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و از برخی مزارع گندم خوزستان ( Heterodera filipjevi) غالت یستیهمراه با نماتد س یها قارچ ردیابی

 اهشگیآزما طینماتد در شرا یروفوزاریوم جدا شده  یها تأثیر گونه
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 چکیده
درصد مزارع گندم و جو استان خوزستان با  38که در  باشند یغالت در جهان م یخاکز یهایماریب نیاز مهمتر یکیغالت  یستیس ینماتدها

 39آنها،  یکیولوژیجهت کنترل ب Heterodera filipjeviهمراه با گونه  یها اند. به منظور مطالعه قارچ شده یابیخسارتزا رد یها تیجمع
خاک  یها موجود در نمونه یاه ستی. سدیگرد یجمع آور1392-93 یسال ها یاز مزارع گندم استان خوزستان ط شهینمونه خاک و ر

 یقارچ هیجدا 64 انینشان داد در م جیکشت داده شد. نتا CMAو PDA ,WA یها طیمح یبر رو یسطح یو پس از ضدعفون یجداساز
 یها به گونه نیدرصد و کمتر 56/51 زانیو شش گونه با م Fusariumبه جنس  یفراوان نیشتریو تخم نماتد، ب ستیبه دست آمده از س

Spadicoides atra ،Macrophomina phaseolina  وLecanicillium lecanii درصد تعلق داشت.  12/3هر کدام  زانیبا م
 بیبه ترت Ulocladiumو  Alternaria،Paecilomyces  ،Penicillium ،Chaetomiumشامل  گرید یقارچ یها جنس یفراوان

ازگونه  رانیبار در ا نیاول یبرا زین گرید یها بار در جهان و گونه نینخست یبرا .atra  Sدرصد بود. گونه 68/4و  68/4، 25/6، 81/7، 62/15
H. filipjevi شامل  ومیفوزار هیجدا 10 ری. تاثگردند یگزارش مF. dimerum ،F. chlamydosporum، F. equiseti، F. 

nygamai، F.solani (3 isolates)، F. beomiforme، F.oxysporum (2 isolates)، آب آگار  طینماتد در مح یها ستیس یرو
 درصد هستند. 3-54 زانیموجود در تخم به م یها و الرو 12-90 زانیتخم به م کردن تهیقادر به پاراز هیجدا 10نشان داد که هر  یکیوتیب یآنت
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ABSTRACT 
Cereal cyst nematodes are one of the most important cereal diseases in the world, which are detected in 38% 
of Khuzestan wheat and barley fields with harmful populations. In order to study and identify of fungi 
associated with cereal cyst nematode, Heterodera filipjevi, in Khuzestan province 39 of root and soil samples 
were taken from wheat fields infested with it during 2013-14. The extracted cysts were sterilized and cultured 
on PDA, CMA and WA media supplemented with antibiotics. The isolated fungi were purified and identified 
based on macroscopic and microscopic studies. The results showed that among of the 64 isolates were 
purified from cysts and eggs nematode, the most frequency common isolated fungi were Fusarium spp. (6 
species) with 51.56 percent and the lowest were Spadicoides atra, Macrophomina phaseolina and 
Lecanicillium lecanii each of 3.12 percent. The frequency of other fungal genera including Alternaria, 
Paecillomyces, Penicillium, Chaetomium and Ulocladium were 15.62, 7.81, 6.25, 4.68 and 4.68 percent 
respectively. S. atra is reported for the first time in the world and other fungal species listed were reported on 
H. filipjevi for the first time from Iran. The effect of 10 Fusarium isolates including F. dimerum, F. 
chlamydosporum, F. equiseti, F. nygamai, F.solani (3 isolates), F. beomiforme and F.oxysporum (2 isolates) 
on the cyst nematode in antibiotic WA indicated all of the Fusarium isolates parasite eggs and larvae inside 
eggs by 12-90 and 3-54 percent respectively. 
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 تازه های تحقیق

های مرتبط با  تباط با قارچراین مطالعه نخستین تحقیق در ا

در ایران  Heterodera filipjeviنماتد سیستی غالت گونه 

باشد که با همکاری دانشگاه جیرفت و مرکز تحقیقات و  می

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان صورت 

جدایه قارچی از  64گرفت. در این پژوهش نخستین بار 

نماتد مذکور جدا گردید و گونه های فوزاریوم با موفقیت 

 های نماتد را پارازیته کردند. تخم و الرو

 

