ناشی از هاي کنترل و یا خطرات زیست محیطی روش
هاي استفاده از سموم شیمیایی ، شناسایی و استفاده از پایه

 و  ترینمقاوم به بیماري، بعنوان یکی از اقتصادي

مورد توجه بیشتري قرار  هاي مدیریتیترین روشخطربی
   .)2005، 6(پري و موئنس گرفته است

                                                             
1- Bot et al. 
2- Youfa et al. 
3  - Mckenry 
4- Hussey 
5- Hugall et al. 
6- Perry &Moens  

به نسبت هاي مقاوم بادام سابقه استفاده از پایه
اولین گردد که بر می 1940هی به سال گرنماتدهاي ریشه

بعد از مقاوم به نماتد گزارش شد.  7 ي ماریاناآلو پایه بار
 مقاوم به نماتدهاي 9و نمارد8هلوي نماگارد  هايپایه آن

 1983و  1959هاي در سالبه ترتیب نیز گرهی  ریشه
با  )1989( 11). تیلز و لئون1997، 10(لدبترمعرفی شدند 

 هاي بذري بادام و پایهتعدادي از مت بررسی میزان مقاو

 HR-2)و  HR-1بادام (× حاصل از هیبرید هلو هاي کلون
 HR-2 پایه  ،گرهی هاي مختلف نماتد ریشهنسبت به گونه

 ، M. javanica ،M. arenaria هاي گونه را به

M. incognita و پایه HR-1  يبه نماتدهانسبت را  

M. javanica و M. incognita گزارش کردندم مقاو. 
سطوح مقاومت نیز با بررسی ) 1994( 12مارول و همکاران

نماتد  جمعیت 13مخلوطی از مختلف بادام به  هايپایه
را و نمارد  14کاچیروال ،13انجی هايپایه ،گرهی ریشه

- جمعیت به مخلوطنسبت ختلف مقاومت سطوح مداراي 

   .کردندگزارش مورد بررسی  هاي
لو و بادام پیوند شده روي بررسی مقاومت درختان ه

× هیبرید هلو حاصل از هاي جدید کلونو  677 15افجی
دهنده مقاومت   ، نشانگرهیریشه به نماتدهاينسبت بادام 

اف جیپایه نسبت به بادام × هاي جدید هلو کلونبیشتر 
 17لیپیف). 2002، 16بوده است (آپاراسی و همکاران 677

  بادام× و هاي رویشی هیبرید هلپایه )2009(
را مقاوم به نماتدهاي  )19، گارنم، مانگرو18(فلینم
هاي آهکی و داراي گرهی، سازگار با خاكریشه

سازگاري پیوند با طیف وسیعی از ارقام هلو و بادام 
                                                             
7- Marianna 2646 
8- Nemagaurd 
9- Nemred 
10- Ledbetter 
11- Tellz &Leon 
12- Marull et al. 
13- GN 
14- Cachirulo 
15- GF 
16- Aparisi et al. 
17- Felipe 
18  - Felinem 
19- Monegro 
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در ایران اخیانی دو رقم آلبالو، دو رقم . توصیف نمود
نسبت مقاوم را  زردآلو، یک رقم بادام و یک رقم آلوچه

. )1365(اخیانی،  یشه گرهی گزارش نمودر به نماتد
العمل عکسبا بررسی ) 1390( پورقاسمی و انصاري

 .Mدو گونه نماتد در مقابل بادام هاي  برخی از پایه

javanica  وM. incognita، 677اف جیهاي پایه، 
 .Mدر مقابل نماتد گونه را  ماریانا و آلوي 1اسکوپاریا

javanica  گزارش کردند مقاوم.  
در این تحقیق تأثیر برهمکنش ارقام پیوندي بادام با 

هاي آن از جمله هیبریدهاي رویشی بر برخی از پایه
  گرهیواکنش درختان پیوندي نسبت به نماتد ریشه

M. javanica  .مورد بررسی قرار گرفت  
  

  هاواد و روشم
  سازي مواد گیاهیتهیه و آماده

بادام × هلو هیبرید  ،15ان جی، 677اف جیهاي پایه
  به صورت  2بادام شورابی × و هیبرید هلو  1شورابی

هاي رویشی دار شده از مرکز تولید پایههاي ریشهقلمه
بادام در منطقه سامان استان چهارمحال و بختیاري تهیه 

 خاك،( خاك مخلوطدار در هاي ریشهقلمه گردید.
کشت و  سترون )1:1:2 یحجم نسبت با تیپرال و ماسه
ت داشت شامل استفاده از مواد غذایی، عناصر عملیا

ها در طی مراحل پاشی علیه آفات و بیماريمکمل و سم
  رشد انجام گردید. 

