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چکیده
شناسايي و استفاده از ارقام مقاوم به عنوان يکي از اقتصاديترين و بيخطرترين روشهاي مديريتي در اولويت ميباشد .در اين تحقیق بقه منرقور
ارزيابي عکسالعمل تعدادي از ارقام سويا نسبت به نماتد ريشه گرهي ( ،)Meloidogyne javanicaنمونههاي ريشه آلوده به نماتقد ريشقه گرهقي از
يک گلخانه گوجه فرنگي در استان اصفهان جمعآوري شده و به آزمايشگاه منتقل شدند .توده تخم منفرد جدا شده از گالها ،بقراي تکییقر در موقاور
ريشههاي سالم نشاء گوجه فرنگي رقم  psدر گلدان هاي حاوي خاک سترون قرار داده شدند .جهت تشقخی و شناسقايي گونقه نماتقد از خصوصقیا
ريختشناسي و نشانگرهاي مولکولي استفاده گرديد و با توجه به الگوي خطوط شبکه کوتیکولي انتهاي بدن مادههاي بالغ ،تکییر باند  670جفت بازي از
 DNAاستخراجي از تخم ،گونه نماتد  M. javanicaشناسايي گرديد .عکسالعمل ارقام مختلف سويا شامل سحر ،الیت ،ويلیامزDPX ،L-17 ،033 ،
و  JKبه اين گونه در آزمايشي در قالب طرح کامال تصادفي با پنج تکرار مورد بررسي قرار گرفت .بدين منرور در مرحله  4-5برگي ارققام سقويا ،تعقداد
 8000تخم در  2/5کیلوگرم خاک اطراف ريشه اين گیاهان تلقیح شد 80 .روز پس از تلقیح صفا رشدي و فیزيولوژيک گیاهان شامل وزن تر و خشک
ريشه و اندام هوايي به همراه طول ريشه و اندام هوايي ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن دانه ،نسبت سطح بقر ( ،)LIRشقاخ سقطح
بر ( )LIAاندازهگیري شد .سپس براي ارزيابي میزان مقاومت ارقام ،از سیستم مبتني بر دو فاکتور تولیدمیل نماتد و میزان آلودگي ريشه اسقتفاده شقد.
نتايج نشان داد که رقم  JKحساس و ارقام الیت و ويلیامز متحمل ميباشند و چهار رقم  DPX ،L-17 ،033و سحر مقاوم شناخته شدند.
واژههای کلیدی :سويا ،مقاومت ،نماتد ريشهگرهي

