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چکیده
 ازجمله بیماریهایی است که در استان گلستتان بته همتراه،Dilophospora alopecuri  با عامل قارچی،بیماری پیچیدگی سنبله
 آزمایشی در دو حالت مایهزنی قارچ، بهمنظور بررسی بیماریزایی قارچ. ( مشاهده میشودAnguina tritici) نماتود گال دانه گندم
 در17  مروارید و الین شماره، کوهدشت، رقم گندم احسان4  در حضور نماتود و نماتود به تنهایی بر روی،مذکور به میزبان به تنهایی
 تعداد بوته آلتوده بته، درصد کاهش ارتفاع بوته، معیارهایی شامل درصد کاهش وزن خشک بوته آلوده.شرایط گلخانه صورت گرفت
 تعداد گال نماتود و متوستط وزن گتال در هتر، وزن کل گالهای نماتود، تعداد بوته آلوده به نماتود، تعداد سنبله آلوده به قارچ،قارچ
 و مقایسه میتانگین تیمارهتا بتاSAS  تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار.بوته در ارقام مورد آزمون مورد بررسی قرار گرفت
 نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل بین قارچ و ارقام گندم و تاثیر قارچ عامتل بیمتاری بتر روی. انجام گرفتLSD آزمون
. همچنین جدایههای قارچ استان به تنهایی قادر به آلودگی بونهها نبودنتد.شاخصهای اندازه گیری شده در ارقام گندم معنی دار است
نتایج نشان داد که قارچ فقط در حضور نماتود گال دانه گندم قادر به ایجاد بیماری روی گندم است و وجود نماتود جهت بیماریزایی و
.انتشار قارچ در سنبله گندم ضروری است
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ABSTRACT
Twist disease of wheat caused by Dilophospora alopecuri is one of the diseases that is observed along
with wheat seed gall nematode (Anguina tritici) in Golestan province. In order to investigate the
pathogenicity of the fungus, an experiment was performed in two cases including inoculation of the
fungus alone, D. alopecuri and the nematode together and nematode alone on 4 cultivars of wheat known
as Ehsan, Kouhdasht, Morvarid and Line 17 under greenhouse condition. Traits such as decrease of dry
weight of infected plant, decrease of plant height, number of fungus-infected plants, number of spike
infected by the fungus, number of nematode-infected plants, total weight of nematode galls, number of
nematode galls and average galls weight per plant were measured in different cultivars. The analysis was
performed using SAS software, and the comparison of the means was achieved by the LSD test. The
results of analysis of variance showed that the interaction between D. alopecuri and wheat cultivars and
the effect of the fungus on the measured indices in wheat cultivars was significant. The results showed
that D. alopecuri can cause disease on wheat only in the presence of A. tritici and the presence of
nematode is necessary for fungal pathogenicity and its distribution in the wheat spike.
Key words: Interaction, greenhouse, indice, wheat cultivar, Golestan province.
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مقدمه
قارچ  Dilophospora alopecuri (Fr.) Fr 1849بهه
عنوان عامل بیماری پیچیدگی 1سنبله گنهد شهناهته
شده است .این بیماری در بسیاری از کشورها ازجملهه
ایهاالت متحههده آمریکهها ،کانههادا ،بخه هههایی از اروپهها،
اسههترالیا و بسههیاری از کشههورهای آسههیایی ازجملههه
پاکستان ،هندوستان ،عراق و ایران مشاهده شده است.
در اروپا بیماری پیچیهدگی سهنبله در برههی سها هها
هسارت قابل توجهی به گند و ههانواده گرامینهه وارد
میکند .در استرالیا بیماری به همراه بهاکتری سهمیت
چهاودار وششهی) 2(ARGTو نمهاتود گنهد Anguina
 spp.سبب مسمومیت دا ها میگردد (Mc kay et al.,
) .1981; Riley et al., 1998این بیماری اولین بهار در
ایران از روی میزبانهای مختلف به همراه نماتود گند
و باکتری هوشه صهمیی گهزارش شهد (Bamdadian,
) .1973این بیماری تابحا در استان ههای سیسهتان و
بلوچستان ،هراسان ،هوزستان ،ایال  ،فارس و گلسهتان
مشاهده شده است .در استان گلستان بیماری به همراه
نماتود گا دانه گند سبب هسارت بهه مهزارگ گنهد
میگردد .هصوصیات بیماریزایی این قارچ تاکنون بطور
مبسوط مطالعه نشده است .این قارچ تولید پیکنیدیو
نموده که در داهل آنها اسپورهایی بها زوائهد چنگه
مانند 5وجود دارند که بهه بهدن الرو سهن دو نمهاتود
گند میچسبند و توسط نماتود به قسمتهای بهاالیی
گیاه ازجمله برگ و سنبله انتقا مییابند و بیمهاری را
ایجهاد مهیکننهد (Riley et al., 1998; Riley and
) .McKay, 1990این بیماری در پاکستان نیز گهزارش
و به عنوان بیماری بذر زاد معرفی گردید (Asad et al.,
) .2007بیماری اولین بار از روی گیهاه جهو در عهراق
گزارش شد)  .(Lib and Nimer,1989جدایههای قارچ
 D. alopecuriدر برهی از کشورها ازجمله استرالیا در
تعامل با گونه های نماتود گا گند و بیماری سهمیت
Rathayibacter
چهاودار وششهی ناشهی از بهاکتری
 toxicusبوده و به عنوان آنتاگونیست عمل نموده و در
کاه جمعیت نماتود گا گند و باکتری مؤثر اسهت
1 Twist disease
2 Annual RayGrrass Toxicity
3 Appendage