 قدمهم

غالت مهمترین منبع غذایی در جهان هستند و در بین 

درصد سطح  58با اختصاص آنها گندم، ذرت و برنج 

د کالری غذایی انسان را تامین درص 50ت سالیانه کاش

نیاز غذایی جمعیت جهان  و با توجه به افزایش کنند می

 .Fischer et al)آنها به غالت نیز افزایش خواهد یافت 

در ایران گندم به عنوان مهمترین محصول  .(2009

 7/5مطرح بوده و سطح زیر کشت آن حدود غذایی 

 .بوده است 1394-95میلیون هکتار در سال زراعی 

درصد از  9میلیون تن،  86/1استان خوزستان با تولید 

از این نظر  ه خود اختصاص داده وب تولید گندم کشور را

 Anonymous) تولید را در کشور دارد اولجایگاه 

های  نماتدهای سیستی غالت با گونه .(2017

Heterodera avenae  وH. filipjevi  از مهمترین

باشند که در  زای گندم در جهان می های خسارتنماتد

درصد از مزارع گندم و جو استان خوزستان با  38

الرو در یکصد گرم خاك  تخم و 280متوسط جمعیت 

 ,Ahmadi and Tanha Maafi 2009)اند  مشاهده شده

در شرایط  سیستی غالت نماتدمیزان خسارت  (.2014

تخم و  10جمعیت اولیه  در .avenae Hگونه  مزرعه با

درصد 11-21در گرم خاك در شهرستان بهبهان  الرو

(Ahmadi et al. 2012.)  و گونهH. filipjevi  با جمعیت

در گرم خاك در شهرستان رامشیر  الروتخم و  9اولیه 

 .Ahmadi et alدرصد تعیین گردیده است ) 73-31

 کنترل اینمختلفی برای  یهای مدیریت روش (.2014

ها مانند استفاده از تناوب زراعی، کاربرد ارقام مقاوم نماتد

و متحمل، آیش و شخم تابستانه،کاشت زود و تقویت 

که هر پیشنهاد شده  زمین، مبارزه شیمیایی و بیولوژیکی

 هایی مواجه است کدام از روشهای فوق با محدودیت

(Nicol and Rivoal 2008).  کنترل بیولوژیکی به عنوان

ها برای  روش همراه با دیگر راهکارهای مدیریتی یکی از

های انگل گیاهی مورد توجه قرار گرفته نماتدکنترل 

بر خالف  (.Jatala 1986; Whitehead 1998) تاس

نماتد  در خصوص مدیریت ات صورت گرفتهحقیقت

 های آنتاگونیستدر مورد استفاده از ولی  سیستی غالت

  .استصورت نگرفته در کشور تاکنون پژوهشی  آنها

 گرها ویمارگرهااا، شااکار هااای آنتاگونیساات از میااان 

 در خااك  را های انگال گیااهی  نماتاد کاه   هاکنند رقابت

باه  از آنهاا  درصاد   76حادود  دهناد   قرار می حملهمورد 

 Brown and)د نااهااای آنتاگونیساات تعلااق دار  قااارچ

Kerry1987 .)انگال  هاینماتاد  کنتارل کنناده   های قارچ 

،  Zygomycota،Oomycotaهاااای  شااااخه در گیااااهی

Basidiomycota،Deutromycota  و Chytridiomycota 

هاااای  گوناااهتااااکنون (. Barron 1977) دارناااد قااارار

Nematophthora gynophila جاان   از گونااه یا   و

Lagenidia  گازارش  سیستی غاالت  هاینماتدرا از ماده 

 Pochonia گوناه همچناین  . (Kerry 1980)اسات   شده

chlamydosporia    هااای   یکاای از قااارچ  بااه عنااوان

سیساتی غاالت شاناخته شاده      نماتد آنتاگونیست موفق

 Microdochiumهاای  . گوناه (Kerry et al. 1982)است 

bolleyi ،Cylindrocarpon sp  وPaecilomyces 

lilacinus از شاده  جادا  هاای  داخل سیسات  های از تخم 

-Dackman and Nordbring) اناد  آماده دسات   باه  خاك

Hertz 1985.) هاای  باروتی و همکاران قارچ Dactylaria 

sp  وCatenaria anguillulae روی باار از  اولین برای را 

 .Barooti et al) کردندمختلف از ایران گزارش های نماتد

مختلفای را از   هاای  حجت جاللی و کاسمن قارچ .(1985

هااای نماتااد چقندرقنااد از ماازارع چقندرقنااد    سیساات

استانهای آذربایجان غربای، فاار ، کرمانشااه، کرماان و     

خراسان جدا نمودند که تعادادی از آنهاا پارازیات تخام     

 Hojjat Jalali and) نماتاد سیساتی چقندرقناد بودناد    

Coosemans 1995)  احماادی و همکاااران قااارچ انگاال .

هاای نماتاد    را از سیست Catenaria auxiliarisاجباری 

درصاد گازارش نمودناد     17چقندرقند با میزان آلودگی 

(Ahmadi et al. 1995) هااای  . همچنااین آنهااا قااارچ

Paecilomyces spp.  وFusarium solani های  را از تخم

Heterodera schachtii    از ماازارع چقندرقنااد اسااتان
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کاه در بررسای هاای آزمایشاگاهی و      کردهاصفهان جدا 