مقدمه
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سققويا ( )Glycine maxدر خققانواده  ،Legominosaeو جققنس
گاليسین طبقهبندي ميشود ( )4و مهمتقرين گیقاه تیقره حبوبقا در
دنیاست که به دلیل مقادير باالي روغقن و پقروتیین در دانقه ،در بقین
گیاهان زراعي دانهاي بيرقیب است ( .)14سويا به عنقوان گیقاه دانقه
روغني در فرآوردههاي غذايي استفاده مي شود .کنواله سويا نیز جهت
خوراک انسان يا دام مورد اسقتفاده ققرار مقيگیقرد .مصقرف روغقن و
کنواله سويا دو دلیل عمدهي گسترش توسعهي اين گیقاه بقه عنقوان
يک محصول اساسي ميباشد ( .)4سطح زير کشت اين گیاه در ايقران
در سال زراعي  1383-1384حدود  82000هکتار و میقزان تولیقد آن
 129531تن برآورد شده است .استانهاي گلستان ،مازندران و اردبیل
به ترتیب  30 ،62/1و  7/44درصد از سطح زير کشت اين گیاه را بقه
 2 ،1و  -3بهترتیب دانشووي ساب کارشناسي ارشقد ،دانشقیار و دانشقووي سقاب
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خققود اختصققاد دادهانققد ( .)14ايققن گیققاه مققورد حملققهي آفققا و
بیماريهاي متعددي قرار ميگیرد .از جملهي اين بیماريها مقيتقوان
به نماتد سیست سويا و نماتد ريشهگرهي اشاره کرد (.)6
نماتدهاي ريشهگرهقي  Meloidogyne spp.از نرقر اقتصقادي
مهمترين نماتدهاي پارازيت گیاهي در سطح جهان ميباشقند کقه بقه
اغلب محصوال زراعي حمله ميکنند ( .)11پراکندگي جهاني ،وسعت
دامنهي میزباني و تعامل بقا سقاير بیمارگرهقاي گیقاهي در کمقپلکس
بیماري ،آنها را به عنقوان يکقي از  5عامقل درجقه اول بیمقاريزا در
ردهي مهمترين بیمارگرهاي گیقاهي ،ققرار داده اسقت .ايقن موفقیقت
چشققمگیر بیمققارگر ،باع ق کققاه حققدود  %5در تولیققد محصققوال
کشاورزي درسطح جهان شده و يکي از عمده ترين موانع تولید غقذاي
مناسب در بسیاري ازکشورهاي در حال توسعه به شمار مقيآيقد (.)33
گونه  M. javanicaدر سرتاسر جهقان پراکنقده اسقت و بعقد از M.
 incognitaدومین گونه مهم نماتد ريشهگرهي در جهقان اسقت و در
ايران مهم ترين گونه اين نماتد به شمار ميرود .با توجقه بقه ايقنکقه
اغلب روشهاي کنترل نماتدها يا کارآيي الزم را نداشته و يا در برخي
موارد نریر مبارزه شیمیايي براي سالمتي انسان و محیط زيست مضر
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شناخته شده اند و همچنین حساسیت رقمهاي سويا به يک گونه نماتد
معین ،به مقدار قابل توجهي متفاو است .لذا شناسقايي و اسقتفاده از
ارقام مقاوم به نماتد به عنوان اقتصاديترين و بيخطرترين روشهاي
مديريتي امري الزم و ضروري است ( .)19نیقبالک و همکقاران ()29
تأثیر شرايط آب و هوايي ،سطوح مايه تلقیح نماتد ريشقهگرهقي ( M.
 )incognitaو ژنوتیپ سويا را برروي برهمکن نماتد و سويا بررسي
کردند .کینلوک و همکاران ( 41 ،)21رققم سقويا را بقراي کشقت در
خاکهاي آلوده به نماتد ريشهگرهقي  M. incognitaاز نرقر میقزان
محصول و تعداد گال هاي روي ريشه مورد مقايسه قرار دادند و از بین
آنها  13رقم براي کشت در زمین هاي آلوده مناسب معرفقي شقدند.
کیرک پاتريک و ماي ( )22مناسبت میزباني ارقام مختلف سويا بقراي
نماتقدهاي  M. Incognitaو  M. arenariaرا مقورد ارزيقابي ققرار
دادند .در مطالعهاي ،تعدادي از ارقام سويا از نرر میزان مقاومت بقه دو
نژاد از  M. arenariaمورد سنو قرار گرفتند ( .)23در شمال غربي
آرژانتین ،میزان مقاومت الينها و ارقام مختلف سويا به نماتقد ريشقه
گرهي ( )M. javanicaارزيابي شد و از بین  19رقم مورد بررسي 10
رقم کمي مقاوم و بقیه حسقاس بودنقد ( .)12مطالعقهاي در خصقود
پاسخ تعدادي از ارقام سويا به نماتد  M. javanicaو نژادهاي 3 ،2 ،1
و  4نماتد  M. incognitaصقور پقذيرفت ( .)28اگبقاجي و اوولقوال
( )30عکس العمل ارقام سويا به نماتد ريشه گرهي ( )M. javanicaرا
ارزيابي کردند .تغییرا سه عنصر نیتروژن ،فسفر و کلسیم در سقوياي
آلوده به نماتدهاي  M. incognitaو  M. javanicaتوسط کقارنرو و
همکاران مورد مطالعه قرار گرفت ( )10و اثر کود اوره بر نماتقد ريشقه
گرهي سويا ( )M. javanicaتوسط اگو بررسي شد ( .)1خقال اوزامقا
( )20تأثیر سطوح مايه تلقیح نماتد ريشه گرهي ( )M. javanicaرا بر
رشد و باروري سويا مطالعه کرد .در مطالعقهاي ديگقر ،واکقن ارققام
سويا و پنبه به جمعیتهايي از نماتد  M. javanicaو M. incognita
در زيمباوه مورد ارزيابي قرار گرفت ( .)24استیرلینگ و همکاران ()35
واکقن ارققام سقويا و ديگقر لگقومهقا را بقه  M. incognitaو M.
 javanicaمورد بررسي قرار دادند ،به جز رقم اسقتوار  ،روي ريشقه
همه ي ارقام سوياي مورد مطالعه ،گالهاي زيادي ايواد شد .اگقو ()2
اثر کشت مخلوط را روي نماتد ريشه گرهي سويا ارزيابي کرد .بررسي
منابع علمي نشان ميدهد که تاکنون در ايران به ارزيقابي بقرهمکن
نماتد ريشهگرهي و سويا پرداخته نشده است .امقا ،نیقاز تولیدکننقدگان
سويا در راستاي کاه میزان خسار نماتد ريشهگرهقي و محقدويت
استفاده از مبارزه شیمیايي ،همچنین ،طیف وسیع ارقام مقورد اسقتفاده
براي کاشت اين محصول ،جستووي دقی تقر منقابع مقاومقت بقراي
شناسايي و معرفي ارقام مقاوم به اين نماتد را ضروري ميسازد .هدف
از اين پژوه ارزيابي عکسالعمل  7رقم سوياي رايج در ايران نسبت
به نماتد ريشهگرهي  M. javanicaو معرفي ارقام مقاوم يا متحمقل
نسبت به اين نماتد است.

