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

 چکیده
های  دم مخصوصاً در شرایط دیم و استرسکننده تولید گنتی غالت یکی از عوامل زنده تهدیدنماتدهای سیس

نماتد سیستی های  از بین گونه روند.به شمار میدر جهان  کننده گندمدر بیشتر کشورهای تولیدناشی از خشکی 

 واکنشدر این مطالعه . استدر مزارع غالت ایران  شایعگونه غالب و   Heterodera filipjeviغالت،

در شرایط گلخانه، برمبنای روش H. filipjeviهای رایج گندم نان شامل چندین رقم و الین نسبت به  ژنوتیپ

نشان نتایج  شده، مورد ارزیابی قرار گرفت.های گندم تحت شرایط کنترل ارایه شده جهت غربالگری ژنوتیپ

سیست و ماده بالغ، به  8/6و سیلور استار با میانگین جمعیت  2/03بک کراس روشن با میانگین جمعیت ارقام داد 

ها را ها، کلیه ژنوتیپای دادهرا به خود اختصاص دادند. تجزیه خوشه جمعیتترتیب بیشترین و کمترین میانگین 

بک کراس روشن، پیشتاز و پیشگام با توجه به باالتر بودن میانگین تعداد رقم سه  بندی نمود. تقسیمدر چهار گروه 

 های بسیارعنوان ژنوتیپه حساس بزوستایا )شاهد حساس( برقم های موجود در خاک و ریشه نسبت به  سیست

های بزوستایا در گروه ژنوتیپمهدوی، بم، دنا، بهار، سیوند، افق، ارگ و ارقام بندی شدند. گروه (HS)حساس 

های نسبتاً  و مرودشت به عنوان ژنوتیپ ES-93-95های روشن، الوند، پارسی، قرار گرفتند. ژنوتیپ (S)حساس 

به همراه ژنوتیپ سیلور استار )شاهد نسبتاً مقاوم(، در  M-90-7و   M-90-9های سیروان،و ژنوتیپ (MS)حساس 

 قرار گرفتند.  (MR)های نسبتاً مقاوم گروه ژنوتیپ

 مقاومت ،گندم ارقام ،Heterodera filipjevi، غالت یهانماتد :ها کلیدواژه

 

 مقدمه

نماتد و ریشه زخم مهمنماتدهای از سیستی های

هایخاکزادگندمدردنیامحسوبمیشوندنماتدترین

(Rivoal and Cook, 1993).جهانی گسترش

پاتوتیپگونه ها،نآهایهاینماتدهایسیستیغالتو

نماتدها عناین به مهمرا از یکی عواملوان ترین

درکشتتهدید تولیدگندممخصوصاً هایدیموکننده

 (Smileyنمایدهایتککشتیمطرحمیسیستمبهویژه

(and Nicol, 2009.

 سیستیغالتگونهدرگروهنماتدهای12مجموعاً

می (Smiley et al., 2017)گیرندقرار ترینگونهشایع.

 گروه از شده غالتنماتدگزارش سیستی های
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((Heterodera spp. ، ازH. avenaeگونه که بوده

آفریقای کانادا، استرالیا، جمله از کشورها از بسیاری

چنین هم و اروپائی، کشورهای اکثر ژاپن، جنوبی،

شامل غربآسیا و آفریقا کشورهایشمال هندوستان،

است شده گزارش لیبی و پاکستان تونس، مراکش،

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

 نماتدگونه استسیستی معتدله مناطق در غالت
.(Rivoal and Cook, 1993)

پراکنشوخسارتدرمطالعات filipjevi.Hاخیر
قبل از میانگینبیشتر که طوری به است؛ شده برآورد

درصد45خسارتاینگونهدرمحصولگندمدرترکیه
 است گردیده .(Rivoal and Nicol, 2009)تعیین

گون این گزارش شمال از همچنینه و آمریکا

اقلیمگزارش و اروپا شمال از آن اخیر هایهای
مناطقمدیترانه همچنینای و آسیا شرق و مرکزی
مناطقنشان،میانهخاور این در آن زیاد گسترش دهنده

منابع((Smiley and Nicol, 2009است در همچنین .
دیگرنیزاینگونهبهعنوانیکیازعواملکاهشتولید
انگلیس، آلمان، اکراین، سوئد، روسیه، در غالت

ترکیه، هند، آمریکا، نروژ، بلغارستان، اسپانیا، لهستان،
 ایران و ذکرسوریه  (;Sturhan, 1996استشده

Subbotin et al., 2003; Holgado et al., 2004; 