 Paecilomyces هاای  گوناه روی محیط کشت آب آگاار  

spp.    درصاد و   61-76باه میازان F. solani  میازان   باه

 را پارازیتااه کردنااد نماتاادهااای  درصااد تخاام 31-12

.(Ahmadi et al. 1998)    فاطمی گوناهPaecilomyces 

fumosoroseus هااااای  را از سیسااااتH. schachtii 

فااطمی و   (Fatemy 1998). جداساازی و گازارش کارد   

جدایااه قااارچ را از تخاام و الرو نماتااد    438 همکاااران

هاای مختلاف ایاران جادا      سیستی چقندرقند در اساتان 

ها  درصد تخم 30ای تا  های مزرعه ساختند که در بررسی

.  (Fatemy et al. 1998)هاا بودناد   دارای آلودگی به قارچ

جن  مختلف قاارچ از   9گونه از  16در تحقیق دیگری، 

 10بیماریزایی و  گردیدسیستی چقندرقند گزارش  نماتد

در شاارایط  نماتاادهااای  الروروی تخاام و از آنهااا جدایااه 

ز جن  فوزاریاوم  جدایه ا چهار که شدی آزمایشگاه بررس

 47-66به میازان   نماتد الروکردن تخم و  قادر به پارازیته

باا بررسای    . (Saeidi Naini et al. 2002) درصاد بودناد  

 درسیساتی چقندرقناد    نماتدجدایه قارچ همراه با  300

 Plectosporiumی هااا غرباای، گونااه اسااتان آذربایجااان

tabacinum،Myrothecium verrucaria  ،

Lecanicillium aphanocladii    برای اولین باار در ایاران

 M. verrucaria ,Acremonium, های  شد و گونه گزارش

kiliense ,Fusarium sulphureum L. aphanocladii 

,P. tabacinum  وsclerotigenu Acremonium  بااااه

ی سیساات نماتاادهااای جدیااد ماارتبط بااا   عنااوان گونااه

 .Khezrinejhad et alقنااد معرفاای گردیدنااد ) چقناادر

 جدایاااه10 اثااار در تحقیاااق دیگاااری (.2009 ,2006

در  T. virensو   Trichoderma harzianum هاای  گونهاز

سیساتی   نماتاد تخم و سیسات   روی گلخانه و آزمایشگاه

 هاای ماذکور   گرفت و جدایه قرار بررسی مورد چقندرقند

را  نماتاد های  تخم درصد 60طورمتوسط  آزمایشگاه به در

 Mehdikhani)در مقایسااه بااا شاااهد پارازیتااه کردنااد  

Moghaddam et al. 2006, 2009 .)نماتاد  ترکیاه از   در

 63گوناه قاارچی و    H. filipjevi، 100سیساتی غاالت ،  

هاای   در باین قاارچ   کاه  جدایه بااکتری جداساازی شاد   

 ,Pochonia chlamydosporia    جداساااازی شاااده

Fusarium spp. ,Acremonium spp.  و Paecilomyces 

spp.   سام  پارازیتی ند در اداماه داشات بیشترین فراوانای را

هااای قااارچی روی سیساات بررساای شااد کااه     جدایااه

 P. chlamydosporia, Paecilomyces,هااای  جدایااه

fumosoroseus A. persicinum, Gliomastix 

murorum,   وF. acuminatum  پتانسااااااایل

درصاد را   50باه میازان بایش از     نماتدکنندگی  پارازیت

 نماتدبا توجه به اهمیت (. Ashrafi et al. 2015داشتند )

در استان خوزساتان و ایاران و همچناین    سیستی غالت 

عوامال آنتاگونیسات نماتادها بارای اولاین باار       توجه به 

 نماتاد های همراه با  هایی در زمینه شناسایی قارچ بررسی

تعاادادی از خوزسااتان و تاااثیر  اسااتانسیسااتی غااالت 

در  H. filipjevi نماتاد روی  هاای جداساازی شاده    گوناه 

 .رت گرفتصو یشرایط آزمایشگاه

 

 ها مواد و روش

  نماتدبرداری و استخراج  نمونه

برداری از اواخر دوره داشت تا برداشت گندم از  نمونه

ریشه و خاك اطراف ریشه که بیشترین جمعیت سیست 

سانتی متری و به  30تا  10از عمق ر خاك را دارد د

صورت گرفت. در زمان کیلوگرم خاك  2میزان 

برداری، نام  مربوط به محل نمونهاطالعات برداری  نمونه

طول جقرافیایی، عرض جقرافیایی و ، زارع، تاریخ کاشت

 ثبت GPSارتفاع از سطح دریا با استفاده از دستگاه 

و منتقل گردیده  های ریشه به آزمایشگاه  گردید. نمونه

درجه  5در یخچال با دمای  نماتد،تا قبل از استخراج 

های  زمایشگاه سیستنگهداری شدند. در آسانتیگراد 

متر مکعب خاك با  سانتی 250ای رنگ نماتد از  قهوه

اغذ و ک( Fenwick, 1940)فنوی  استفاده از روش 

های آلوده با  خش  کن و همچنین از سطح ریشه

 استفاده از سوزن استخراج شدند.
 