مواد و روشها
شناسايي گونه و تهيه جمعيت نماتد

جهت تهیه نماتد در سال  1392نمونههاي گوجه فرنگي آلوده به
نماتد ريشهگرهي از يک گلخانه در استان اصفهان جمعآوري شد .پس
از شستشوي ريشه ،تک توده تخمها از آن جدا شقده و در روي گوجقه
فرنگي رقم حساس  PSتکییر گرديد .تشخی ريختشناسقي گونقه
نماتد ،پس از تهیه اساليد دائمي ،با استفاده از نقوش انتهاي بدن ماده
و خصوصیا ريختشناسي و ريختسنوي ماده و الروهاي سقن دوم
( )J2صور پذيرفت .براي شناسايي مولکولي گونه نماتد با استفاده از
پرايمرهقاي اختصاصقي DNA ،بقه روش سقیلوا و همکقاران ()33
استخراج گرديد .براي انوام واکن زنویرهاي پلیمراز ،از يقک جفقت
آغقازگر اختصاصقي ( )OPAFjav/OPARjavمعرفقي شقده توسقط
زايلسترا و همکاران ( )39استفاده شد .پس از شناسايي گونه مورد نرر،
جهت تکییر نهايي براي به دست آوردن جمعیقت نماتقد ،از بوتقههقاي
گوجه فرنگي  20روزه رقم  PSاستفاده گرديد و پس از گذشت  60روز
جمعیت کافي جهت مايهزني به دست آمد.
ارزيابي ارقام

به منرور ارزيابي مقاومت ،ارقام سويا شامل سحر ،الیقت ،ويلیقامز،
 DPX ،L-17 ،033و  JKدر گلدانهاي  2/5کیلوگرمي خقاک شقني
لوم ( % 60شن % 26 ،سیلت و  % 14رس) ضد عفوني شده بقا متیقل
برومايد کشت گرديدند .پس از استخراج و ضدعفوني تخمها به وسقیله
هیپوکلريت سديم ،تعداد  8000تخم نماتد در نزديکي ريشه بوتههاي
سويا که  27روز از کاشت آنها ميگذشت مايهزني شد ( .)26در طقول
آزماي دماي گلخانه بین  22تا  32درجه سانتيگراد نگه داشته شقد.
مقدار کلي سبزينگي بر ها پس از گذشت دو ماه از زمقان تلققیح بقا
دستگاه کلروفیلمتر مدل  CL-01اندازهگیري شد .پس از گذشقت 80
روز از زمان تلقیح ،بوتههاي سويا از گلدان بیرون آورده شده و هر يک
در تشت بزر حاوي آب شستشو داده شدند .وقتقي ريشقههقا کقامال
تمیققز شققدند ،در روي کاغققذ خشققک کققن آب آنهققا گرفتققه شققده و
شاخ هاي رشدي گیاه از جمله وزن تر و خشک ريشه و اندام هوايي
بققه همققراه طققول ريشققه و انققدام هققوايي انققدازهگیققري شققد .صققفا
فیزيولوژيک ارقام سويا از جمله تعداد غقالف در بوتقه ،تعقداد دانقه در
غالف ،وزن صد دانقه( LAR ،نسقبت سقطح بقر )( LAI ،شقاخ
سطح بر ) تعیین شد .شاخ هاي آلودگي به نماتد شامل تعداد گال،
تعداد توده تخم ،تعداد تخم داخل هر تقوده و تعقداد الرو سقن دوم در
 100گرم خاک که به روش جنکینقز ( )17از خقاک اسقتخراج شقدند،
اندازه گیري شد .شاخ گال و فقاکتور تولیقدمیل ( )Rfنماتقد تعیقین
گرديد .فاکتور تولیدمیل از طريق فرمقول  Rf = Pf/Piکقه درآن Rf

ارزیابي عكسالعمل تعدادي از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهي...