Nicol et al., 2003; Abidou et al., 2005; 

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

 وH. avenae،H. filipjevi،H. latiponsگونههای
H. hordecalisگزارش ایران بینآنهاگردیدهاز از و

H. filipjevi گونهH. latiponsو ترین درشایع ها

بوده ایران غالت  (,.Tanha Maafi et alاندمزارع

(2007 . ومطالعاتدر شناسایی پیرامون گرفته صورت

استان گندم مزارع غالت سیستی نماتدهای پراکنش

 گونه به آلودگی H. filipjeviاصفهان، درصد06در

گینشدهازمزارعمذکوربامیانآوریهایخاکجمعنمونه

6جمعیت در دوم سن الرو و خاک،یکتخم گرم

(.Karimipour Fard et al., 2016)داشتوجود

مطالع در وههمچنین چهارمحال استان در مشابهی

 باددرص42بختیاری، شده برداری نمونه گندم مزارع

تخموالروسندومبهنماتدمذکورآلوده114میانگین

 در.(Karimipour Fard et al., 2017a)بودند

کاهشعملکرد ارزیابی پیرامون گرفته صورت مطالعه

ناش دانه از سهH. filipjeviی در مزرعه تحتشرایط

رقمگندممتداولاستاناصفهان،درصدکاهشعملکرد

ودررقمپارسی8/24دانهارقامبککراسروشنوپیشتاز

گردید4/25  ,.Karimipour Fard et al)برآورد

2017b  .) 

استفادهازمقاومتژنتیکیمیزبانجهتکنترلنماتد

کهبااستهاییترینروشیکیازباصرفه سیستیغالت

محیطزیستسازگاربودهوبهآسانیبهعنوانیکابزار

می واقع پذیرش مورد  (,.Nicol et alشود،کنترل

(2009a پالسم. ژرم تولید و مقاومشناسایی ،های

آستانهمی زیر به نماتد جمعیت کاهش به منجر تواند

 گرددخسارت  (;Toktay et al., 2006اقتصادی

(Nicol et al., 2009a; Dababat et al., 2011.

طی بینهمکاریدر مرکز المللی بین المللیهای

،وکشورترکیه(1)سیمیتتوسعهوبهبودذرتوگندم

ژنوتیپگندمکهشاملمنابعیازارقامو1555بیشاز

هایگندمبهارهوزمستانهمربوطبهکشورترکیهوالین

بین بودهمنابع شناساییالمللی و تشخیص جهت اند،

 گونه به اندغربالشدهH. filipjeviژنوتیپهایمقاوم

 مقاومت21و از مفیدی سطوح مذکور منابع از مورد

ر ژنتیکی جمعیت مقابل در مTK1ا کهذگونه کور

منطقه به دادهHaymanaمربوط نشان بوده، اندترکیه

(Nicol et al., 2009b).

درمطالعاتصورتگرفتهجهتغربالگریمقاومت

وH. avenaeهایهایمربوطبهترکیهازگونهدایهبهج

H. filipjeviبینالین بهارهتحتشرایطدر هایگندم

الینتولیدشدهدرسیمیت42کنترلشدهوبااستفادهاز

                                                           
1- International Maize and Wheat Improvement 

Center (CIMMYT) 
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از خاورمکزیککه باتالقیوالدمقاوممربوطبه میانه

 حساسUS49307.2نام والد پرمحصول و )الین

Pastor پنجالینبه بودند، بدستآمده )H. filipjevi

 و 1مقاوم ازالین بودند. مقاوم الیننسبتاً هایبین

سیستدر43/5هابامیانگینازالینآزمایششدهیکی

تشخیصدادهمقاوم،هرگیاه ترینالینبهگونهمذکور

 اینمطالعات(Toktay et al., 2012)شد همچنیندر .

ازپنجالینمقاومبه ،H. filipjevi مشخصگردیدکه

بودند.Cre1چهارالینحاویژن

اساسمطالعه جهتغربالگریمقاومتبر یفشرده

دبخشیهایامتعدادزیادیالینH. filipjeviنسبتبه

استفاده با و مختلف کشورهای از خزانهگندم هایاز

زمستانه گندم بهبود المللی بین برنامه به 1مربوط

(IWWIP)اتاق شرایط تحت صورتکه رشد های

 مذکور15پذیرفته، گونه به مقاوم نسبتاً و مقاوم الین

ا که گردیده الینزشناسایی الینبین مذکور، های

Cross-name: Passarinho//vee/nacبه ایران از

مقاوم نسبتاً الین است(MR)2عنوان گردیده معرفی
.(Dababat et al., 2015)