براي تهیه پیوندك، از ارقام بادام سفید و مامایی 
شناسایی شده موجود در کلکسیون مرکز تحقیقات 
کشاورزي و منابع طبیعی شهرکرد استفاده شد. در زمان 

پیوند (جودرو) تعدادي سرشاخه سالم از  مناسب براي
درختان مذکور تهیه و در شرایط مناسب رطوبتی (کیسه 
پالستیکی همراه دستمال مرطوب) به آزمایشگاه 

هاي گیاهی منتقل و تا زمان انجام پیوند در دماي  بیماري
پس از گراد در یخچال نگهداري گردید. درجه سانتی 4

زمان مناسب براي پیوند ها و فرارسیدن رشد کافی پایه
                                                             
3- Scopria 

هاي مورد آزمایش با جودرو (اواسط خرداد ماه)، پایه
رقم مامایی و سفید به روش شکمی (سپري) پیوند 
گردیدند. بعد از اطمینان از گیرایی پیوند به منظور رشد 

  ها از محل باالي پیوند قطع شدند.گیاهان پیوندي، پایه
  تکثیر و تعیین گونه نماتد

 هاي نماتد، ریشه خالص تلقیح ه مایهبه منظور تهی
و در شرایط  آوريجمعمنطقه  هايباغاز  آلوده بادام

پس از شستشوي مناسب به آزمایشگاه منتقل گردید. 
هاي  میکروسکوپ تشریح، تک توده ها، در زیر ریشه
  يجدا و در مجاورت ریشه ریشه هايگال از تخم

ار داده حساس روتگرز قر فرنگی رقم هاي گوجهنشاء 
هاي نشاء براي تکثیر جمعیت خالص مورد نیاز، شدند.

 گلخانه مساعد شرایط روز در 60تلقیح شده به مدت 
ساعت روشنایی) با  14درجه سانتیگراد و  25±3(دماي 

نماتدهاي تکثیر شده به  .آبیاري مناسب نگهداري شدند
به این . استخراج گردیدند) 1973( 2کررباروش هوسی و 

خاك و شستشو با ها پس از خارج شدن از  شهمنظور ری
متري تقسیم و در آب، به قطعات یک تا دو سانتی

 2% به مدت 10کن حاوي هیپوکلریت سدیم مخلوط
سپس بالقاصله مخلوط دقیقه به شدت تکان داده شدند. 

قرار میکرون  38 مترکه در زیر آن الک یک میلی به الک
پوکلریت سدیم هیو با آب لوله محلول  ،منتقلداشت 

 38 آوري شده روي الک هاي جمع تخم و حذف گردید
  ). 1985 ،3ساسر و کارتر( شدندبشر منتقل  میکرون به

هاي بالغ از  جهت تعیین گونه نماتد، تعدادي از ماده
نگهداري  دقیقه 45فرنگی جدا و پس از  هاي گوجه ریشه

% از انتهاي بدن آنها برش عرضی 45در اسید الکتیک 
. همچنین )1974، 4(تایلور و نتسچر گردیدتهیه 

 شناسی تعدادي از سنجی و ریخت یختخصوصیات ر

 5به روش سوديها و الروهاي سن دوم تثبیت شده  ماده
  .ن گونه مورد استفاده قرار گرفتیجهت تعی )1986(

                                                             
4- Hussey & Barker 
5- Sasser & Carter 
1- Tylor & Netscher 
2- Southey 
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گرهی  یماریزایی و خسارت نماتد ریشهبررسی ب
   انواع پایه و پیوندك بادامروي 

هاي مختلف  العمل ترکیب ایسه عکسمقبه منظور 
  گرهینماتد ریشه زنی با پایه و پیوندك به مایه

M. javanicaبا چهار نوع  بصورت فاکتوریل ، آزمایشی
بادام × ، هیبرید محلی هلو 15ان جی، 677اف جیپایه (

) و ارقام 2بادام شورابی× و هیبرید محلی هلو  1شورابی
هاي کامل بلوك سفید و مامایی در قالب طرح پایه

پس از  .شدتکرار در شرایط گلخانه انجام  4تصادفی در 
اطمینان از گیرایی پیوند و رشد کافی گیاهان پیوندي، 

تخم و  2000زنی تیمارهاي دریافت کننده نماتد با مایه
گرم خاك انجام شد. گیاهان کیلوهر الرو نماتد به ازاي 

جهت سپري شدن  زنی با نماتد مدت سه ماه بعد از مایهبه 
حداقل سه نسل نماتد در شرایط گلخانه نگهداري شدند. 
به منظور جلوگیري از ایجاد هر گونه تنش به گیاهان، در 
طول مدت آزمایش، دما، رطوبت و نور گلخانه کنترل و 

ارزیابی نتایج بر اساس در شرایط مناسب حفظ گردید. 
هاي رشدي گیاه (طول، وزن تر و خشک شاخص

طول، وزن تر و خشک ریشه؛ نسبت طول  پیوندك؛
پیوندك به کل گیاه؛ نسبت طول پیوندك به پایه و نسبت 

هاي رشد و نموي نماتد قطر پیوندك به پایه) و شاخص
انجام شد. به منظور شمارش الروهاي سن دوم خاك از 

) استفاده 1964( 1ها و سانتریفیوژ جنکینزروش سري الک
ال و کیسه تخم در یک گردید. پس از شمارش تعداد گ

گرم ریشه و تعداد تخم در هر کیسه، جمعیت نهایی 
نتایج بدست نماتد و فاکتور تولید محاسبه گردیدند. 