برابر با فاکتور تولیدمیل Pf ،برابر جمعیت نهقايي و  Piجمعیقت اولیقه
است ،محاسبه گرديد ( )3و شاخ گقال بقه روش هاسقي و جنسقن
( )16و براساس سیستم درجه بندي  0-5محاسقبه شقد .آزمقاي بقه
صور طرح کامال تصادفي با پنج تکرار پايهريزي و بقه مرحلقه اجقرا
درآمد.کلیه دادهها توسط نرمافقزار آمقاري  SASدر قالقب طقرح پايقه
کامال تصادفي آنقالیز شقدند .جقدول توزيقه واريقانس رسقم شقده و
میانگینهاي معنيدار شده در سطح احتمقال  5درصقد بقا اسقتفاده از
آزمون  Fishers LSDمورد مقايسه قرار گرفت .عکسالعمقل میزبقان
با توجه به میزان گال ايواد شده و تولیدمیل نماتد بر اسقاس سیسقتم
کانتوسنز ( )9ارزيابي شد.

نتايج و بحث
شناسايي گونه

بقا اسقتفاده از انقدازهگیقريهقاي ريخقتسقنوي و بررسقيهقاي
ريختشناسي نماتدهاي ماده و مقايسه اين مشخصا بقا منقابع ()18
گونه مورد نرر شناسايي شد .جفقت آغقازگر OPAFjav/OPARjav
يک قطعه  670جفت بقازي را در گونقه  M. javanicaتکییقر نمقود
(شکل  )1که با نتايج به دست آمده توسط عسقکريان و همکقاران ()7
مطابقت دارد.

شکل  -1تکثیر قطعه  670جفت بازی با استفاده از جفت آغازگرهای
اختصاصی  OPARjavو OPAFjav
Figure 1- Amplification of the 670 bp of PCR product
respectively using primers OPAFjav and OPARjav

ارزيابي عكسالعمل ارقام سويا
الف ) ارزيابي ارقام بر اساس مقايسه صفتتهفا رشفد
گياه ميزبان

صفا رشدي گیاه میزبان مانند وزن تر و خشقک ريشقه و انقدام
هوايي به همراه طول ريشه و اندام هوايي ارققام سقويا در تیمارهقاي
شاهد و آلوده به نماتد مورد بررسي قرار گرفتند.