مطالعه بهادر مقاومت ارزیابی پیرامون که  .Hی

filipjeviهایاصالحیگندمواریتهوالین111دربین

بینژرم از صورتپذیرفته، دنیا کشور چند از زمستانه

مورد11مقاومتباال،دارایمورد12هایایران،پالسم

 و گردیده6مقاوم گزارش باال حساسیت با اندمورد

(Dababat et al., 2014).تحقیق این انجام ،هدفاز
ژنوتیپ شاملبررسیعکسالعمل نان گندم هایرایج

 به نسبت الین و رقم شرایطH. filipjeviچندین در

گلخانهبود.

 

 مواد و روش ها

 این انجام بررسیبرای از  .Dababat et alروش

توسط(2014) شده ارایه پروتکل برمبنای که

                                                           
1- International Winter Wheat Improvement 

Program 

2- Moderately Resistance 

CIMMYTباشدمیترکیه(Dababat, 2012جهت )

به مقاومت منابع به دستیابی برای ارقام غربالگری

 .استفادهگردید،بیمارگرهایخاکزاد

 تهیه مایه تلقیح 

 نیاز مورد جمعیت به دستیابی جهت  .Hگونه

filipjeviرعآلودهبهایننماتدامزیکیازجمعیت،از

 در واقع اصفهان آباد شدکبوتر استفاده استخراج.

سیست فنویک روش به انجام(Fenwick, 1940)ها

درتحقیقاتقبلیصورتگرفتهدراستاناصفهانو.شد

ردیابیوH. filipjeviازجملهمزرعهمذکورفقطگونه

(.Karimipour Fard et al., 2016)گردیدشناسایی

 خالصبودن از اطمینان عدمجهتحصول جمعیتو

هاینماتدهایسیستیغالتمجدداگونهاختالطباسایر

با و انجام مذکور نقاطمختلفمزرعه برداریاز نمونه

سیست ،هااستخراج انتخاب طورسیستعدد15با به

مشخصاتریختتصادفی، از استفاده ریختبا شناسی،

(Handoo, 2002)هاوالروهایسندومسیستسنجی

(Subbotin et al., 2000)مولکولیبررسیمشخصاتو

استخراج الروهایسندومموجوددرتکاز DNAبا

وبرشآنبهوسیلهITS-rDNAهاوتکثیرناحیهسیست

مجدداشناساییگردید.RsaIوHinfI،PstIهایآنزیم

هیپوکلریتباقراردادندر،آمدهیبدستهاسیست

ضدعفونیدقیقه15درصد(بهمدت0/5) Naoclسدیم

سپس.شستشوشدندسترونباآبمقطرسطحیوسپس

گرادقرارگرفتنددرجهسانتی10-15یستهادردمایس

الروهایسن.شرایطبرایتفریخالروهافراهمگرددتا

 دوم شده تفریخ زنی مایه جهت و آوری موردجمع

گرفتند قرار سن.استفاده الروهای حاوی سوسپانسیون

جهتمایهزنیدریخچالنگهداریشدند.دومتازمان

سوسپانسیون، در موجود الروهایسندوم تعیینتعداد

از لیتر یکمیلی در موجود  دوم سن الروهای تعداد

حجممذکورسوسپانسیون مبنا همین بر و شمارش

باتعدادموردنیازجهتمایهزنیمحاسبهوسوسپانسیون

تهیهگردید.
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 15)درآزمایشازترکیبماسهخاکمورداستفاده

درصد(1درصد(وکودآلی)21درصد(،خاکمزرعه)

(پیشنهادشدهدرپروتکلv/v 70:29:1براساسنسبت)

Dababat, 2012))ترکیهCIMMYTارایهشدهتوسط

وهرباردوبارضدعفونیخاکبااتوکالو.تهیهگردید

 دمای سانتی121در یکساعتدرجه مدت به گراد

انجامگرفت.

  هادار کردن بذرضدعفونی و جوانه

جوانه و ضدعفونی کردن دار کاشتبذرها با،پیشاز

ودقیقه6درصدبهمدت16الکلاتانولتوسطشستشو

15درصدبرای0/4شستشودرهیپوکلریتسدیمسپس

 و بادقیقه آبکشی مقطر آب پذیرفت.سترون صورت

سپس بذرها مقطر آب ستروندر مدت ساعت48به

بهرویکاغذصافیضدعفونیشدهباهشدندوخیساند

زمانجوانهزنیوتولیدریشهمنتقلوالکل رطوبت،تا

آنهاتامینشد.