) .(Macek et al., 1981: Sahebani et al., 2005در
مدیریت بیماری سهمیت چهاودار وششهی در اسهترالیا
قارچ  D. alopecuriدر شالتهای مختلف مثل کشت
روی گنههد اسههتریل شههده ،سوسپانسههیون اسههپور در
غلظتها و مراشهل رشهدی مختلهف روی ارقها گنهد
مایه زنهی شهد و میهزان بیمهاری مسهمومیت ناشهی از
چههاودار وششههی و تههاثیر فعالیههت آنتاگونیسههتی قههارچ
بررسی شهد ) .(Barbetii and Riley, 2006در بررسهی
تعامل نماتود گهالزای گنهد و بهاکتری عامهل هوشهه
صمیی  R. triticiبیماری هوشه صمیی بهدون شوهور
نماتود به وجود نخواهد آمد و باکتری هه بهه تنههایی
قادر به نفهو مسهتقی  ،و یها از راه زهه نبهوده اسهت
) .(Sahebani et al., 2005بیمهههاریزایهههی قهههارچ
دیلوفوسپورا روی غالت ،وابستگی زیادی به نماتود گا
دانه گند دارد و نماتود  A. triticiناقل کنیهدیههای
قارچ بوده و آن ها را به برگ های باالیی و سنبله انتقا
مهیدههد ;(Macek et al., 1981; Bamdadian,1973
)  .Chen et al., 2004در اروپها قهارچ D. alopecuri
بهطور معنیداری سبب هسارت اقتصادی به گنهدمیان
میشود و ناقل آن نمهاتود  A. triticiاسهت (Riley et
) .al.,1998در مورد بیماریزایی نمهاتود بههتنههایی در
بلیارستان مطالعات زیادی انجا شهد و صهفاتی نظیهر
طو ساقه ،ریشه ،برگ و تعداد گا نمهاتود در گیهاه و
تعداد الرو سن دو در دانه ارقا مختلف گنهد مهورد
ارزیابی قرار گرفت ( Mohamedova and Pipeerkova,
 .)2013روشهای مختلفی در مایههزنهی نمهاتود گها
گند بر روی ارقها در شهرایط مزرعهه مهورد بررسهی
قرارگرفت) .(Khan et al., 1996شساسهیت و مقاومهت
ارقا گند و جو به قارچ عامل بیماری در میزان وقهوگ
و شدت بیماری مؤثر است .مقاومت برهی از ارقا جهو
به بیماری پیچیدگی سنبله در عراق نیز گهزارششهده
است) .(Lib et al., 1989در آزمایشی از  13رق گند
جهههت بررسههی مقاومههت و شساسههیت بههه بیمههاری
پیچیدگی سنبله ،رق  Mexipakبیشترین شساسهیت،
در شالیکهه ارقها  Abu-Gharib 1و Jerardo -574 ,
 Saberbeg, Aras, Mexicali, Storckبیشههترین
مقاومههت را بههه بیمههاری نشههان دادنههد (Ldawi et
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) .al.,1988همچنههین در بررسههی میههزان شساسههیت 8
رق ه گنههد در یوگسههالوی نشههان داده شههد ارقهها
jugoslavijaو  Macvankaدارای مقاومههت و ارقهها
 lonjaو  NS ranaشساسیت شدید داشتند (Macek et
) .al., 1988هههدا از انجهها ایههن پههژوه بررسههی
بیماری زایی قارچ عامل بیمهاری پیچیهدگی سهنبله در
تعامل با نماتود گا دانه بر روی ارقا گند آبی و دی
استان گلستان در شرایط گلخانهای میباشد کهه بهرای
اولین بار در کشور انجا میشود.
مواد و روشها
تهیه زاد مایه قارچ
در اردیبهشت ماه سا زراعی  1591-98جداسازی
قارچ عامل بیماری پیچیدگی هوشه و سنبله از نمونه
های انتخاب شده مزارگ مشکوک به آلودگی در استان
گلستان انجا شد .پس از کشت و جداسازی جدایهها
بر روی محیط کشت سیبزمینی دکستروز آگار،0
شناسایی ریختشناسی ( اندازهگیری صفات
مرفولوژی از قبیل کنیدی و پیکنیدیو و زائده اسپور
در قارچ عامل بیماری) و مولکولی (نتایج در اینجا
ارایه نشده است) با استخراج  DNAو با استفاده از
جفت آغازگر  ITS4 ,5انجا شد .جدایههای قارچ عامل
بیماری تأیید و در پایگاه بان ژن NCBIبا شماره
دسترسیهای توالی ,MW291507 ,MW291561
,MW302360 ,MW303517, ,MW303518
 MW303438ثبت و برای آزمایشات مورد استفاده قرار