175

نتايج تحلیل دادهها نشان دهندة افزاي طول ريشقههقاي سقالم
ارقام سويا نسبت به ريشههاي آلوده بوده است و بیشترين طول ريشه
را رقم سحر داشته است (شقکل  .)2هورمقون اکسقین ،باعق الققاي
ريشهزايي ميشود لیکن ،پس از ريشهزايي ،افزاي غلرقت اکسقین و
در صور باقي ماندن در ريشه ،مانع از رشد ريشه ميشود .در نتیوقه
طول ريشههاي آلوده به نماتد نسبت به ريشههاي سالم کوتاهتر است.
با توجه به شکل  3ميتوان دريافقت کقه بیشقترين وزن تقر ريشقه را
تیمارهاي آلوده به نماتد داشتهاند که با تیمار سالم کامالً تفاو معنقي
داري را داشته است و اين افزاي وزن تر ريشه در رقم  JKمشهودتر
است که با رقم الیت تفاو معنيداري دارد (شکل  .)3همزمان با ورود
الرو سن دو نماتد ريشه گرهي به ريشه ،نماتد آنزيم پروتیاز را ترشقح
ميکند که باع شکستن پروتیینهاي گیاه میزبان به اسیدهاي آمینه
ميشود .افزاي اسیدهاي آمینه به خصود تريپتوفان ،که پی نیقاز
تولید ايندول استیک اسید است ،موجب تومع اکسقین و عقدم تعقادل
هورموني در محل تغذيه نماتد ميگردد .در اين مکانها به جاي رشقد
طولي سلولهاي پارانشیمي پوسقت ،رشقد عرضقي اتفقا مقيافتقد و
موجب هايپرتروفي شده و ايواد گال يا غده در محقل ورود الرو سقن
دوم ميکند ( .)15همچنین افزاي ريشههاي فرعي (واکن میزبقان
نسبت به وجود نماتد) توسط نماتد ريشهگرهي ،عامل اصقلي افقزاي
وزن در ريشققه تیمارهققاي آلققوده مققيباشققد .بققه دلیققل اينکققه نماتققد
ريشهگرهي دائما باع تحريک تولید اکسقین مقيشقود ( ،)8بنقابراين
همیشه در ريشه اکسین وجود دارد .از طرفي ،به دلیل اينکه سلولهاي
غولآسا قسمت زيادي از مواد غقذايي تولیقد شقده توسقط گیقاه را در
اختیار نماتد ميگذارند ( ،)8کل سیستم ريشه گیاه با ضعف مواد غذايي
روبه رو ميشود و در نتیوه اختالال رشدي ايواد شده ،رشقد طقولي
ريشه تیمارهاي آلوده نسبت به تیمارهاي سالم کاه مييابد .به طبع
بیشترين وزن خشقک ريشقه نیقز ماننقد وزن تقر ريشقه ،مربقوط بقه
تیمارهاي آلوده است (شکل  .)4همچنین کاه رشقد ريشقه را مقي
توان مربوط به اختالال ايواد شده در نوک ريشه دانست .زيرا نماتقد
ريشه گرهي با حمله به نوک ريشه باع توقف رشد طولي در قسمت
هاي مورد حمله ميگردد و گیاه را به تولید ريشههاي فرعي تحريقک
ميکند اما با تشکیل ريشههاي فرعي ،نماتد به آنها نیز حمله کرده و
از رشد آنها ممانعت ميکند و به اين ترتیب باع کوتاهي ريشقههقا
ميگردد ( .)33در نتیوه کاه طول ريشه جذب مواد غذايي نیز کمتر
ميشود .از طرف ديگر بخشي از مواد غذايي که توسقط ريشقه جقذب
شده توسط نماتدها و قسمتي هم توسط سلولهاي غول آسا مصقرف
ميشود .وزن تر و طول شاخساره به دلیل کاه جذب مواد غذايي و
کاه میانگرهها در تیمارهاي آلوده کاه يافت ( شقکل  5و  .)6در
مورد وزن خشک ساقه نیز با بررسي آنالیزها ميتوان بقه ايقن نتیوقه
رسید که تیمارهاي سالم داراي بهترين و بیشترين وزن خشک بوده و
از سويي با تیمارهاي آلوده تفاو کامال معنيداري را دارند (شکل .)7
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 مقايسه عددی تأثیر تیمارهای سالم و آلوده به نماتد بر طول ريشه ارقام سويا-2 شکل
Figure 2- Mean numeral of effect of healthy and infested by nematode treatments on root length of soybean cultivars

 مقايسه عددی تأثیر تیمارهای سالم و آلوده به نماتد بر وزن تر ريشه ارقام سويا-3 شکل
Figure 3- Mean numeral of effect of healthy and infested by nematode treatments on root fresh weight of soybean cultivars

 مقايسه عددی تأثیر تیمارهای سالم و آلوده به نماتد بر وزن خشک ريشه ارقام سويا-4 شکل
Figure 4- Mean numeral of effect of healthy and infested by nematode treatments on root dried weight of soybean cultivars
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شکل  -5مقايسه عددی تأثیر تیمارهای سالم و آلوده به نماتد بر طول ساقه ارقام سويا
Figure 5- Mean numeral of effect of healthy and infested by nematode treatments on shoot length of soybean cultivars

شکل  -6مقايسه عددی تأثیر تیمارهای سالم و آلوده به نماتد بر وزن تر ساقه ارقام سويا
Figure 6- Mean numeral of effect of healthy and infested by nematode treatments on shoot fresh weight of soybean cultivars

شکل  -7مقايسه عددی تأثیر تیمارهای سالم و آلوده به نماتد بر وزن خشک ساقه ارقام سويا
Figure 7- Mean numeral of effect of healthy and infested by nematode treatments on shoot dried weight of soybean cultivars