 ها و شناسایی آنها جداسازی قارچ از سیست

ابتدا سیستهای استخراج  نماتدسازی قارچ از  جهت جدا

امل قارچی و باکتریایی از سطح شده به منظور حذف عو

درصد و  10ا هیپوکلریت سدیم تجاری ها بآن

 50های سولفات استرپتومایسین به میزان  بیوتی  آنتی

گرم در لیتر و  میلی 10گرم در لیتر، کلرامفنیکل  میلی

ون گرم در لیتر در زیر هود ستر میلی 50سیلین جی پنی

عفونی سطحی شدند و سپ  بر روی محیط  ضد
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اوی جنتامایسین به ح  PDA و  WA،CMAهای  کشت

عدد  5گرم در لیتر کشت داده شدند.  میلی 20میزان 

سانتی متری قرار داده شد  9سیست در ی  پتری 

.(Dackman and Nordbring-Hertz 1985)  از هر نمونه

روش دوم ای رنگ کشت داده شد. در  سیست قهوه 100

ها به وسیله سیست خردکن تخریب و  سیستپوسته 

از این سوسپانسیون به آن آزاد گردید.  الرو درونتخم و 

پ  از سی به هر پتری اضافه گردید.  میزان ی  سی

درجه  20-25 یها در انکوباتور با دما نگهداری پتری

 های رشد یافته از روز قارچ 7-10سانتیگراد به مدت 

جهت رشد بهتر  PDAها به محیط  سیست و تخم الرو

انتقال یافتند و از آنها کشت خالص تهیه گردید. برای 

های  های قارچی بدست آمده از سیست ایهشناسایی جد

شناسی ماکروسکوپی و  نماتد، مشخصات ریخت

ان رشد و رنگ پرگنه، وضعیت میکروسکوپی شامل میز

بررسی قرار  های هوایی روی محیط کشت مورد ریسه

های قارچی در هر شهر بر  درصد فراوانی جدایهگرفت. 

اسا  تعداد جن  مورد نظر از هر شهر تقسیم بر تعداد 

کل جدایه قارچی در همان شهر، ضرب در عدد صد به 

 دست آمد.

 

 نماتدهای فوزاریوم روی  تاثیر جدایه

 نماتدای رنگ  های قهوه های مختلفی از سیست قارچ

  شد که با توجه به فراوانی و غالبسیستی غالت جدا 

های این قارچ مورد بررسی  بودن جن  فوزاریوم جدایه

 Fusariumجدایه از  سهجدایه شامل  10قرار گرفت. 

solani ، جدایه ازدو F. oxysporum   و ی  جدایه از هر

، F. beomiforme ،F. chlamydoporumهای  ی  از گونه

F. dimerum ،F. equiseti و F. nygamai  مورد استفاده

های چهار روزه  ابتدا از حاشیه کلنی. ندقرارگرفت

، PDAیافته روی محیط کشت   های فوزاریوم رشد جدایه

متر برداشته و در مرکز  پنج میلی قطعاتی به قطر

بیوتیکی قرار  آنتی WAهای حاوی محیط کشت  پتری

ای  قهوهبه طور همزمان چهار عدد سیست  د.داده ش

متر  سانتی 2ئو  ی  مربع به ضلع در ر نماتدرنگ سالم 

تنها از چهار در اطراف قارچ اضافه شد و در تیمار شاهد 

ها به مدت  سیست بدون قارچ استفاده گردید. پتری عدد

گراد و در  درجه سانتی 25انکوباتور با دمای ی  ماه در 

سوسپانسیون  شدند. سپ  شرایط تناوب نوری نگهداری

و الرو حاصل را پیپت کرده و ی  میلی لیتر از آن  تخم

ارزیابی . گردیدطی سه بار شمارش  بر روی الم شمارش

های سالم و  شمارش تعداد تخم آزمایش بر اسا 

غیرطبیعی توسط  های سالم و پارازیته و الرو

صورت گرفت. برای هر  100میکروسکوپ با بزرگنمایی 

در نظر گرفته شد و برای هر تکرار تیمار چهار تکرار 

به صورت تصادفی مورد شمارش  الرویکصد عدد تخم و 

 11قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با 

تکرار انجام شد. تجزیه واریان  داده ها با نرم  3تیمار و 

و مقایسه میانگین تیمارها با روش  MSTATC افزار

 دانکن صورت گرفت.
 

 نتایج و بحث

 نمونه برداری و شناسایی جدایه های قارچ

های  نمونه خاك و ریشه از مزارع گندم شهرستان 39

ایذه، بستان، بهبهان، خرمشهر، دزفول، رامشیر، رامهرمز، 

های  شوشتر، شوش،گتوند و هفتگل طی سالسوسنگرد، 

 64آوری گردید. بر اسا  نتایج حاصله  جمع93-1392

از  ،H. filipjevi ،سیستی غالت نماتدجدایه قارچی از 

های ایذه، بهبهان، خرمشهر،  مزارع گندم شهرستان

شوشتر به دست آمد که درصد  و رامشیر، رامهرمز، شوش

های جدا شده به تفکی  هر شهرستان در  فراوانی قارچ

  درج گردیده است. بیشترین جدول شماره ی

 ز شهرستان رامشیر وجدایه ا 19های قارچی با  جدایه

جدایه از شهرستان خرمشهر به  سهها با  کمترین جدایه

، سوسنگرد و های بستان، دزفول دست آمد. از شهرستان

ه طور کلی ها جدا نگردید. ب گتوند قارچی از سیست

 56/51های قارچی به میزان  بیشترین فراوانی جدایه

و کمترین آن به  Fusariumبه جن   درصد مربوط

، Spadicoidesهای  ه جن درصد مربوط ب 12/3میزان 

Macrophomina  وLecanicillium .فراوانی  بود

 ،25/6، 81/7، 62/15های قارچی دیگر به میزان  جن 

 Alternariaهای  به ترتیب به جن درصد  68/4و  68/4
Paecilimyces, ،Penicillium ،Chaetomium  و