گرفتند .جهت تهیه زاد مایه ،قارچ بر روی محیط
کشت  PDAکشت و تکثیر شد و سپس بهوسیله ال
هموسایتومتر اینوکلو  1/13×146در میلیلیتر
شمارش و زادمایه مورد نظر تهیه گردید (Barbetii
).and Riley, 2006

5

مدت  2دقیقه و شستشو در آب مقطر استریل به مدت
 20ساعت در آب مقطر اسهتریل قهرار داده شهدند .در
این مدت درصد زیادی ازالروهها ههارج و بها متالشهی
کردن گا ها با پنس الروها از گها ههارج شهده و بهه
بوتهها مایهزنی شدند). (Sahebani et al., 2005
تهیه ارقام گندم
بذر ارقا گند آبی شامل اشسان ،مروارید و ارقا دیه
کوهدشت و الیهن شهماره  11گهواهیشهده ،از بخه
اصالح بذر و نها مرکز تحقیقهات کشهاورزی و منهاب
طبیعی استان گلستان تهیه و جهت آزمونهای اثبهات
بیماریزایی مورد استفاده قرار گرفتند.
آزمااایش ررر اای ریمااار زایاای قااارچ ام ا
پیچیادگی انلهه) (D. alopecuriدر تعاما راا
نماتود گال دانه گندم در شرایط گهخانه
در آ رماه سا  1598ارقا متهداو گنهد در گلخانهه
بیماریهای غالت مرکهز تحقیقهات کشهاورزی اسهتان
گلستان کاشته شدند .در هر گلدان یه بارمصهرا بها
شج  5کیلوگر  ،مخلوط هاک استریل و هومهوس بها
نسبت  2به  1ریخته و بذور هر رق به تعداد 0عهدد و
در  0تکههرار کشههت شههد .جهههت بررسههی بیمههاریزایی،
آزمایشی در دو شالت طراشی گردید.
 -1بررسههی بیمههاریزایی درشههالتی کههه قههارچ D.
 alopecuriبه تنهایی به گیاه مایههزنهی شهدند .بهدین
منظور اسپور قارچ با غلظت  1/13×146در میلهیلیتهر
اسههتفاده شههد ) .(Barbetii and Riley, 2006آلههوده
سازی در دو مرشله یکی با ایجاد هراش بر روی برگهها
در مرشله گیاهچه و دیگهری از طریهت تزریهت توسهط
سرنگ در مرشله گلدهی به ارقا گند صورت گرفهت.
گیاهان شاهد فقط با آب مقطر استریل مایهزنی شدند.
 -2بررسی بیمهاریزایی درشهالتی کهه قهارچ و نمهاتود