ب ) ارزيابي ارقام بر اساس مقايسفه صفتا فيزيولوژيف
گياه ميزبان

با بررسي مقايسه میانگین تعداد غالف در بوته تعیین شد که بقین

بوتههاي سالم و آلوده به نماتد در صقفت مقذکور تفقاو معنقيداري
وجود ندارد (شکل  .)8تعداد غالف در بوته از ويژگيهقاي مربقوط بقه
رقم گیاه ميباشد ،با توجه به شکل ميتقوان دريافقت کقه در هقر دو
سطح تیمارها ،رقم سحر به نسبت ساير ارققام ،داراي بیشقترين تعقداد
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غالف در بوته است .ويور و همکاران ( )38گزارش کردنقد کقه ارققام
رشد محدود سويا به علت داشتن شاخههاي فرعي بیشقتر و در نتیوقه
داشتن مکانهاي تشکیل غالف افقزونتقر ،مقيتواننقد تعقداد غقالف
بیشتري در هر بوته تولید کنند .تعداد دانه در غالف هم صفتي وابسته
به ژنوتیپ و تا حد زيادي مستقل از عوامل محیطي ميباشقد و تقن
هاي محیطي خاصي در دوره تشکیل دانقه بقر آن تقأثیر مقيگذارنقد.
ضمن اينکه اين قبیل تن ها نیز بی از آنکه باع کاه تعداد دانه
در غالف شوند موجب ريزش گلها و غالفهقا و در نتیوقه کقاه
تعداد غالف در بوته ميشوند و اگر در دوره پقر شقدن دانقه ره دهنقد
کاه وزن دانهها را در پي دارند ( .)13در اين خصود نتقايج نشقان
داده است که تعداد دانه در غالف صفتي کامال ژنتیکي است که بقین
ارقام تفاو معنيدار نشان ميدهد ولي ارقام تحت تقأثیر آلقودگي بقه
نماتد قرار نگرفتهاند (شکل  .)9صفت وزن صد دانه در بررسيها تعیین
شد که رقم  L-17داراي بیشترين وزن بقوده کقه حتقي در تیمارهقاي
آلوده و سالم اين رقم ،رقم بهتري بوده اسقت (شقکل  .)10وزن صقد
دانه صفتي است که وابستگي بیشتري به ويژگيهقاي ژنتیکقي ارققام
دارد و کمتر تحت تأثیر عوامل محیطي قرار ميگیقرد ( .)25وزن صقد
دانه جزء با ثبا عملکرد دانه ميباشقد کقه در اکیقر گیاهقان زراعقي
تغییرا آن در حد کم و ناچیز ميباشد و وزن هقر دانقه در يقک رققم
معین ،ويژگي تا حدي ثقابتي اسقت ( .)32پوناليقت و همکقاران ()31
نشان دادند که وزن دانه در تنریم عملکرد دانه جزء مؤثري مقيباشقد
اما نسبت به ساير اجزاي عملکرد از حساسیت کمتري برخوردار اسقت.
تیمارهاي آلوده داراي میزان بسیار پايیني از کلروفیل بوده کقه میقزان
کلروفیل در رقم الیت کمتر از ساير ارقام است (شکل  .)11زردي بر
ها از عالئم عمومي حمله نماتدها بقه گیقاه مقيباشقد .مالکبرهقان و
همکاران ( ،)27کاه مقدار فتوسنتز را بر اساس کاه مققدار کلقي
کلروفیل در گیاه لوبیا ميدانند .حضور نماتد در کنار گیاه سبب کاه

میزان آب الزم براي گیاه خواهد شد به نوعي که گیاه حالت پژمردگي
و کم آبي را در خود نشان ميدهد و يکي از آثار کمآبي ،کاه رشقد
سلولي و بنابراين کاه نسبت و حتي شاخ سطح بر شده است
چرا که شاخ سطح بر برابر است با نسبت سطح بر بقه سقطح
خاک اشغال شده و نسبت سطح بر برابر است با سطح بر به وزن
خشک بر ( )cm2/gکه اين میزان در تیمارهاي آلقوده بسقیار پقايین
است .از طرف ديگر در تیمارهاي سالم در هر دو صفت انقدازه گیقري
شده ،رقم سحر داراي بیشترين میزان نسبت و شقاخ سقطح بقر
است (شکل  12و  .)13از آنوايي که ريشههاي آلوده نميتوانند وظیفه
خود را به خوبي انوام دهند و کم آبي در گیاه به وجود ميآيد ،بنابراين
گیاه براي حفظ بقا و فرار از تن کم آبي مکانیسمهايي را به کار مي
گیرد .بر ها ممکن است سقرعت تعقر و دريافقت انقرژي ناشقي از
تاب خورشید را بوسیله لولهاي شدن کقاه دهنقد .يکقي از اثقرا
ديگر کم آبي ،کاه رشد سلولي و در نتیوه کاه گسترش سقطح
بققر اسققت ( .)36وقتققي گیاهققان بققا کققم آبققي مواجققه مققيشققوند،
انعطافپذيري ديواره سلولهاي در حال رشد بر ها و ساقهها عمقدتا
کم شده و با کاه تورژسانس سلولي توسعه سلول و در نتیوه رشقد
بر کاه مييابد (.)5
ج) ارزيابي ارقام بر اساس شاخصها آلودگي به نماتد
میانگینهاي به دست آمده براي هر رقم با آزمون Fishers LSD