Ulocladium  های  جداسازی قارچ(. 1تعلق داشت )شکل

Fusarium ،Alternaria ،Chaetomium ،Ulocladium ،

Spadicoides ،Lecanicillium ،Penicillium ،
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Paecilomyces  و Macrophomina سیستی  نماتد از

برای اولین بار در ایران و جهان ،  H.filipjevi ،غالت

های آنتاگونیست  به عنوان نمونه قارچگزارش شد. 

Fusarium ،Alternaria ،Chaetomium ،Ulocladium ،

Lecanicillium  وPaecilomyces  جداسازی شده در این

سیستی  نماتدهای گزارش شده از  با قارچ تحقیق

یکی غربی  های اصفهان و آذربایجان در استانچقندرقند 

 .Ahmadi et al. 1998, Khezrinejhad et al) بودند

 .Hهای جداسازی شده از  در بین قارچ .(2009 ,2006

filipjevi  جدایه  63گونه قارچی و  100در ترکیه نیز

 Pochoniaهای  باکتری جداسازی شد که فراوانی قارچ

chlamydosporia, Fusarium , Acremonium spp. و 

Paecilomyces spp.  بیشتر بود و در بین در بین آنها

با  Fusarium جن  بیشترین فراوانی به ها نیز قارچ

 ,.Ashrafi et alدرصد اختصاص داشت ) 88میزان 

که با تحقیق اخیر نیز در خصوص جن   (2015

Fusarium درصد در میان  57با درصد فراوانی  و

 .های قارچی مطابقت داشت جدایه
 

از مناطق استان ، در بعضی Heterodera filipjeviهای قارچی بدست آمده از نماتد سیستی غالت،  فراوانی جدایه :1جدول 

 1392-93های  خوزستان طی سال
Table 1. Frequency of fungal isolates obtained from cereal cyst nematode, Heterodera filipjevi, in some 

regions of Khuzestan province during 2013-14 
%Frequency Number of fungal 

isolates 

Fungal genus Total number of 

fungal isolates 

Number of 

samples 

Location 

66.66 6 Fusarium 9 4 Behbahan 

22.22 2 Paecilimyces    

11.11 1 Penicillium    
0 0 0 0 3 Bostan 

0 0 0 0 3 Dezful 

0 0 0 0 3 Gotvand 
100 6 Fusarium 6 3 Izeh 

100 4 Fusarium 4 4 Khorramshahr 

15.78 3 Ulocladium 19 4 Ramshir 
21.05 4 Alternaria    

26.31 5 Paecilimyces    

10.52 2 Penicillium    
15.78 3 Fusarium    

10.52 2 Spadicoides    

58.33 7 Fusarium 12 4 Ramhormoz 
25 3 Paecilimyces    

8.33 1 Penicillium    

8.33 1 Macrophomina    
77.77 7 Fusarium 9 4 Shush 

22.22 2 Lecanicillium    

20 1 Alternaria 5 4 Shushtar 

60 3 Chaetomium    

20 1 Macrophomina    
0 0 0 0 3 Susangerd 

 64  64 39 Total 

 

لق به نه جن  عقارچ متگونه  16در این بررسی 

به شرح زیر های شناسایی شده  شناسایی گردید. گونه

 است:
(Fr.) Keissl Alternaria alternata 

 

ی  جدایه از شوشتر و چهار جدایه از رامشیر 

از  جداسازی شدند. سه جدایه از این گونه قبالً

های نماتد سیستی چقندرقند از استان  سیست

 Khezrinejhad et غربی گزارش گردیده است آذربایجان

al. 2009))سیستی  نماتد ار از. این گونه برای اولین ب

 شود. می گزارشاز ایران ، H. filipjevi ،غالت
Penicillium expansum Link 

 

دو جدایه از رامشایر، یا  جدایاه از بهبهاان و یا       

کنون باه  شدند. این گونه تاا مهرمز جداسازی جدایه از را

عنوان قارچ همراه از سیست گزارش نشاده باود و بارای    

از ایاران  ، H. filipjevi ،سیستی غاالت  نماتداولین بار از 

 شود. گزارش می
Chaetomium globosum Kunze ex Fr 

 

http://mycobank.com/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=18829&Fields=All
http://mycobank.com/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=18829&Fields=All
http://mycobank.com/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=4592&Fields=All
http://mycobank.com/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=4592&Fields=All
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استان  بعضی از مناطق در، Heterodera filipjevi ،سیستی غالت نماتدهای قارچی همراه با  جدایه GISنقشه پراکنش  .1شکل

 خوزستان
Figure 2. GIS distribution of fungi isolates associated with cereal cyst nematode, Heterodera filipjevi, in 

some regions of Khuzestan province 
 

ه به گونسه جدایه از شوشتر جداسازی شد. قبالً ی  

به عنوان قارچ همراه  Chaetomium piralotrichom نام 

 (Heterodera schachtii)سیستی چقندر قند  نماتداز 

 Khezrinejhadغربی جداسازی شده است  در آذربایجان

et al. 2009)) . سیستی  نماتداین گونه برای اولین بار از

 شود. از ایران گزارش می، H. filipjevi ،غالت غالت
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Ulocladium atrum Preuss  
Ulocladium chartarum (Preuss) E.G. 