تهیه زاد مایه نماتود
تعدادی گا نماتودی جداسازی شهده از مهزارگ آلهوده
استان گلستان پس از ضهدعفونی سهطحی بها محلهو
ماده سفیدکننده تجارتی با ی درصد ماده مهوثره بهه
4 Potato Dextrose Agar

همزمان یه گیاه مایهزنی شدند و اسهپورهای قهارچ بها
6
غلظتههای  1/13×14در میلهیلیتهر (Barbetii and
) Riley, 2006و نماتود با غلظت  24444الرو سن دو
به ازای هر بوته به روش ) (Khan et al., 1996تهیهه و
مخلوط گردیدند .سوسپانسیون شاوی قهارچ و نمهاتود
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به مدت  5ساعت در دمای  25درجه سلسهیوس قهرار
داده شد تا امکان چسبیدن کنیدی های قارچ بهه الرو
سن دو نماتود فراه شهود و سهپس در اطهراا بهذور
کشت شده با سرنگ مایه زنی شد .در تیمارهای نماتود
به تنهایی نیز جمعیت  24444الرو تهیهه و در اطهراا
بذر با سرنگ مایهزنی شهدند .مراشهل داشهت از قبیهل
آبیاری بوتهها و غیره انجا گردیهد .تیمارهها در دمهای

گلخانه  18تا  24درجهه سلسهیوس و رطوبهت نسهبی
 %64و 16سهههاعت روشهههنایی و  8سهههاعت تهههاریکی
نگهداری شدند .پهس از  84روز در مرشلهه پنجههزنهی
بوتهها ،عالئ بیماری به صورت پیچیدگی برگها و لکهه
برگی قارچی روی آنها ظاهر شدند (شکل.)1

شکل  .1آلودگی رق مروارید به نماتود گا دانه گند در شرایط گلخانه ( )Aظهور اولین لکههای ناشی از آلودگی قارچ
 alopecuriبر روی بوتهها ( )Bآلودگی شدید آلودگی قارچی به همراه نماتود در رق مروارید ( )Cلکههای قارچی و تشکیل اندا
پیکنیدیو و کنیدیو قارچ عامل بیماری ( Eو)D
D.

Figure1. Infection of Morvarid cultivar with seed gall nematode in greenhouse condition (A); appearance
of the first leaf spots of D. alopecuri on plant (B); severe disease in Morvarid cultivar (C); leaf spot,
)pycnidium and conidia of D. alopecuri (D

شاهص هایی از قبیل درصد کهاه وزن هشه
بوتههای آلوده به شاهد ،درصد کاه ارتفاگ بوتهههای
آلوده به بیماری به شاهد ،تعداد هوشه آلوده به قهارچ،

تعداد بوته آلوده به قارچ ،تعداد بوته آلهوده بهه نمهاتود،
میانگین وزن کل گها نمهاتود برشسهب میلهیگهر و
تعداد گا نماتود و متوسط وزن گا نمهاتود در ارقها
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مختلف اندازهگیری و ثبت شدند .آزمای ها بههصهورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با عامل بیماری
در  5سطح (شاهد ،نماتود بهتنههایی و قهارچ نمهاتود
بطههور همزمههان) و عامههل رق ه در  0سههطح (اشسههان،
مروارید ،کوهدشت و الین  )11در  0تکرار انجا شدند.
دادهها با استفاده از نر افهزار آمهاری SAS 9.1 (SAS
) Institute, 2003تجزیه واریهانس گردیدنهد .اههتالا
بین میانگینها با استفاده از آزمهون  LSDو در سهطح
اشتما ی درصد مقایسه شدند و برای رس نمودارها
از نر افزار  Microsoft Excel 2010استفاده گردید.