مقايسه شدند که نتايج آن در جدول  1آمده است .همانطور که در اين
جدول ديده ميشود رقم  JKبیشترين و رققم سقحر کمتقرين میقزان
جمعیت نهايي نماتد را دارا هستند.
براي ارزيابي میقزان مقاومقت ارققام از دو فقاکتور تولیقد میقل و
شاخ گال استفاده شد (جدول .)2

شکل  -8مقايسه عددی تأثیر تیمارهای سالم و آلوده به نماتد بر تعداد غالف در بوته ارقام سويا
Figure 8- Mean numeral of effect of healthy and infested by nematode treatments on pod number in plant of soybean
cultivars
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 مقايسه عددی تأثیر تیمارهای سالم و آلوده به نماتد بر تعداد دانه در غالف ارقام سويا-9 شکل
Figure 9- Mean numeral of effect of healthy and infested by nematode treatments on seed per pod of soybean cultivars

 مقايسه عددی تأثیر تیمارهای سالم و آلوده به نماتد بر وزن صد دانه ارقام سويا-10 شکل
Figure 10- Mean numeral of effect of healthy and infested by nematode treatments on 100- seed weight of soybean cultivars

 مقايسه عددی تأثیر تیمارهای سالم و آلوده به نماتد بر غلظت کلروفیل ارقام سويا-11 شکل
Figure 11- Mean numeral of effect of healthy and infested by nematode treatments on chlorophyll concentration of soybean
cultivars
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 مقايسه عددی تأثیر تیمارهای سالم و آلوده به نماتد بر شاخص سطح برگ ارقام سويا-12 شکل
Figure 12- Mean numeral of effect of healthy and infested by nematode treatments on leaf area index of soybean cultivars

 مقايسه عددی تأثیر تیمارهای سالم و آلوده به نماتد بر نسبت سطح برگ ارقام سويا-13 شکل
Figure 13- Mean numeral of effect of healthy and infested by nematode treatments on leaf area ration of soybean cultivars

 در ارقام سوياMeloidogyne javanica  مقايسه میانگین شاخصهای نماتد ريشه گرهی-1 جدول
Table 1- Mean comparison of effect of treatments on the indices of the root-knot nematode Meloidogyne javanica in soybean
cultivars

تعداد توده تخم

تعداد تخم در

تعدادگال در

در يک گرم

يک گرم ريشه

ريشه

No. of gall/1
g root

No. of egg
mass/ g root

No. of
Egg/egg
mass

JK

37 a

381.4 a

5.6 a

الیت

11.4bc

176 b

16.8b

تیمار ارقام
Cultivars
Treatment

(Elit)

ويلیامز
(Williams)
L-17

033
(033)
DPX

سحر
(Sahar)

جمعیت الرو سن

شاخص
جمعیت نهايی

فاکتور تولید مثل

گال

Final
population

Reproductive
factor

Gall
Index

70.2a

90981.2 a

11.37 a

2.65a

3.8 b

57.2 ab

8700b

1.088 b

0.9bc

61.06 b

3 bc

55.2 a

8620 b

1.08b

1.3b

17.6b

154 b

2.6 c

46.6 bc

7150 c

0.89c

1.36b

13.4bc

71.2 c

1d

44.6 bc

3120 e

0.38e

1.06bc

14.2bc

101.4 c

1.2 d

39.2 bc

3690 d

0.46d

1.1bc

8.2c

0d

0e

32.6 c

9910 f

0.00f

0.6c

توده تخم

 گرم100 دوم در
خاک
J2/100 g soil

 داراي اختالف معنيدار نیستندFishers LSD  درصد بر اساس آزمون5 اعداد میانگین پنج تکرار هر تیمار ميباشند؛ ستونهاي داراي حروف مشابه در سطح
Data are means of five replicates; Bars with the same letters are not significantly different at 5% level according to Fishers LSD test
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جدول  -2ارزيابی ارقام بر اساس سیستم کانتو سنز ()1985
)Table 2- Evaluate of cultivars on Canto-Saenz (1985