و  SASهاي آماري آمده با استفاده از نرم افزار
MSTATC  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و میانگین

هاي رشد و نموي هاي رشدي گیاه و شاخصشاخص
 مقایسه گردید. LSDوسیله آزمون نماتد به 

  
  
  

                                                             
1- Jenkins 

  نتایج و بحث
  تعیین گونه نماتد

انحناي نسبتاً کم کمان پشتی و شیارهاي مشخص 
جانبی در الگوي شبکه کوتیکولی انتهاي بدن نماتد ماده 

میکرون) با شرح اصلی  16و طول استایلت ماده (متوسط 
بلندي دو میکرونی تطابق نشان داد.  M. javanicaگونه 

هاي مشخص  تراز بودن آن با بدن، گره حیه سر و همنا
میکرومتر)، طول  535استایلت، میانگین طول بدن (

میکرومتر) و طول  52میکرومتر)، طول دم ( 11استایلت (
میکرومتر) از جمله خصوصیات  13بخش روشن دم (

هاي سن دوم جمعیت  شناسی الرو سنجی و ریخت ریخت
ات مورد اشاره در مورد بررسی بودند که با خصوصی

 M. javanica براي گونه) 1987( 2کلید شناسایی جپسون
  . مطابقت نشان دادند

  
گرهی  بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه بررسی

   پایه و پیوندك بادامروي انواع مختلف 
  هاي رشدي گیاهشاخص

) 1نتایج تجزیه واریانس (جدول : پیوندك
امایی پیوند هاي رشدي پیوندك ارقام سفید و مشاخص

- هاي مختلف در واکنش به نماتد ریشهشده روي پایه

دار فاکتورهاي پایه، رقم و دهنده اثر معنی گرهی نشان
هاي مذکور بود. مقایسه میانگین نماتد بر شاخص

) نیز بیانگر اثر 2هاي رشدي مختلف (جدول شاخص
هاي رشدي ارقام کاهنده آلودگی نماتد بر شاخص

هاي پایه و  امایی) در تمامی ترکیبپیوندي (سفید و م
هاي پیوندك بود ولی میزان کاهش در بین ترکیب

مختلف پایه و پیوندك متفاوت ظاهرگردید به نحوي که 
داري در اکثر  هرچند نماتد نتوانست باعث کاهش معنی

هاي رشدي ارقام پیوندي سفید و مامایی روي شاخص
هاي شاخصها، شود ولی در سایر پایه 15ان جیپایه 

 رشدي پیوندك در حضور نماتد نسبت به گیاهان شاهد
داري داشت. در این میان، پایهمعنی خود، کاهش

                                                             
2- Jepson 
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 .M. javanicaگرهی برهمکنش انواع پایه و پیوندك بادام نسبت به نماتد ریشهگیاه در  هاي رشديشاخص انسیوار هیتجز - 1 دولج

 منابع تغییرات

درجه 
  آزادي

  اتمیانگین مربع

  طول ریشه
(cm) 

  وزن تر ریشه
(gr)  

 وزن خشک ریشه
(gr)  

  طول پیوندك
(cm)  

  وزن تر پیوندك
(gr)  

  وزن خشک پیوندك
(gr)  

طول پیوندك / 
  طول پایه

قطر پیوندك 
  / قطر پایه

  n.s4/54  *3/102  n.s 5/0  *48/1258  * 5/402  *2/74  *5/13  1  رقم
n.s 01/0  

  04/0*  3/60*  1/795*  2298*  16/10614*  4/73 *  3/893*  9/3436*  1  نماتد

  n.s4/4  n.s 5/4  *30/979  n.s 1/58  *1/76  *4/2  *04/0  2/944*  3  پایه

  n.s 4/21  n.s 9/9  n.s 7/0  n.s 76/24  n.s 4/1  n.s 3/7  n.s 6/0  1  رقم*نماتد
n.s 01/0  

  n.s 2/10  * 2/154  *2/7  n.s 96/81  n.s 6/41  n.s 1/2  n.s 4/2  n.s 02/0  3  رقم*پایه

  n.s 6/159  n.s 8/48  n.s 2/1  *45/637  *4/211  *8/48  *8/4  n.s 03/0  3  پایه*نماتد

  n.s 5/34  n.s 2/28  n.s 3/1  n.s 86/9  n.s 4/97  n.s 3  n.s 8/0  n.s 0/0  3  پایه*رقم*نماتد

  n.s 8/49  n.s 7/11  n.s 3/1  n.s 51/53  n.s 9/22  n.s 4/3  n.s 8/0  n.s 01/0  48  خطا

%CV    4/21  27  3/29  4/18  9/21  7/18  5/28  2/20  

  %.5دار در سطح احتمال *تفاوت معنی                        
  
  
  

  

گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزي)، جلد 
38 

شماره 
1

، بهار 
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29
 



24 
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  .M. javanicaگرهی برهمکنش انواع پایه و پیوندك بادام نسبت به نماتد ریشههاي رشدي گیاه در شاخص *نیانگیم سهیمقا - 2جدول 
  1بادام شورابی× هیبرید محلی هلو   GN15 GF677 2بادام شورابی× هیبرید محلی هلو   پایه
  مامایی  سفید  مامایی  سفید  مامایی  سفید  مامایی  سفید  رقم
 N0  N1 N0  N1  N0  N1  N0  N1  N0  N1  N0  N1 N0  N1  N0  N1  نماتد