ایپلیاتیلنیهایلولهشدهدرگلداندارجوانهبذرهای

کاشتهمترسانتی4سانتیمتروقطردهانه0/13بهارتفاع

محفظهگلدان.شدند در قسمتها که بطوری فلزی های

.قراردادهشدندباشد،آبتماسبادرآنهاانتهایی

مختلفبهصورتبذرهایحاویایهایلولهگلدان

شدندوتصادفیدرهربلوک قالبچیده آزمایشدر

املهایکبلوک تکراربهاجرا0تیمارو25تصادفیبا

رایجرقموالین18تیماراینآزمایششامل25.درآمد

استان چهاردر و اصفهان دیگرهای و بختیاری و محال

 دو همچنین و ایران مناطق بزوستایارقم شده شناخته

(Bezostaya)ب سیلوره و حساس شاهد رقم عنوان

 ,.Saglem et al., 2009; Dababat et al)1استار

نسبتاًمقاومبود.عنوانرقمشاهدهب(2014

ها،زنیمایهجهت گیاهچه ایجاد،بعدازظهور 3با

گیاهچهدرسوراخ دومالرو355ها،اطرافساقه سن

شده تفریخ تازه حجم لیتردر میلی ،سه داخلبه

هایسوراخ شدایجاد اضافه شده پساز. روز چند تا

                                                           
1- Silverstar 

زنیآبیاریاز مایه اولپساز همچنینهفته کاشتو

 باالی لولهگلدانقسمت افزایشکاراییایهای جهت

انجامگردید.نفوذالروها

لولهگلدان گیاهچهایهای باحاوی گلخانه در ها

 سانتیگراد25دمایحداکثر بدونوسایلگرم،درجه

جهتجلوگیریگلخانههایشیشهکدرکردنکنندهوبا

.نگهداریشدندازافزایشدما

هایابتداقسمتازاضافهکردننماتدها،پسروز65

شدندگیاهچههوایی ریشهقطع شمارشو جهت ها

از استفاده با سیست یا و رنگ شیری بالغ نماتدهای

شدند بررسی سیست.استریومیکروسکوپ هایسپس

به خاک در تعدادموجود و استخراج فنویک روش

سیست هر از شده استخراج ازگلدانهای استفاده با

.استریومیکروسکوپشمارشگردید

ازنرمافزارهایداده استفاده با MSTATC 1.42ها

بامیانگینندوگرفتموردتجزیهوتحلیلآماریقرار ها

معنیاستفاده اختالف حداقل آزمون (LSD)2داریاز

و مقایسه میانگین اساس بر مجموع ومادهتعداد ها

استخراجسیست واحدهایشدههای از یک هر از

همچنینآزمایشی مقاومژنوتیپو نسبتاً ،هایحساسو

مبنایگروه توسطبر شده  .Sharma et al)بندیارایه

گروه2013) مبنای بر که Kaur et al. (2008)بندی

H.avenaeهایگندمبهجهتارزیابیمقاومتژنوتیپ

 بندیشدند:بهصورتزیردرجه،بود

 :تاچهارسیستدرهرگیاه(R)3مقاومهایژنوتیپ

مقاومهایژنوتیپ سیستدر1-4:بین(MR)4نسبتاً

 هرگیاه

ژنوتیپ (S)0حساسهای بین هر1-25: سیستدر

 گیاه

سیست25:بیشاز(HS)1هایبسیارحساسژنوتیپ

درهرگیاه

                                                           
2- Least Significant Difference 

3- Resistance 

4- Moderately Resistance 

5- Susceptible 
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بندیآنهابراساسهاوگروهعالوهبرمقایسهمیانگین

هابربندیژنوتیپدار،گروهآزمونحداقلاختالفمعنی

Wardبااستفادهازروش2ایاساسروشتجزیهخوشه

(Morrison, 1990)فاصله تشابه عدم معیار و

نیزانجامپذیرفت.3اقلیدوسی

 

 و بحث نتایج

مشاهدا انتهاییدر مخروط میکروسکوپی ت

شدهازمزرعهکبوترآباداصفهان،آوریهایجمعسیست

جفت،دریچه و دایره نیم بصورت الرو خروجی های

اینگهدارندهواژنبهموازاتپلفرجباباندهایماهیچه

دندانه بهانتهای شکل اتصالدیوارهای سیست های

 هایتاولمانندفرجکوتاهوبرجستگیاند،شکافیافته

شده انتهاییسیستپراکنده مخروط در زیاد تعداد به

بودند (.1)شکل نواحی الروهای ITS- rDNAتکثیر

سندوم جفتباز1155تولیدیکقطعهبهاندازهتقریباً

برشآنزیمیباآنزیم جفت855دوقطعهHinf Iنمود.