3

شدن برگها ،تشکیل اندا بارده قارچ و تشکیل گا ها
توسط نماتود بود .در اثر آلودگی بسیاری از قسمتهای
گیاه گند ازجملهه بهرگهها و سهنبلههها تحهت تهأثیر
بیماری قرار میگیرند .بیماری به همهراه نمهاتود گها
گند سبب پیچیدگی و دفرمه شدن برگهها و سهنبله
هههای گنههد شههده و در اثههر شههدت یههافتن بیمههاری
پیکنیدیو روی ساقه و برگها و سنبله تولیهد گردیهد
(شکل  .)1نتایج مایهزنی قارچ به تنهایی نشان داد کهه
جدایههای قارچ در استان گلستان بدون شوور نمهاتود
قادر به ایجاد بیماری نمهیباشهند .مطالعهات کمهی در
زمینهههه شناسهههایی ریخهههتشناسهههی و مولکهههولی و
بیماری زایی این قارچ در کشور صورت گرفتهه اسهت و
به دلیل اهمیت موضوگ در ایهن پهژوه جنبههههای
بیماری زایی قارچ مورد بررسی قرارگرفته اسهت .نتهایج
تجزیه واریانس اثهر متقابهل بیمهاری (نمهاتود ،قهارچ و
نمههاتود بهههصههورت همزمههان) و ارقهها گنههد (اشسههان،
مرواریههد ،کوهدشههت و الیههن شههماره )11در بررسههی
بیماریزایی نشان داد که بین شاهصهایی شامل وزن
هش بوتههها و متوسهط وزن گها نمهاتود در سهطح
اشتما  3درصد و شهاهصههایی نظیهر ارتفهاگ بوتهه،
تعداد بوتههای آلوده به قارچ ،تعداد بوتههای آلهوده بهه
نماتود ،تعهداد سهنبلهههای آلهوده بهه قهارچ در سهطح
اشتما  1درصد اهتالا معنهیدار وجهود داشهت .اثهر
متقابل در مهورد شهاهص تعهداد گها نمهاتودی غیهر
معنی دار بود ولی در تیمار بیماری در سطح اشتما 1
درصههههههد معنههههههیدار بههههههود (جههههههدو .)1

نتایج
قارچ استفاده شده در این تحقیت پس از جداسهازی از
بوتههای آلوده و کشهت آنهها بهر روی محهیط کشهت
 PDAبا استفاده از مشخصات ریختشناسی بر مبنهای
کلیهههد واکهههر و سهههاتون (Walker and 1910
) Sutton,1974و شناسایی مولکولی )(Vu et al, 2019
بهعنوان جنس  Dilophosporaو گونه D. alopecuri
تشخیص داده شد .نماتود گا گند جداسهازی شهده
ه از برگهای دفرمهه شهده و گها ههای سهبز تیهره،
نمههاتود نههر و مههاده بههال بههر اسههاس هصوصههیات
Anguina tritici
ریخههتشناسههی و مورفومتریهه
تشههخیص داده شههد ).(Sahebani et al., 2005
بیماری زایی بر روی ارقا مختلف مشاهده شد و سپس
عامل بیماری از آن ها جداسازی گردید .عالئ بیمهاری
بیشتر به صورت کوتولگی بوته ها ،پیچ سنبله ،دفرمه

جدو  .1تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در بیماریزایی قارچ پیچیدگی سنبله  D. alopecuriدر تعامل با نماتود گند
A. tritici
Table1. Analysis of studied traits of pathogenicity of D. alopecuri in interaction with A. tritici
Means of square
Number
Number
Number
of infected of infected of infected
plants by
plants by
spikes by
fungus
nematode
fungus