Simmons 
اولین بار در ایران از گیاه گندم  U. atrumگونه 

چنین این گونه  هم .((Ershad 2009گزارش شده است 

نماتد سیستی چقندر قند از به عنوان قارچ همراه 

 .Khezrinejhad et alگزارش شده است  غربی آذربایجان

از رامشیر جداسازی شد.  گونه. سه جدایه از این ((2009

و دو جدایه  U. chartarumی  جدایه مربوط به گونه 

ها برای اولین  بودند. این جدایه U. atrumمربوط به گونه 

، H. filipjevi ،غالت سیستی نماتدبار از ایران و از 

 شوند. گزارش می
Paecilomyces victoriae (Szilvinyi) A.H.S. Br. 

& G. Sm 
دو جدایه از بهبهان، پنج جدایه از رامشیر و سه 

جداسازی شد. این گونه برای اولین بار جدایه از رامهرمز 

 گزارش، H. filipjevi ،غالت سیستی نماتدایران و  از

 بر روی محیط Paecilomyces farinosusگونه  شود. می

 نماتدهای  درصد تخم 77تا  61آگاردار بین  کشت

 و سیستی چقندرقند را در محیط آزمایشگاه پارازیته کرد

کنندگی خوبی را  در شرایط طبیعی نیز پتانسیل پارازیت

. احتمال (Ahmadi et al. 1998)از خود نشان داد 

سیستی  نماتدجدا شده از  P.victoriaeرود گونه  می

کنندگی باالیی داشته باشد و  غالت نیز پتانسیل پارازیت

 بتوان از آن به عنوان عامل بیوکنترل استفاده کرد.

Macrophomina phaseoli (Maubl.) S.F. Ashby 

ی  جدایه نیز از این قارچ از رامهرمز جداسازی شد. 

 ،سیستی غالت نماتداین گونه برای اولین بار در ایران از 

H. filipjevi، شود. گزارش می 

Lecanicillium fungicola (Preuss) Zare & W. 

Gams 

از شوش جداسازی شد. این  گونه دو جدایه از این

 .H ،غالت سیستی نماتدگونه برای اولین بار در ایران از 

filipjevi ،گونه  شود. گزارش میL. fungicola  با گونه

ای مطابقت داشت  گزارش شده روی قارچ دکمه

(Mehrparvar 2012).  

سیستی غالت جداسازی شده  نماتداین گونه که از 

تواند  قرار داشت میVerticillium است و قبالً در جن  

ها به  نماتدبه عنوان عاملی برای مطالعه پارازیتیسم این 

 Lecanicilliumهای مختلف  کار رود به طوریکه جدایه

 Heteroderaسیستی سویا  نماتدبرای کنترل بیولوژی  

glycines اند  بکار رفته(Shinya et al., 2008). 
Spadicoides atra (Corda) S. Hughes 

با کلید شناسایی این جن   S. atraمشخصات گونه 

 ,Goh & Hyde)مطابقت داشته و مورد تایید قرار گرفت 

از رامهرمز جداسازی شد.  گونهدو جدایه از این (. 1996

 .Hبرای اولین بار از ایران و جهان از گونه  ها این جدایه

filipjevi د.نشو گزارش می 

 

 جنس فوزاریوم

ها با کلید شناسایی ارائه شده  گونه کلیه مشخصات

 Leslie) و سامرل ( و لزلیSaremi 2005) توسط صارمی

and Summerell, 2006) .مطابقت داده شد 

Fusarium beomiforme P.E. Nelson, Toussoun 

and L.W. Burgess 

از شهرستان ایذه جداسازی  گونهدو جدایه از این 

سیستی  نماتدیران از شد. این گونه برای اولین بار در ا

 شود. گزارش می، H. filipjevi ،غالت

Fusarium chlamydosporum Wollenw. and 

Reinking 

هفت جدایه از این گونه از شهرستان شوش 

 نماتدجداسازی شد. این گونه برای اولین بار در ایران از 

 شود. گزارش می، H. filipjevi ،سیستی غالت

Fusarium solani (Mart.) Sacc 

های  هفت جدایه از این قارچ از سیست

های رامشیر، ایذه و خرمشهر جداسازی شد.  شهرستان

های نماتد سیستی  قبالً از تخم این گونه در ایران

 ,Ahmadi et al. 1998)سازی شده است جدا چقندرقند

Fatemy et al. 1999, Khezrinejhad et al. 2006).  این

 .H ،سیستی غالت نماتدگونه برای اولین بار در ایران از 

filipjevi ،شود. گزارش می 

Fusarium dimerum Penz. 