سهPstIجفتباز،باآنزیم255ترازبازیوکمیبیش

 155قطعه بیشاز کمی ،255 آنزیم155و و جفتباز

RsaI 155دوقطعه تولید355وکمیبیشاز جفتباز

 مشخصاتارائه با که نمود برایگونه H. filipjeviشده

 داشت  ;Handoo, Subbotin et al., 2003)مطابقت

2002 .)
افزار نرم با آماری تجزیه MSTATC 1.42 نتایج

هایرایجگندمنانکهدراینآزمایشنشانداد،ژنوتیپ

جمعیت مجموع لحاظ از گرفتند قرار بررسی مورد

داربالغدرسطحیکدرصدتفاوتمعنیسیستوماده

(.1)جدولشتنددا

 جدول در که می1همانگونه مالحظه رقمگردد،

جمعیت میانگین با ژنوتیپ2/35بککراسروشن و

مادهبهعالوهسیست8/6بامیانگینجمعیت4سیلوراستار

وعسیستبالغ،بهترتیببیشترینوکمترینمیانگینمجم
                                                                                
1- Highly Susceptible 

2- Cluster analysis 

3- Euclidean distance criterion of dissimilarity 

4- Silverstar 

ماده خاکو در بههایموجود را هایبالغرویریشه

خوداختصاصدادند.

مبنایگروه Sharma et al.(2013)بندیبر ارقام،

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

 همراه ارگبه افق، سیوند، بهار، حساساستانداردرقم

ا ژنوتیپ0بزوستای عنوان به و، حساس بسیار های

ژنوتیپ الوند، روشن، پارسی، وEs-93-95های

بندیشدند.هایحساسطبقهمرودشتبهعنوانژنوتیپ

براساسآزمونحداقلاختالفایندرحالیاست که

بامعنی ژنوتیپبککراسروشن اینکه علیرغم دار،

هایپیشگاموپیشتازدریکگروهقرارگرفتندوژنوتیپ

داریدرسطحیکدرصدازلحاظآماریتفاوتمعنی

ژنوتیپ سایر به نسبت ولی گروهنداشتند در ها

ژنوتیپجداگانه طرفی از گرفت. قرار پیشگام،هاای ی

همپوشانی یکدیگر با بم و مهدوی بزوستایا، پیشتاز،

دارینداشتند.داشتندودرسطحیکدرصدتفاوتمعنی

ژنوتیپ سایر چند حساسهر بسیار گروه در که هایی

بندیشدند،دریکگروهقرارگرفتندولیباسایرطبقه

هایگروهحساسنیزهمپوشانیداشتند.اگرچهژنوتیپ

بندیشد،ولیمیانگینمرودشتدرگروهحساسطبقهمرق

هایبالغرویهایموجوددرخاکومادهمجموعسیست

هایگروهحساسکمتروریشهاینژنوتیپ،ازسایرژنوتیپ

(.1هاینسبتاًمقاومنیزهمپوشانیداشت)جدولباژنوتیپ

بههمراهM-90-7و M-90-9هایسیروان،ژنوتیپ

مقاوماستانداردسیلوراستاررقم در(Silverstar)نسبتاً

مقاومقرارگرفتندوهمانگونهگروهژنوتیپ هاینسبتاً

گردد،اینچهارژنوتیپنیزمالحظهمی1کهدرجدول

میانگین هایموجوددرمجموعسیستبراساسمقایسه

ماده و ریشهخاک روی بالغ آزمون،های اساس بر

دارنیزدریکگروهقرارگرفتندوحداقلاختالفمعنی

داریدرسطحیکدرصدازلحاظآماریتفاوتمعنی

نداشتند.



                                                           
5- Bezostaya 
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 واژن )سمت چپ(. نگهدارنده های الرو )سمت راست( و ماهیچه خروجی پنجره: Heterodera filipjevi انتهایی مخروط -1شکل 

Figure 1- Vulval cone region of Heterodera filipjevi: Fenestration (right) and underbridge (left). 