  a  (cm) طول ریشه 
3/43  

def 
3/27  

A  
3/44  

efg  
5/20  

a 
8/46  

ab  
5/39  

A 
45  

abc  
8/38  

bcd 
31  

g 
5/16  

cde 
29  

fg  
8/18  

a 
5/41  

def 
3/25  

A 
5/41  

fg 
5/18  

  gh  (gr)  وزن تر ریشه
2/5 

cde 
7/11  

H 
9/4  

efg 
7/7 

de 
9/10  

bcd 
7/12  

bcd 
3/12  

bc 
5/15  

fgh 
3/6  

def 
6/10  

defg 
4/9  

b 
3/16  

def 
2/10  

a 
6/23  

Gh  
7/5  

bcd 
3/12  

 a  (gr) وزن خشک ریشه 
5/6  

fgh  
3  

bcdef 
5/4  

ghi 
5/2  

bcde  
7/4  

efghi 
2/3  

abc 
4/5  

bcde 
7/4  

fgh  
3  

i  
8/1  

bcd 
8/4  

ghi 
7/2  

ab 
6  

ghi 
9/2  

cdefg 
4  

hi 
2/2  

 bc  (cm)  طول پیوندك 
62  

ghi  
8/32  

ab  
5/68  

def  
46  

efg  
8/44  

fgh 
8/35  

de 
3/49  

efg  
5/42  

cde  
54  

j    
17  

bcd  
5/57  j  3/22  abc 

8/64  
hi 

5/28  
A  

8/74  
ef  

3/45  

 abcd  (gr)  وزن تر پیوندك
28  

gh  
3/14  

Abc 
3/30  

def  
5/22  

efg  
18  

gh 
2/17  

abcd 
9/28  

cdef 
8/23  

cde  
3/24  

i  
9  

a 
8/34  

i  
9/8  

ab  
8/31  

gh  
5/12  

bcd 
27  

efg 
19  

 ab  (gr) وزن خشک پیوندك
2/14  

de  
3/7  

A 
4/16  

cd  
9/8  

ef 
6  

ef 
5  

C 
5/10  

cd 
9/9  

b 
4/13  

f 
2/4  

ab  
9/15  

f  
8/3  

ab  
7/14  

ef 
2/6  

A 
8/16  

cd 
9  

  cde  طول پیوندك/ طول پایه
4/3  

gh 
6/1  

ab  
9/4  

fgh 
8/1  

defg  
8/2  

efgh  
2/2  

de 
2/3  

def 
9/2  

bc  
5/4  

i  
01/1  

bc 
6/4  

i  
1/1  

cde  
4/3  

fgh 
9/1  

A 
8/5  

cd  
5/3  

  bc  قطر پیوندك/ قطر پایه
7/0  

cde  
6/0  

cd  
6/0  

de 
5/0  

ab  
8/0  

bc  
7/0  

a  
9/0  

ab  
8/0  

de 
5/0  

  f  
2/0  

cde  
6/0  

  f  
3/0  

cde  
6/0  

e 
4/0  

cde  
5/0  

e 
4/0  

  % ندارند.5داري در سطح احتمال داد داراي حروف مشابه اختالف معنیاع - *
N0 -  ،تیمارهاي سالمN1 - .تیمارهاي آلوده

سامانی و فدایی: 
بررسی بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه گرهی...
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پیوندك سفید و مامایی) بیشتر از با هر دو  ( 677اف جی
) تحت 2و  1شورابی (بادام × هلو دو پایه هیبرید محلی 

هاي رشدي، طول  تأثیر نماتد قرار گرفت. در بین شاخص
ها تحت تأثیر نماتد واقع  یوندك بیش از سایر شاخصپ

-شد و بیشترین و کمترین تأثیر نماتد، به ترتیب در پایه

مشاهده گردید. وزن تر و  15ان جیو  677اف جی هاي
آلودگی خشک پیوندك نیز وضعیت مشابهی داشتند. 

ریشه گیاهان به نماتدها موجب اختالل در جذب و انتقال 
هاي فتوسنتزکننده و در نتیجه به بخش آب و مواد غذایی

، 1(برگ و تیلور شودهاي هوایی گیاه میرشدي اندام کم
تر و ). به این ترتیب وزن2009پري و همکاران،  ؛2008

هاي هوایی به دلیل کاهش جذب مواد غذایی طول اندام
  یابد. کاهش می

نکته مهم حاصل از نتایج این آزمایش آن است که 
دار شاخص طول پیوندك (سفید و معنیبا وجود کاهش 

 1شورابی بادام× هلو هاي هیبرید محلی مامایی) روي پایه
در حضور نماتد نسبت به گیاهان شاهد (بدون نماتد  2و 

هاي آلوده همان پایه)، رشد پیوندك مامایی روي این پایه
ان جیمعادل رشد پیوندك (سفید و مامایی) روي پایه 

چنین رشد پیوندك سفید روي پایه غیرآلوده بود. هم 15
نیز مشابه پایه هیبرید  1شورابی بادام× هلو هیبرید محلی 

بود. وزن تر و خشک  2شورابی بادام× هلو محلی 
نکته مهم  پیوندك نیز وضعیت مشابهی را نشان دادند.

دیگر تفاوت تأثیر نماتد بین دو رقم سفید و مامایی روي 
دار  یب که با وجود معنیها بود. بدین ترتبعضی از پایه

نبودن تفاوت طول پیوندك دو رقم سفید و مامایی روي 
هاي مورد آزمایش در غیاب نماتد، تفاوت شاخص پایه

× هلو هاي هیبرید محلی مذکور بین دو رقم، روي پایه
دار ظاهر گردید. به  آلوده معنی 2و  1شورابی  بادام

عبارت دیگر با آن که حضور نماتد باعث کاهش 
شاخص مذکور در هر دو رقم گردید با این حال میزان 

هاي مذکور کاهش طول پیوندك رقم مامایی روي پایه
وزن خشک کمتر از کاهش طول در رقم سفید بود. 