شش جدایه از این گونه از شهرستان بهبهان 

 نماتدجداسازی شد. این گونه برای اولین بار در ایران از 

 شود. گزارش می، H. filipjevi ،سیستی غالت

Fusarium equiseti (Corda) Sacc. 

از ایذه  نماتدهای  ی  جدایه از این گونه از سیست

 .Hهای  از تخم در ایران این گونه قبالً جداسازی شد.

schachtii  جداسازی گردیده است(Fatemy et al. 
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1999, Khezrinejhad et al. 2006) . این گونه برای

، H. filipjevi ،سیستی غالت نماتداولین بار در ایران از 

 شود. گزارش می

Fusarium nygamai L.W. Burgess & Trimboli 

از  نماتدهای  ی  جدایه از این گونه از سیست

 .Hهای  که قبالً از تخم خرمشهر جداسازی شد

schachtii  ه بودجدا سازی شدنیز Khezrinejhad et al. 

سیستی  نماتدبرای اولین بار در ایران از  و ((2006

 شود. گزارش می ، H. filipjevi ،غالت

Fusarium oxysporum Schltdl.  

های نماتد از  هشت جدایه از این گونه از سیست

های رامشیر و رامهرمز جدا شد. این گونه قبالً  شهرستان

 Fatemy et)جداسازی شده  H. schachtiiهای  از تخم

al. 1999, Khezrinejhad et al. 2006) در ایران برای  و

گزارش ، H. filipjevi ،سیستی غالت نماتداولین بار از 

 شود. می

 

 الروهای فوزاریوم روی تخم و  تاثیر جدایه

ل شامآزمایشی  هاینتایج این بررسی نشان داد که تیمار
,F. dimerum F. chlamydosporum ,F. equiseti , F. 

nygamai ,F.solani (3 isolates) F. beomiforme , 

F.oxysporum (2 isolates)  کردن تخم قادر به پارازیته  

 2های  هستند )شکل، H. filipjevi ،سیستی غالت نماتد

دار  های آزمایش، تفاوت معنی (. تجزیه واریان  داده3و 

 نشان داد ی  درصد میان تیمارها را در سطح احتمال

شده  های پارازیته تخم  . مقایسه میانگین(2)جدول 

 قدرتباالترین  قارچی نشان داد که  های توسط جدایه

 .Fه سهجدای مربوط بهدرصد  3/89میزان پارازیتیسم با 

solani  بود که تفاوت  رامشیرآوری شده از  جمع

ترین  های قارچی داشت و پایین داری با سایر گونه معنی

با  F. nygamaiپارازیتیسم مربوط به گونه  قدرت

. تفاوت قدرت پارازیتیسم بین (3)جدول  بوددرصد 5/12

ترین  و ضعیف  F. solani جدایه شماره سهبهترین تیمار 

 همهدرصد بود. هر چند  F. nygamai 5/76 جدایهتیمار 

های  کردن تخم ای مورد آزمایش توانایی پارازیتهتیماره

کنندگی آنها  را دارا بودند ولی مقدار پارازیت نماتد

قبالً به عنوان که  F. solaniگونه  .متفاوت بود

آنتاگونیست قارچی تخم نماتد سیستی چقندر قند با 

در  بوددرصد گزارش گردیده  30-77درصد پارازیتی 

حالی که در تحقیق اخیر جدایه جمع آوری شده این 

های نماتد  تخمدرصد  30-90گونه باعث پارازیته شدن 

های  در میان قارچ .(Ahmadi et al. 1998) شد

 فرنگی  سیستی نخود نماتدجداسازی شده از 

Heterodera cajani نیز از هندوستان 

  Cephalosporium spp. ,F. solaniهای قارچ

اند و  بیشترین فراوانی را داشته  .Fusarium sppو

در  F. solaniهای توانمند  استفاده از یکی از جدایه

 وژی به عنوان عامل کنترل بیول نماتدهای آلوده به  خاك

 )گردیده است  نماتدداری موجب کنترل  به صورت معنی

.(Singh et al., 1996 های  جدایه F. oxysporum 

رمز نیز به های رامشیر و رامه بدست آمده از شهرستان

 را پارازیته کردند نماتدهای  درصد تخم 43-45میزان 

تیمارهای مورد بررسی به طور معنی تمامی (. 4 )شکل

در سطح آماری  پارازیته کردن الرو نماتدداری قادر به 

. نتایج تجزیه واریان  (3  )شکل بودندی  درصد 

سیستی  نماتد الروهای حاصل از میزان پارازیتیسم  داده

های فوزاریوم مورد استفاده در  غالت توسط جدایه

دار آنها را در سطح آماری  آزمایش، تفاوت معنی

(01/0P≤) ها بر  ین تیماربندی میانگ نشان داد. دسته

دامنه دانکن وجود دو گروه را مشخص  اسا  آزمون چند

نمود. در این میان بهترین جدایه از نظر میزان 

با میزان   F. solaniرامشیر سه پارازیتیسم جدایه 

درصد بود که در گروه مجزا قرار گرفت و  53پارازیتیسم 

 3-11های فوزاریوم با میزان پارازیتیسم  بقیه جدایه

. (3)جدول  صد در گروه دیگری قرار گرفتنددر
گردد میزان پارازیتیسم تخم از  همانطوریکه مالحظه می