of Number
nematode
galls

Weight of
nematode
)galls (mg

8.4ns
**1847.52
12.65ns

**2590.02
**51618.3
*959.14

**0.55
**8.33
**0.55

9.14

401.85

0.055

Df
Reduction of
plant height
)(%

Reduction of
plant dry
)weight (%

**1.77
**65.33
**0.44

**0.44
**65.33
**0.44

**60.82
**7417.72
**25.06

*149.88
**24379.93
*271.85

0

0

12.34

166.59

Source
of variation

cultivar
3
inoculation
2
*Cultivar
6
inoculation
36
Error
Total
47

 :nsغیر معنیدار *  :معنیدار در سطح اشتما  3درصد ** :معنیدار در سطح اشتما  1درصد
Ns: non- significance difference; * significant difference % 5; ** significant difference % 1
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نتایج مقایسه میانگین شاهصههای مهورد بررسهی
نشان داد که در تیمار بوتهها با مایهزنی قارچ و نمهاتود
ه زمهان تفهاوت معنهی داری بهین ارقها موردمطالعهه
مشاهده می شود .نتایج آزمایشات گلخانه ای نشهان داد
که قارچ در شوور نماتود قادر به ایجاد بیماری است و
شاهصهایی از جمله وزن هش بوتههها ،تعهداد بوتهه
آلوده به قارچ و تعداد بوته آلهوده بهه نمهاتود در ارقها
مختلههف اهههتالا معنههیدار داشههته و در رقه اشسههان
نسبت به ارقا دیگر تفاوت معنیدار مشاهده میشهود.
نتههایج مقایسههه میههانگین درصههد کههاه وزن هش ه
بوتهها نشان داد که بیشهترین میهزان در ارقها گنهد
اشسههان ،مرواریههد ،کوهدشههت و الیههن شههماره 11
اهتصاص داشتند و از  31تا  11درصد نسبت به تیمار
شاهد انهدازه گیهری گردیهد و قهارچ عامهل بیمهاری و
نماتود تأثیر معنیداری بر وزن هش بوتهها بها ایجهاد
عالئمی نظیهر کوتهولگی و پیچیهدگی و دفرمهه شهدن
برگها داشتند و مقهدار وزن هشه بوتهههها کهاه
نشان داد .ارتفاگ بوتهها نیز تحت تأثیر قهارچ و نمهاتود
بود ،بطوریکه میانگین درصد کاه ارتفهاگ بوتههههای
آلوده به قارچ و نماتود بین  51تا  01درصد نسبت بهه
شاهد اندازه گیری شد و نشاندهنده این است که یکی
از عالئ بیمهاری کوتهولگی بوتهههها ،کلهروز و پهیچ
برگها بوده و صفاتی نظیر ارتفاگ بوتهها و وزن هش

را تحت تأثیر قرار مهی دههد .نتهایج مقایسهه میهانگین
تعداد بوته آلوده به قارچ و تعداد سنبله آلوده بهه قهارچ
نشان داد که بین تیمارها اهتالا معنیدار وجهود دارد
و در ارقا گند اشسان و مروارید با میانگین  0بوته در
مقایسه با دو رق کوهدشت و الین شهماره  11میهزان
آلودگی بوته ها و تعداد بوتهه آلهوده بهه قهارچ و تعهداد
هوشه آلوده به قارچ پیچیدگی سهنبله بیشهتر بهوده و
نشان دهنده آن است که ارقا اشسان و مروارید نسبت
به دو رق دیگر شساسیت بیشتری بهه قهارچ و نمهاتود
دارند و آلودگی سری تر گسترش مییابد .نتایج مقایسه
میانگین تعداد بوته آلوده به نماتود نیهز نشهان داد کهه
رق اشسان و مروارید با میانگین تعداد  0بوتهه نسهبت
به سایر ارقا  ،آلوده به نماتود گا گند شدند و عالئ
نماتودی در آن ها شدید بود .نتهایج مقایسهه میهانگین
متوسط وزن کل گا نماتودی نشان داد که بیشهترین
میانگین وزن گا نماتودی در رقه اشسهان بها مقهدار
 151/3میلیگر نسبت به سایر ارقها معنهیدار بهوده
است و از این لحاظ نیز رق اشسان شساس به نمهاتود
بود و رق مروارید در جایگاه بعدی قرار گرفت (جهدو
 .)2اما اثر متقابل شاهص متوسط تعهداد گها نمهاتود
غیر معنیدار بوده و فقط در تیمار مایههزنهی در سهطح
اشتما  1درصد معنیدار شد (شکل .)2

جدو  .2مقایسه میانگین شاهصهای مورد بررسی در بیماریزایی قارچ پیچیدگی سنبله  D. alopecuriدر تعامل با نماتود گند
( A. triticiشروا مشابه در هر ستون ،تفاوت معنیدار با یکدیگر ندارند)
Table2. Mean comparison of characteristics of pathogenicity of D. alopecuri in interaction with A. tritici
)(The same letters in each column have not significant difference
of Number
nematode
galls