                                                             
1- Berg & Tylor   

فوق بود. با این  نیز تا حدود زیادي مشابه نتایج پیوندك
هاي دار بین ارقام، روي پایه معنی تفاوت که اختالف 

مشاهده  15ان جیو  1شورابی  بادام× هلو هیبرید محلی 
  شد. 

حضور نماتد نسبت طول پیوند به طول پایه را نیز 
تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش آن گردید. بیشترین 

و  677اف جی هاي و کمترین کاهش به ترتیب در پایه
مشاهده شد. با آنکه شاخص مذکور در  15ان جی
یک از ارقام  هاي غیرآلوده (بدون نماتد) در هیچ پایه

داري نشان ندادند ولی در تیمارهاي آلوده به تفاوت معنی
× هلو  نماتد نسبت مورد بحث روي پایه هیبرید محلی

هاي دیگر  داري نسبت به پایهافزایش معنی 1شورابی بادام
  شان داد. کاهش نسبت قطر پیوندك به پایه در پایه ن

ها بود ولی میزان کاهش در  بیش از سایر پایه 677اف جی
 بادام× هلو ، هیبرید محلی 15ان جیهاي بین پایه
خود تقریباٌ مشابه بوده و نسبت به شاهد  2و  1شورابی

داري نداشتند. همچنین تفاوت معنی(بدون نماتد) 
  رقم سفید و مامایی روي تمامی  شاخص فوق بین دو

  داري نشان نداد. ها تفاوت معنیپایه
هاي نتایج حاصل از آزمایش تأثیر نماتد بر شاخص

هاي مختلف پایه و رشدي گیاهان پیوندي در ترکیب
 به حساس هايپایه بین درپیوندك مؤید این است که 

بادام ×  هلو محلی هیبرید ،677اف جی( نماتد حمله
 محلی هیبرید پایه روي پیوندك رشد ،)2و  1 شورابی

 به بود بیشتر دیگر پایه دو به نسبت 2شورابی بادام×  هلو
 پایه مشابه رشدي هايشاخص از بعضی که نحوي

پایه  روي شده پیوند ارقام. بود 15ان جی غیرحساس
اف جی پایه به نسبت 1بادام شورابی×  هلو محلی هیبرید

از طرفی اثر متقابل  .بودند ورداربرخ بیشتري رشد از 677
 محلی هیبریدهاي قوي بین پیوندك پررشد مامایی و پایه

تحمل خسارت ناشی از باعث  2و 1بادام شورابی ×  هلو
حمله نماتد شده است. هر چند شناسایی دقیق مکانیسم 
درگیر میسر نگردید، ولی احتماالٌ وقایع رخ داده در محل 

ارند. گاهی جوش خوردن محل پیوند در این امر دخالت د
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پیوندك به نحوي است که جریان آب و مواد غذایی از 
پایه به پیوندك و یا برعکس جریان مواد حاصل از فتوسنتز 

هاي رشد از پیوندك به سمت پایه و ریشه را و تنظیم کننده
). 1977، 1سازد (الین و همکاران با مشکل روبرو می
مامایی نسبت  هاي رشدي پیوندكکاهش کمتر شاخص

هاي متحمل به نماتد به پیوندك سفید روي برخی از پایه
توان ناشی از این رخداد احتمالی در این تحقیق را نیز، می

دانست که در نتیجه آن مواد فتوسنتزي پیوندك کمتر به 
سمت ریشه جریان پیدا کرده و بیشتر صرف رشد خود 

در  پیوندك گردیده است در نتیجه مواد غذایی کمتر
اختیار نماتد فعال روي ریشه قرار گرفته و رشد و تکثیر 

  کمتر آن را بدنبال داشته است.
هاي طول، وزن تر و خشک مقایسه میانگین شاخص: ریشه

هاي دار بین ترکیب) مؤید تفاوت معنی2ریشه (جدول 
مختلف پایه و پیوندك بود. طول ریشه در بین تیمارهاي 

-جیاین کاهش در مورد پایه  آلوده به نماتد کاهش یافت.

دار نبود در صورتی که در حضور نماتد طول معنی 15ان 
ها نسبت به گیاهان شاهد بدون نماتد خود ي سایر پایهریشه

داري داشت. با این حال میزان کاهش طول کاهش معنی
 2و  1شورابی بادام× هلو هاي هیبرید محلی ریشه در پایه

مشاهده  677اف جیدر پایه یکسان بود و بیشترین کاهش 
داري روي طول ریشه در پایه فوق نماتد تأثیر معنی گردید.

در دو رقم سفید و مامایی نداشت. با وجود کاهش طول 
ریشه در تیمارهاي آلوده به نماتد، وزن تر ریشه در این 

داري افزایش معنی ،تیمارها نسبت به تیمارهاي شاهد خود
دار نبود). معنی 15ان جیپایه داشت (این افزایش در مورد 

وزن خشک ریشه تحت تأثیر حضور نماتد کاهش یافت. 
 15ان جیها به جز کاهش شاخص مذکور روي تمامی پایه

دار بین وزن خشک ریشه دو اختالف معنیدار بود. معنی
مشاهده  15ان جیرقم سفید و مامایی فقط روي پایه 

تغییرات  ناحیه مریستم انتهایی ریشه بهگردید. 
فیزیولوژیکی در سیستم ریشه از قبیل ممانعت یا تحریک 

                                                             
1- Layne et al. 