سد ایجاد ر بیشتر است. به نظر میالرو تخم حاوی 

های موجود در سلول تخم  پوسته کوتیکولی در الرو

م  ها ک به عنوان ی  سد به مقابله به نفوذ قارچ نماتد

این مورد در تحقیقی مشابه و بر روی  .کند می

ها نیز  سط قارچسیستی سویا تو نماتدپارازیتیسم 

اولیه جنینی  در مراحل نماتدهای  مشاهده شده که تخم

نسبت به نفوذ  الروهای دارای  و در مقایسه با تخم

 ,Chen and Chen). ) تر هستند ها حسا  قارچ

ی مختلف ها جدایه پارازیتیسمتفاوت در میزان 2003

 های آنزیم نوعبه تواند  می نماتد الروفوزاریوم روی تخم و 

های مختلف  متفاوت گونه (لیگنولیتی خارج سلولی )
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 F.solaniهای  طوریکه در برخی جدایه به مرتبط باشد

 الکازهای  آنزیماکسیداز و در برخی دیگر  الکل آنزیم آریل

 Saparrat et) پراکسیداز مشاهده شده است لیگنینو 

al.,2000.)  جدایه سوم گونه با توجه به توانایی باالی

F.solani  به میزان در پارازیته کردن تخم و الرو نماتد

می توان این گونه را به درصد  53و  90ه ترتیب تا ب

به اما  عنوان عامل آنتاگونیست این نماتد پیشنهاد داد

در  نماتدتحقیقات تکمیلی در خصوص تاثیر آن روی 

آن روی  بودن غیر بیماریزا ،شرایط گلخانه و میکروپالت

 نماتد الروگیاهان زراعی، مکانیسم تاثیر آن روی تخم و 

های  کاربردی کردن و تهیه فرموالسیون و همچنین

 از آنها در قالب مدیریت تلفیفی آفات نیاز است.قارچی 

 

 
 (400)بزرگنمایی  Fusarium solaniتوسط  Heterodera filipjeviپارازیت شده گونه   . تخم 2شکل 

(400 X)  Figure 2. A parasitized egg of Heterodera filipjevi by Fusarium solani 
 

 

 
 (400)بزرگنمایی  Fusarium. solaniتوسط   Heterodera filipjevi. تخم و الرو پارازیته شده گونه3شکل 

Figure 3. The parasitized egg and juvenile of Heterodera filipjevi by Fusarium solani (400 X) 
 

 های فوزاریوم در شرایط آزمایشگاه توسط گونه Heterodera filipjeviهای پارازیته گونه  تجزیه واریان  تخم و الرو -2جدول 
Table 2. Analysis of variance for the parasitized eggs and juveniles of Heterodera filipjevi by Fusarium 

species in laboratory condition 
Mean Square Degree of freedom Source 

Juvenile Egg 
9.7 2031.77 9 Treatment 

0.37 31.78 27 Replication 
  39 Total 

20.41 15.9  Coefficient of Variation 
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های فوزاریوم جدا شده از نماتد با  توسط گونه Heterodera filipjeviمقایسه میانگین درصد پارازیتیسم تخم و الرو گونه  -3جدول 

 01/0استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 
 

Table 3. Mean comparison of parasitism percentage of egg and larvae of Heterodera filipjevi by Fusarium 

species isolated from the nematode using Duncan test in a≤0.01 

Species Parasitized egg % Parasitized larvae % 
Fusarium solani (Isolate 3) 89.25 a 53.25 a 

Fusarium solani (Isolate 2) 47.5 b 4 b 

Fusarium oxysporum (Isolate 1) 44.75 b 9.75 b 

Fusarium oxysporum (Isolate 2) 43.25 a 3.75 b 

Fusarium solani (Isolate 1) 30.25 c 4.25 b 

Fusarium chlamydosporum 26.75 c 8 b 

Fusarium dimerum 24.75 cd 6.5 b 

Fusarium bemiforme 20.5 cde 10.75 b 

Fusarium equiseti 14.75 de 10.75 b 

Fusarium nygamai 12.75 e 7.75 b 

 دار می باشند. اعداد با حروف مشابه در هر ستون در سطح ی  درصد معنی
The numbers with the same letters in each column are not significant at 1 % level. 

 
 های فوزاریوم در شرایط آزمایشگاه. توسط گونه Heterodera filipjeviهای پارازیته گونه  مقایسه میانگین تخم -4شکل 

Figure 4. Mean comparison of the parasitized eggs of Hetrodera filipjevi by Fusarium species in 

laboratory condition. 
 

 
 های فوزاریوم در شرایط آزمایشگاه توسط گونه Heterodera filipjeviهای پارازیته شده گونه  مقایسه میانگین الرو -5شکل 

Figure 5. Mean comparison of the parasitized Larva of Heterodera filipjevi by Fusarium species in 

laboratory conditions 
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