0d
18.25ab
17.25abc
0d
21.5a
13.5c
0d
21ab
19.5ab
0d
19.25ab
17bc

Weight of
nematode
)galls (mg

Number
of
infected
spikes
by
fungus

Number
of
infected
plants by
nematode

Number
of
infected
plants
by
fungus

Reduction
of plant
)height (%

Reduction of
plant dry
)weight (%

treatment

Wheat cultivar

C
0d
0d
0c
0c
0e
0e
c
a
c
a
e
N
51.25
41.77
0
4
0
137.5a
FN
70.3ab
37.72ab
4a
4a
2a
117.25ab
Morvarid
C
0d
0d
0c
0c
0e
0e
N
77.15a
36.15bc
0c
4a
0e
103bc
FN
66.12abc
35.35bc
4a
4a
1.5b
93.25bc
Kouhdasht
C
0d
0d
0c
0c
0e
0e
ab
ab
c
b
e
N
75.85
39.35
0
3
0
95bc
FN
67.92abc
41.45a
3b
3b
1c
56.25d
Line17
C
0d
0d
0c
0c
0e
0e
N
58.62bc
31.85c
0c
3b
0e
86.75c
FN
73.07ab
34.7bc
3b
3b
0.5d
89.75bc
C: Control (healthy plants), N: nematode alone, F+N; inoculation with fungus and nematode simultaneously
Ehsan
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شکل  .2مقایسه میانگین تعدادگا نماتود در مایهزنی ارقا گند با قارچ عامل پیچیدگی سنبله و نماتود گا گند
Figure2. Average means of nematode galls in wheat cultivar treated by Dilophospora alopecuri and
Anguina tritici

بحث
نتایج به دسهت آمهده از ایهن پهژوه نشهان داد کهه
جدایههای قارچ عامل بیماری پیچیدگی سنبله گند
)(D. alopecuriفقط در شوور نماتود گا گند قادر
است در گیاه ایجهاد آلهودگی نمایهد .نمونهه بهرداری از
بوتههای بیمار در بیشتر نقاط استان گلسهتان از غهرب
یعنههی شهرسههتان بنههدر تههرکمن تهها ش هرق شهرسههتان
مراوهتپه نشان داد که همهی نمونههای قارچ به همهراه
عالئ پیچیدگی نمهاتود مهیباشهند و عالئه آلهودگی
بهصورت کوتولگی بوتهها ،پیچ سنبله ،دفرمه شهدن
برگها ،تشکیل اندا بهارده قهارچ و گها ههای نمهاتود
است .این عالئ در همه بررسی های گذشته مرتبط با
این بیماری نیز کر شده است ;(Macek et al., 1981

توانسته بههوبی گیاه را آلوده نموده و بهالطب بیمهاری
قارچی را نیز گسترش داده است که این پدیده با نتایج
سایر پژوه هها مطابقهت دارد ( ;Ldawi et al., 1988
.)Macek et al., 1988
رق مروارید در رتبهه بعهدی از لحهاظ شساسهیت
قرار گرفت .تعداد سنبله آلوده به قارچ در رق اشسهان
و مروارید بیشترین بود که این مساله ،شساسیت ارقها
را در برابر آلودگی قارچ و نماتود نشان میدهد .تعهداد
گهها نمههاتود گنههد (شههکل  )2و متوسههط وزن کههل
گهها هههای نمههاتود نیههز در رق ه اشسههان در دو شالههت
مایه زنی با قارچ و نماتود همزمان و نمهاتود بههتنههایی
نسبت به سایر ارقا بیشهترین بهود (جهدو  )2کهه بها
نتایج سایر پژوه ها مشهابهت دارد ( Mohamedova

Bamdadian,1973; Chen et al., 2004; Asad et al.

;and Pipeerkova,2013; Barbetii and Riley, 2006

) .2007در اثر آلودگی ،بسهیاری از قسهمتههای گیهاه
گند از جمله برگهها و سهنبلههها تحهت تهأثیر قهرار
مهههیگیرنهههد و در ادامههههی پیشهههرفت بیمهههاری،
پیکنیدیو های قهارچ بیمهارگر روی سهاقه ،بهرگهها و
سنبله تولید میگردد .بعد از مایهزنی قارچ و نماتود در
دو شالههت مختلههف روی ارقهها متههداو گنههد اسههتان
گلسههتان در گلخانههه ،نتههایج مقایسههه میههانگین اکثههر
شاهصهها نشهان دادنهد کهه رقه اشسهان شساسهیت
بیشتری به قهارچ و نمهاتود گها گنهد دارد و نمهاتود