)جمعیت کبوتر آباد اصفهان( در  Heterodera filipjeviخطای معیار( تعداد سیست و ماده بالغ  ±میانگین ) -1جدول 

 العمل آنها بر اساس مقاومت یا حساسیت در گلخانههای مختلف گندم و عکس ژنوتیپ
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 
ReactionMean of number 

cysts and females 

per plant

AccessionsReaction*Mean of cysts and 

females per 

plant** 

Accessions 

HS20.8 ± 1.7 cd ArgHS30.2 ± 2.7 a Back-cross 

Rowshan
S19.6 ± 1.3 d ParsiHS28.8 ± 1.9 abPishgam 

S18.8 ± 1.1 de RowshanHSabc27.8 ± 2.9Pishtaz
S18.8 ± 2.2 deAlvandHS22.4 ± 1.8 bcd Bezostaya
S17.6 ± 1.6 de Es-93-95HS22 ± 2.1 bcd Mahdavi

(S)11.8 ± 1 ef MarvdashtHS21.8 ± 2.6 bcdBam

MR8.4 ± 0.5 f SirvanHS21.6 ± 1.6 cdDena
MR8 ± 0.3 f M-90-9HS21.4 ± 3 cdBahar 

MR7.4 ± 0.5 f M-90-7 HS21 ± 1.5 cdSivand
MR6.8 ± 0.7 fSilverstar HS21 ± 2.5 cdOfogh 

*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 



بزوستایارقمگردید،دراینمطالعههمانگونهکهاشاره

هاقرارژنوتیپحساساستاندارددرکنارسایررقمعنوانهب

اساسگروه بر اما Sharma et al. (2013)بندیگرفت،

ب ه عنوان حساسطبقهرقم دربسیار طرفی از شد. بندی

ژنوتیپگروه گروه مذکور نیزبندی حساس نسبتاً های

ایبااستفادهازتعریفنشدهاست.بنابراینباتجزیهخوشه

 تشابهWard(Morrison,1990)روش عدم معیار و

 1اقلیدوسیفاصله ، نمودار ترسیم با وقدرختیو رابت

ژنوتیپ بین فواصل متنوعها طیف واکنشبا از تری

 به مقاومتآنها یا مشخصوH. filipjevi حساسیت ،

                                                           
1- Euclidean distance criterion of dissimilarity 
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گرفتند. قرار مقایسه تجزیهمورد از حاصل نتایج

(وبادخالت2شکلنموداردرختی)ترسیمبا1ایخوشه

گروه توسطدادن شده ارایه  .Dababat et alبندی

پیشتاز،پیشگاموبککراسروشندررقم،سه(2014)

هاییکهمیانگینیکگروهمجزاقراردادوسایرژنوتیپ

زسهژنوتیپمذکورتعدادسیستومادهبالغآنهاکمترا

درگروهSharma et al. (2013)بندیبودودرگروه ،

 )شامل گرفتند قرار حساس بسیار بهار،ارقام بزوستایا،

 گروهیمهدوی، در نیز سیروان( و افق ارگ، بم، دنا،

بر بنابراین گرفتند. قرار باجداگانه و بهتر تفکیک ای

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

ازآنژنوتیپ باالتر سیستآنها میانگینتعداد هاییکه

درگروهبسیارحساس رقمحساسشناختهشدهباشدرا

بککراسروشن،پیشگاموپیشتازمرقدهد،سهقرارمی

شاملبزوستایا،ارقامبسیارحساسوسایرارقامعنوانهب

بهار،مهدوی،دنا،بم،ارگ،افقوسیروانراکهقبالًدر

ب داشتند، حساسقرار بسیار گروه ژنوتیپه هایعنوان

گروه گروهحساس در اینکه به توجه با شدند. بندی

 تجزیه از حاصل بینخوشهحساس اختالف ای،

)ارگ(ژنوتیپ کمترین و )بزوستایا( بیشترین که هایی

بودتعدادسیستومادهبالغداشتند،کممجموعمیانگین

ژنوتیپمادهبالغ(،جداشدنهشتبهعالوهسیست6/1)

مذکورازگروهبسیارحساسوقرارگرفتنآنهادرگروه

می نظر به منطقی حساس که گونه همان اشارهرسد.