) و 1986، 2دهد (واردلورشد به طور حساس پاسخ می
چنانچه میزان و یا طول مدت فعالیت مریستم انتهایی ریشه 
کم و یا کوتاه شود، سیستم ریشه انشعابات بیشتري تشکیل 

وهاي ). ورود الر1962، 3خواهد داد (کارزي و دادینگتون
سن دوم نماتد از ناحیه پشت مریستم انتهایی ریشه منجر به 

هاي فرعی تغییرات فیزیولوژیکی در ریشه و تشکیل ریشه
ترشحات غدد مري گردد. از طرف دیگر بیشتر می

باشد که باعث الروهاي سن دوم نماتد حاوي پروتئاز می
 شود.هاي آمینه میهاي گیاه میزبان به اسیدشکستن پروتئین

تجمع اسیدهاي آمینه بخصوص تریپتوفان که پیش نیاز 
تولید ایندول استیک اسید است، موجب افزایش تولید 
اکسین و عدم تعادل هورمونی در محل تغذیه نماتد و 

). تولید گال 2003، 4گردد (دوئل و المبرتایجاد گال می
ي نماتدهاي هاي فرعی در واکنش به حملهو افزایش ریشه

نجر به افزایش وزن تر ریشه در تیمارهاي گرهی مریشه
آلوده به نماتد گردید. ورود الروهاي سن دوم نماتد 

گرهی از ناحیه پشت مریستم انتهایی ریشه باعث ریشه
-ایجاد اختالل در نوك ریشه و توقف رشد طولی آن می

توان ) و در نتیجه می2009گردند (پري و همکاران، 
ایجاد شده در نوك  کاهش رشد ریشه را به اختالالت

   ریشه نسبت داد.
  هاي رشد و نموي نماتدشاخص

 )3نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین (جدول 
دار هاي رشد و نموي نماتد مؤید تفاوت معنیشاخص

  هاي مختلف پایه و پیوندك بود. به نحوي که بین ترکیب
کیسه تخم، تخم و  15ان جیدر پایان آزمایش در پایه 

سن دوم مشاهده نشد. عدم وجود توده تخم (عدم  الرو
روي پایه اخیر علیرغم وجود تعداد  رشد و تکثیر نماتد)

تواند مؤید نفوذ محدود الرو سن دوم  می بسیار کم گال 
به ریشه و عدم توانایی در برقراري رابطه انگلی پایدار 

ي اولیه الروهايجهت بلوغ باشد. احتماال ورود و تغذیه

                                                             
2- Wardlow 
3- Carthy & Duddington 
4- Doyle & Lambert 
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  .M. javanicaهاي رشد و نموي نماتد شاخص *مقایسه میانگین - 3 جدول

تعداد کیسه تخم در   تعداد گال  تیمار
  یک گرم ریشه

تعداد تخم در هر 
  کیسه

تعداد الرو سن دوم در 
  )kg 5کل خاك (

  فاکتور تولید مثل

Hsh2-S ab 1660  ab3/35  c 25  a 5/632  ab6/2  
Hsh2-M  c5/1102  b3/22  cd 5/17  abc 500  cd2/1  
GN-S  e7/16  c 0  e 0  d0  e0  
GN-M  e9/12  c 0  e 0  d0  e0  
GF-S cd897  ab5/34  a8/99  ab595  a6/2  
GF-M de461  b 3/23  b68  c3/378  bc 4/1  
Hsh1-S   a8/2111  a43  c 3/29  a640  c3/1  
Hsh1-M  bc1313  b3/24  cd 19  bc5/467  cd3/0  

  % ندارند.5ر سطح احتمال داري د*اعداد داراي حروف مشابه اختالف معنی
Hsh2-Sسفید،  - : هلوHsh2-M مامایی،  - : هلو :GN-S GN15 -  ،سفیدGN-M : GN15 -  ،ماماییGF-S  :GF677 -  ،سفید
 GF-M :GF677 -  ،ماماییHsh1-S سفید و   - 1 شورابی بادام×  هلو محلی : هیبریدHsh1-M بادام×  هلو محلی : هیبرید 
  .مامایی -1 شورابی

  
وم منجر به تحریک سیستم دفاعی گیاه و در نهایت سن د

) 1994(مارول و همکاران . شودمقاومت آن به نماتد می
هاي درختان میوه نیز در بررسی مقاومت برخی پایه

گرهی، ایزوله نماتد ریشه 13دار به مخلوطی از هسته
و  9، 2هاي  (شمارهGN هاي ي پایهنماتدي روي ریشه

را به  GNآنها مکانیسم مقاومت پایه  ) مشاهده نکردند.15
واکنش فوق حساسیت نسبت داده و تشکیل گال به دلیل 
ورود الروهاي سن دوم و عدم توانایی نماتد در تکمیل 
چرخه زندگی خود روي پایه مذکور را مؤید این مطلب 

 )، پینوچت1991دانستند. نتایج مطالعات مارول و همکاران (
) نیز 1999چت و همکاران () و پینو1996( 1و همکاران

 حاصل از این بررسی مطابقت نشان داد. نتایجبا با 

 در الرو سن دوم و تخم توده گال، تعداد بیشترین
گردید،  مشاهده 1شورابی بادام×  هلو محلی هیبرید پایه
 دیده 677اف جی در تخم تعداد بیشترین که حالی در

 یدسف پیوندك با فوق پایه ترکیب در همچنین. شد
 سن الرو و تخم کیسه گال، تعداد در داريمعنی افزایش

 به منجر که شد مشاهده مامایی پیوندك به نسبت دوم
 در گیاه رشدي هايشاخص از برخی دارمعنی کاهش

                                                             
1- Pinochet et al. 