درجه مقاومت

شاخص گال

فاکتور تولید مثل

تیمار ارقام

Resistance grade
Sensitive

Gall index
2.65

Reproductive factor
11.37

Cultivars treatment
JK

Tolerance

0.9

1.088

الیت

Tolerance

1.3

1.08

Resistance

1.36

0.89

Resistance

1.06

0.38

Resistance

1.1

0.46

Resistance

0.6

0.00

بر اين اساس رقم  JKبا داشتن بیشترين شاخ گقال و فقاکتور
تولید میل ،نسبت به نماتد  M. javanicaحساس بوده و دو رقم الیت
و ويلیامز به ترتیب با داشتن  0/9و  1/3شاخ گال ،متحمل بقوده و
ارقام  DPX ،033 ،L-17و سحر مقاوم به اين نماتد شناخته شدند .در
واقع معیار بسیار مهمي که بتوان بر اساس آن تعیین کرد که کدام رقم
گیاه نسبت به نماتدهاي ريشه گرهي بیشترين يا کمتقرين مقاومقت را
دارد ،شاخ هاي گال و میزان زادو ولد نماتقد مقاده اسقت .نرقر بقه
جدول فو ميتوان دريافت که مقاومترين رقم سويا نسبت بقه نماتقد
ريشهگرهي  ،M. javanicaرقم سحر ميباشد که بر اسقاس تعريقف
رقمي مقاوم است که عامل بیمارگر توان تولید میل و تکییر را در گیاه
میزبان نداشته باشد که در اين مطالعه نیز در رقم سحر ايقن موضقو
مشهود و نمايان بوده است .نتايج حاصل از تحقیققا انوقام شقده در
ساير کشقورها نشقان داده اسقت ارققام ، EEAOC 1،SPS 5x9 RR
DM 8473 ،SRM 6900 RR ،EEAOC 2 ،SRM 4901 RR
 EEAOC 5 ،EEAOC 4 ،EEAOC 3 ،RRو  Potenciaنسقبت
به نماتد  M. javanicaکمقي مققاوم و واريتقههقاي ،TJ 2175 RR
TJ ،Munasqa RR ،RA 744 RR ،EEAOC 6 ،DM 8576 RR
 NS 7211 RG ،EEAOC 7 ،2264 RRو  EEAOC 8حسقاس
هستند ( .)12در آزمايشي که توسط منقدس و رودريگقوئز ( )28انوقام
شد ،ارققام FT- ،BR-29 ،EMGOPA-306 ،BR-30 ،GOBR-25
 MSBR-34 ،Cometaو  Palmettoنسبت به نماتقد M. javanica
مقاوم معرفي شقدند .در مطالعقا اگبقاجي و اوولقوال ( )30سقه رققم
میققانرس  TGX 539-5E ،TGX 536-02Dو TGX 297-10F
نسققبت بققه نماتققد  M. javanicaمقققاوم شققناخته شققدند .کققاتیوايو و

)(Elit

ويلیامز
)(Williams
L-17

033
)(033
DPX

سحر
)(Sahar

همکققاران ( ،)24نشققان دادنققد ارقققام ،Soma ،Viking ،Gazelle
 Storm ،SNK 60 ،Solitaire ،Sopranoو Primaنسقققبت بقققه
نماتدهاي  M. javanicaو نژادهاي  1و  M. incognita 3حساساند
و رقم  A 7119تنها به نژاد  M. incognita 1مقاوم ميباشقد .نتقايج
پژوه حاضر نشان داد که بین ارقام مختلف سويا درجا متفاوتي از
حساسیت ،تحمل تا مقاومت به نماتقد ريشقهگرهقي وجقود دارد .ايقن
موضو نشان ميدهد که پژوهشگران ميتواننقد بقا اصقالح و اصقول
به نژادي ،ارقام متحمل و يا مقاوم بقه نماتقد سقويا را تولیقد نماينقد و
کشاورزان مي توانند با انتخاب ارقام مقاوم سويا به نماتد ضمن کاه
خسققار ايققن آفققت بققه گیاهققان و جلققوگیري از کققاه عملکققرد ،از
بکارگیري روشهاي شیمیايي کنترل نماتد اجتناب نمايند .اين موضو
با توجه به اينکه تاکنون در ايران مطالعهاي در اين خصقود صقور
نگرفته است ،اهمیت بیشتري دارد .با توجه به اهمیت مقاومت به نماتد
ريشهگرهي پیشنهاد ميگردد که تعداد واريتههاي بیشتري از گیاه سويا
نسبت به نماتد ريشهگرهي مورد ارزيابي ققرار گیقرد تقا ارققام مققاوم
شناخته شده و به کشاورزان معرفي گردند و يا در برنامههاي اصالحي
به عنوان منابع مقاومت به اين نماتد استفاده شوند.

سپاسگزاری
بدينوسیله از آقاي دکتر علي اکبر فدايي تهراني ،دانشیار دانشکده
کشاورزي دانشگاه شهرکرد که در انوام ايقن تحقیق کمقک شقاياني
نمودند ،تشکر و قدرداني ميشود.
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