وES-93-95هایپارسی،روشن،الوندوگردید،ژنوتیپ

گروه اساس بر مرودشت ،Sharma et al. (2013)بندی

خوشه تجزیه نتایج در گرفتند. قرار یکگروه نیزدر ای

یکژنوتیپ در ژنوتیپمرودشت، از غیر به هایمذکور

 کمتر به توجه با گرفتند. قرار تعدادگروه میانگین بودن

ازگروهحساسوباتوجهبهسیستومادهبالغاینگروه

ژنوتیپDababat et al. (2014)بندیگروه راکه هایی

هایآنهابهطورمعناداریبیشترسیستکهمیانگینتعداد

ازرقممقاومولیکمترازرقمحساسباشدرادرگروه

                                                           
1- Cluster analysis   

حساسقرارمی هایمذکوردرگروهدهد،ژنوتیپنسبتاً

تجزیه در اینکه رغم علی گرفتند. قرار حساس نسبتاً

قرارخوشه مقاوم نسبتاً گروه در مرودشت ژنوتیپ ای

ژنوتیپ سایر به نسبت آن قرابت ولی اینگرفت های

بندیازطرفیاینژنوتیپبراساسگروهگروهکمترو

معنی اختالف حداقل آزمون از دوحاصل هر با دار،

مقاومهمپوشانیداشت.بنابراینباگ روهحساسونسبتاً

تعدادسیستومادهبالغمجموعتوجهبهاینکهمیانگین

 ژنوتیپ این نسبتا8/11ًدر استاندارد رقم به نسبت و

مقاوم که استار توجهی8/6سیلور قابل اختالف بود،

 داشت، ژنوتیپرقم گروه در ترجیحاً هایمرودشت

حساس، گروهگروهنسبتاً شد. ژنوتیپبندی هایبندی

M-90-9،M-90-7  همراه به سیروان ، استاررقم سیلور

( خوشهرقم اساستجزیه بر مقاوم(، نسبتاً با،ایاستاندارد

بندیداروطبقهونحداقلاختالفمعنینتایجحاصلازآزم

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

نسبتاًژنوتیپ طبقههای )مقاوم شدند الزم(.2شکلبندی

هایگندمازلحاظبندیژنوتیپگروهبذکراستجهت

 سیستی نماتد به حساسیت یا مقاومت ازدرجه غالت

نیزتوسطسایرمحققیناستفادهشدهکههایدیگریمقیاس

می جمله آن از توان به شدهمطالعه ترکیهانجام در

(Yavuzaslanoglo et al., 2015)که نمود مایهاشاره با

هایوارزیابیژنوتیپH. filipjeviالروسندوم255زنی

روش مانند Dababat et al. (2014)گندم راژنوتیپ، ها

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

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

سیستدرهر0/8تا0/6)چهارتاششسیست(،حساس)

0/8گیاه(وبسیارحساس) سیستدرهرگیاه(قرار16تا

علتاست.داده طبقهبه در  .Sharma et alبندیاینکه

برای(2013) کمی اعداد از هاژنوتیپبندیگروه،

هیکسانیتعدادالروبباتوجهوهمچنینبوداستفادهشده

مایه )سندوم درتحقیقحاضر الروسن355زنیشده

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

بندیاستفادهگردید.گروهحاضرازایندو
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تعداد سیست  مجموع های مختلف گندم بر اساس میانگینای ژنوتیپهای حاصل از تجزیه خوشهنمودار درختی گروه  -2شکل

 ها بر اساس مقاومت یا حساسیت بندی ژنوتیپ بوتر آباد اصفهان( به همراه درجه)جمعیت ک Heterodera filipjevi ماده بالغ و
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)   

 

گردیدرقمبککراسروشن اشاره که همانطور

دارایبیشترینجمعیتسیستومادهبالغبودودرگروه

گرفتژنوتیپ است.هایبسیارحساسقرار بذکر الزم

رقمبککراسروشنازارقامیاستکهکشتآندر

کهباتوجه،کشوروبخصوصاستاناصفهانرایجبوده

 نماتدبه این به آن استبررسی،حساسیتباالی الزم

دررابطهانجامشود.مناطقآلودهبیشتریبرایکشتدر

عکس بررسی با به نسبت ارقام درH. filipjeviالعمل

اخیرنشانمطالعاتایران،گزارشمدونیموجودنیست.

پالسممی ژرم از تعدادی دردهد ایران به مربوط های

قالبمطالعه توسط پیرامونDababat et al. (2014)ای

 به مقاومت H. filipjeviارزیابی Haymana)جمعیت

ترکیه(تحتشرایطکنترلشدهموردارزیابیقرارگرفتند

بینژرمپالسمو هایایراناز ،ژرمپالسم(41)مجموعاً

درصد(0/24)مورد12 بسیار گروه مورد11،مقاومدر

درصد(درگروهبا2/12)مورد6مقاومودرصد(4/22)