 پایه در بحث مورد پارامترهاي. گردید مذکور تیمار
 حدود تقریباٌ تا نیز 2شورابی بادام×  هلو محلی هیبرید
 نوع تأثیر که تفاوت این با بود. فوق نتایج مشابه زیادي

 نحوي به. شد دارمعنی نماتد گال تعداد در فقط پیوندك
 گال بیشتري تعداد تشکیل به منجر سفید پیوندك که

 گیاه رشدي هايشاخص اینکه علیرغم. )1گردید (شکل 
 هیبرید هايپایه به نسبت 677اف جی پایه روي پیوندي

 ولی داد، نشان کاهش 2 و 1بیشورا بادام×  هلو محلی
 فوق پایه روي دوم سن الرو و تخم توده گال، تعداد
 جمعیت کاهش توانمی. بود کمتر دیگر پایه دو به نسبت
 تخریب به را 677اف جی حساس پایه روي نماتد نهایی

 مدت زمان کوتاه پس از حمله نماتددر  آن ریشه سیستم
) نیز 1994کاران (نتایج تحقیقات مارول و هم. داد نسبت

 ،677اف جی پایه در .با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد
 الرو و تخم تعداد هايشاخص در رقم دو بین اختالف

 پایه این روي سفید پیوندك. بود دار معنی دوم سن
. داشت مامایی پیوندك به نسبت بیشتري نهایی جمعیت
 ورمذک پایه در نیز نماتد مثل تولید فاکتور بیشترین
  گردید. مشاهده
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  گیرينتیجه

، سایر GN15جز   که بهنتایج این تحقیق نشان داد 
مقایسه  باشند.هاي مورد بررسی به نماتد حساس می پایه

- رشد پیوندك ارقام مختلف (سفید و مامایی) روي پایه

 ها دهنده رشد بیشتر پیوندك هاي حساس به نماتد، نشان
بود.  GF677بادام نسبت به × هلو  هاي هیبریدروي پایه

هاي مذکور به نماتد  که در مجموع به تحمل بیشتر پایه
هاي رشد و نموي نماتد  نسبت داده شد. بین شاخص

هایی که با ارقام مختلف پیوند  گرهی بعضی از پایه ریشه
دار مشاهده شد که  شده بودند نیز، تفاوت معنی

العمل  ند بر عکستأثیر برهمکنش پایه و پیودهنده  نشان
پایه در مقابل نماتد بود. ثأثیر مثبت برهمکنش پایه و 
پیوندك بر کاهش خسارت نماتد نیز در بعضی از تیمارها 

 هابا توجه به پتانسیل باالي برخی از پایه مشاهده گردید. 
هاي محلی در ترکیب و ارقام مورد بررسی، بویژه هیبرید
از آنها در مدیریت  با پیوندك ارقام پربازده، استفاده

تواند مورد توجه  گرهی می مناطق آلوده به نماتد ریشه
  قرار گیرد. 

 منابع
  

ها و نژادهاي فیزیولوژیک نماتدهاي مولد گره ریشه در ایران. نشریه  . گونه1363اخیانی، ا.، مجتهدي، ح. و نادري، ا.  .1
 .71 - 57: 20هاي گیاهی،  بیماري

ی طرح بررسی نماتدهاي مولد غده ریشه در استان اصفهان. بخش تحقیقات آفات و . گزارش نهای1365اخیانی، ا.  .2
 هاي گیاهی مرکز تحقیقات استان اصفهان. بیماري

(گیاهشناسی، انتخاب پایه و پیوندك، عملیات زراعی، آفات و  . پرورش بادام1377تهرانی فر ع.، کافی، م. و عدلی، م.  .3
 رات جهاد دانشگاهی مشهد.امراض، فراوري و درجه بندي). انتشا

 .45-42. ص: انتشارات اندیشه گستر اصفهان .. نماتد شناسی در کشاورزي1386دامادزاده، م.  .4

هاي مختلف بادام نسبت به نماتدهاي مولد گره در العمل پایه. بررسی میزان عکس1390پور، ب. قاسمی، ا. و انصاري .5
 ریشه. دومین همایش ملی بادام. شهرکرد.

افزایش تعداد گال پیوندك سفید نسبت به مامایی در  - 1شکل 
  .2بادام شورابی× هیبرید محلی هلو ترکیب با پایه 

 مامایی (عکس از نگارنده). -سفید و ب -الف



35 

 94، بهار 1ه شمار 38گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزي)، جلد 

6. Aparisi, J.G., Lonbarte, P., Felipe, A.J and Carrea, M. 2002 .First result on the 
performance of new almond × peach hybrid rootstock resistant to nematodes on 
almond growth and cropping. Acta Horticulture, 591: III International Symposium on 

Pistachios and Almonds. 