 .)Yan and Riley, 2003نتایج مقایسه میانگین تعداد
گا نماتد در ارقا گند مایهزنی شده در تیمار قارچ
و نماتد همزمان اثر معنی دار نسبت به مایهزنی نماتهد
تنهایی به بوتهها داشت (شکل  )2و باعث شهده تعهداد
گا کمتر تشکیل شود که ایهن امهر ناشهی از کلهونیزه
شدن سنبله گند توسط قارچ می باشد .این نتیجه با
تحقیقههات سههایر محققههین کههه ایههن مههورد را بههه اثههر
آنتاگونیستی قارچ  D. alopecuriبر علیه نماتود نسبت
دادند ،مشهابهت دارد ) .(Riley et al.,1998در بررسهی
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تعامل نماتود گالزای گند و بهاکتری هوشهه صهمیی،
صفاتی نظیر تعداد گا نماتود ،درصد آلودگی بهاکتری
با میزان جمعیهت نمهاتود و مراشهل رشهد گیهاه مهورد
بررسی قرار گرفت ) .(Sahebani et al., 2005فعالیهت
آنتاگونیستی قارچ  D. alopecuriدر تعامل بها نمهاتود
گنههد و بههاکتری عامههل سههمیت چههاودار وششههی در
استرالیا مورد بررسی قرارگرفت ;(Mc kay et al.,1981
) .Riley et al.,1998در تحقیقی ،درصد فراوانهی قهارچ
روی گیاهان آلوده به نمهاتود یادداشهتبهرداری شهد و
گا های نماتود در  28هفته پس از مایهزنی شهمارش
شدند .بر اساس نتایج درصد گیاهان آلوده به قهارچ در
هفته های پانزده و هفده به ترتیب  88و  68درصد
انهدازهگیهری شهد ) .(Riley et al.,1998همچنهین بها
اسههتفاده از قههارچ  D. alopecuriدر مزرعههه ،درصههد
سنبلههای دارای پیچیدگی ،تعداد گا نماتود و تعهداد
گا بهاکتری R. toxicusدر تیمارههای مختلهف در دو
سا زراعی تعیهین شهد .نتهایج نشهان داد کهه تیمهار
باکتری با زادمایههای قارچ بههجهز هفتهه هشهت  ،اثهر
معنیداری در کلهونیزه کهردن گها نمهاتود و بهاکتری
داشته اسهت ) .(Barbetii and Riley, 2006در ارتبهاط
بین دو عامل قارچ و نماتود فاکتورهای محیطی ازجمله
میزان رطوبت در توازن بیماری مهؤثر اسهت .اثهر دوره
تخمیر ،میزان رطوبت در تعامل آنتاگونیستی بین قارچ
 D. alopecuriو باکتری عامل سمیت چهاودار وششهی
نیز در تحقیقی بررسی شهد). (Yan and Riley, 2003

مطالعات اندکی در زمینهه تعامهل سهه عامهل بیمهاری
یعنی قهارچ  ، D. alopecuriنمهاتود گنهد و بهاکتری
هوشهه صهمیی (گونهه  R. iranicusو  )R. triticiدر
ایران صورت گرفته و تنهها یه گهزارش از بامهدادیان
( )1915موجود است که نیهاز بهه تحقیقهات بیشهتری
است.
نتیجهگیری کلی
نتایج شاصل از این پژوه نشان داد که تمامی ارقها
گند مورد بررسی استان گلستان توسهط قهارچ عامهل
پیچیدگی سنبله آلوده می شوند .قارچ عامل بیمهاری
در استان گلستان فقهط در شوهور نمهاتود گها دانهه
گند در مزرعه و گلخانه قادر به آلودگی ارقا مختلهف
گند بود .نماتود گا گند نق مهمهی در انتقها و
انتشار بیماری در سهنبله گنهد دارد .ارقها اشسهان و
مروارید با بررسی شاهصهها ،شسهاستهرین ارقها بهه
بیماری در استان گلستان تعیین شدند .جهت کنتهر
بیماری و تعیهین مقاومهت ارقها بهه بیمهاری نیهاز بهه
آزمایشات بیشتری در گلخانه و مزرعه میباشد.
سپاسگزاری
بههدینوس هیله از شمای هتههها و تههأمین امکانههات مرکههز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منهاب طبیعهی اسهتان
گلستان در مراشل انجا این پژوه  ،تشکر و قدردانی
میشود.
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