باال گردیدهH. filipjeviبهحساسیت دراند.گزارش

 تکمیلی مقاومتبررسی ژن وجود در Cre5پیرامون

ژنوتیپژنوتیپ مقاوم، بسیار و وهایمقاوم هاییمقاوم

.اقدژنمذکوربودندبسیارمقاومگندمزمستانهایرانف



 1318بهار،1شماره42(،جلدیکشاورزی)مجلهعلمیپزشکاهیگ 

 
 

 
 

13 

هایمقاومتگزارششدهدرمقابلنماتدکلیهمنابع

 ژن یک توسط غالت میمنفردسیستی دگردایجاد

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

H. filipjeviمقابل  ولیژن مقابلاینCre3موثر در

تاثیریندارد ژن(Smiley and Nicol, 2009)گونه .
Cre3جمعیت مقابل در استرالیایی H. avenaeهای

مقابلجمعیت(Vanstone et al., 2008)موثر ولیدر

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

Safari et al., 2005)گونه یا درH. filipjevi و

بودهترکیه تاثیر در(Nicol et al., 2003)استبی .

ایمطالعه شناسایی جهت نماتدکه به ژنتیکی مقاومت

 Cre1،Cre 3هاینژسیستیغالتصورتپذیرفته،
هایمسئولایجادمقاومتبههردوبهعنوانژنCre7و

اند؛درشناساییشدهH. latiponsوH. avenae گونه

فقطمسئولمقاومتCreRو Cre8یهاهژنصورتیک

گونه مقابل شدندH. filipjevi در داده تشخیص

(Imren et al., 2013).ایندرحالیاستکهبراساس

 ازDababat et al. (2014)تحقیقات کدام هیچ

درگندمCreهایژن شده بهارهشناخته و هایزمستانه

ترکیه جمعیت مقابل در را کاملی  .Hایمقاومت

filipjevi.ایجادنکردند

باصرفه از روشیکی زیستترین محیط با که هایی

بهآسانیبهعنوانیکابزارکنترلمورد و بوده سازگار

ازشود،استفادهازمقاومتژنتیکیمیزبانپذیرشواقعمی

پالسم ژرم تولید و شناسایی طریق مقاوم کههای است

جمعیتنماتددرزیرسطحآستانهتواندمنجربهکاهشمی

اقتصاد امیدواریی روش این از استفاده زیادیگردد.

برایکنترلنماتدهایسیستیغالتبوجودآوردهاست
(Toktay et al., 2006; Nicol et al., 2009a; 

Dababat et al., 2011)این نتایج به توجه با بنابراین .

25تحقیقاتوهمچنینباتوجهبهاینکهپنجژنوتیپاز

شد بررسی ژنوتیپ در عنوانه به حاضر تحقیق

اند،انجامتحقیقاتهاینسبتاًمقاومشناساییشدهژنوتیپ

ژنوتیپ شناسایی زمینه در نسبتاًتکمیلی و مقاوم های

هایموجوددرکشورمقاومباارزیابیجامعارقاموالین

مقابل درمیH. filipjeviدر ایننماتد کنترل به تواند

 آلوده شودمناطق منامنجر به. مقاومت از موثری بع

غالتشناساییشده امانماتدهایسیستیغالتدر اند،

بهچگونگیتعامل ازآنها تاثیرپذیریوقابلیتاستفاده

است. وابسته منطقه پاتوتیپهر مقاومتژنوتیپو بین

ژنوتیپ ارزیابی برنامه در کشوربنابراین گندم های

جمعیت مقابل در مقاومت مارزیابی های  .Hختلف

filipjeviگیرد.می قرار نظر هایگندمالینبایستمد

نسبتاً یا مقاومت)مقاوم از قبولی قابل سطح دارای که

می نماتدسیستیغالتهستند، به ارقاممقاوم( بایستبا

تالقی دراینراستا پرمحصولگندمتالقیدادهشوند؛

منواریته آن با که منطقه هر حساسدر گندم طقههای

پالسم ژرم با دارند بهسازگاری مقاوم جدید های

غالتنماتد سیستی میهای تولید، به منجر تواند

هایسازگارمحلیگرددکهمقاومتژنتیکیآنهاواریته

.بهنماتدهایسیستیغالتبهبودیافتهاست



 گزاریسپاس

بخش همچنین و گیاهپزشکی تحقیقات بخش از

 تحقیقات مرکز بذر و نهال تهیه و وتحقیقاتاصالح

بهلحاظکشاورزیومنابعطبیعیاستاناصفهانآموزش

مختلف مراحل انجام شرایط و امکانات آوردن فراهم

 گذاشتن اختیار در و آزمایش الینارقام گندمو های

گردد.تشکروقدردانیمی
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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  
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