7. Berg, R.H., and Taylor, C.G. 2008. Cell biology of plant nematode parasitism. 
Heidelberg, Germany. 

8. Bot, A.J., Nachtergaele, F.O. and Young, A. 2000. Land resource potential and 
constraints at regional and country levels. World soil resource report 90. Rome: FAO, 
Land and Water Development Division. 

9. Carthy, J.D., and Duddington, C.L. 1962. Physiology of roots. In: Street H.E. (ed.), 
Viewpoints in biology. Butterworths, London, pp 1-49.  

10. Doyle, E.A., and Lambert, K.N. 2003. Meloidogyne javanica chorismate mutase 1 
alters plant cell development. Molecular Plant–Microbe Interactions, 16: 123–131. 

11. Felipe, A.J. 2009. Felinem, garnem, and monegro almond × peach hybrid rootstocks. 
Hortscience, 44. 196-197.  

12. Hugall, A., Stanton J. and Moritz, C. 1999. Reticulate evolution and the origins of 
ribosomal internal transcribed spacer diversity in apomitic Meloidogyne. Molecular 
Biology Evolution, 16:157-164. 

13. Hussey, R.S., and Barker, K.R. 1973. A comparison of method of collecting inoculation 
for Meloidogyne spp. including a new technique. Plant Disease, 57: 1025-1028. 

14. Hussey, R.S. 1990. Biochemical and molecular methods of identifying Meloidogyne 
species: symposium introduction. Journal of Nematology, 22: 8-9. 

15. Jenkins, W.R. 1964. A rapid centrifugal-floatation technique for separating 
nematode from soil. Plant Disease Reporter, 48: 692. 

16. Jepson, S.B. 1987. Identification of root-knot nematodes (Meloidogyne species). 
CAB. Farnham Royal. United Kingdom. 

17. Kester, D.E., and Gradziel, T.M. 1996. Almonds. In: Janick J. and Moore J.N. (eds), 
Fruit breeding. Vol. 3. John Wiley and Sons, New York, USA. pp: 1-97. 

18. Layne, R.E.C., Jackson, H.O., and Stroud, F.D. 1977. Influence of peach seedling 
rootstock on defoliation and cold hardiness of peach cultivars. Journal of the 
American Society for Horticultural Science, 102 (1): 89- 92. 



36 

 بررسی بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه گرهی...سامانی و فدایی:  صحرانشین

19. Ledbetter, C. 1997. Screening Prunus rootstock for nematode resistance. Research 
geneticist, horticultural crops research laboratory, postharvest quality and genetics 
research unit, USDA. ARS. Fresno, CA 93727-5951. 

20. Marull, J., Pinochet, J., Verdejo-Lucas, S., and Soler, A. 1991. Reaction of prunus 
rootstocks to four Meloidogyne incognita and M. arenaria in Spain. Journal of 
Nematology, 23 (4S): 564-569. 

21. Marull, J., Pinochet, J., Felipe, A., and Cenis, J.L. 1994. Resistance verification in 
prunus selection to mixture of thirteen Meloidogyne isolates and resistance 
mechanisms of a peach – almond hybrid to M. javanica. Fundamental and Applied 
Nematology, 17 (1): 85-92. 

22. Mckenry, M.V. 1985. Integrated pest management for almond. University of 
California, Division of agriculture and natural resources, publ 3308. 

23. Perry, R.N., and Moens, M. 2005. Plant nematology. CABI North American office.  

24. Perry, R.N., Moens, M., and Starr, J.L. 2009. Root- knot nematodes. CABI North 
American office.  

25. Pinochet, J., Agles, M., Dalmau, E., Fernandez, C., and Felipe, A. 1996. Prunus 
rootstock evaluation to root-knot and lesion nematodes in Spain. Journal of 
Nematology, 28 (4S): 616- 623.  

26. Pinochet, J., Calvet, C., Hernandez-Dorrego, A., Bonet, A., Felipe, A., and 
Morenom, M. 1999. Resistance of peach and plum rootstock from Spain, France, 
and Italy to root knot nematode Meloidogyne javanica. Hortscience. 34(7): 1259- 
1262. 

27. Sasser, J.N., and Carter, C.C. 1985. An advance treatise on Meloidogyne spp. 
Biology and control. Graphics, North Carolina University. 

28. Southey, J.F. 1986. Laboratory methods for work with plant and soil nematodes. 
Ministry of agriculture fisheries and food, Her majesty,s stationary office, London. 

29. Tellz, J., and Leon, M. 1989. Peach × almond hybrids as rootstock with resistance to 
root-knot nematodes and alkalin. Acta Horticulture, 254: II International Peach 
Symposium 

30. Tylor, D.P., and Netscher, C. 1974. An improved technique for preparing pernieal 
patterns of Meloidogyne spp. Nematologica, 20: 268-269. 

31. Wardlow, D.D. 1986. Morphogenesis in plant. Methuen. London.  

32. Youfa, C., Tonghiang, P., Yongbiao, X., and Chenglie, Z. 2001. PcTGD, a highly 
expressed gene in stem, is related to water stress in reed (Phragmites communis 
Trin). Chinese Science Bulletin, 46: 850-854.  


