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وقوع نماتد سيست طالیی سيبزمينی ( )Globodera rostochiensisو پراکنش آن در استان
همدان
4

مزدشت گيتي * ،زهرا تنها معافي  ،امير ارجمندیان  3و شهرام پيشهور
چکيده

سيبزميني با سطح زیر كشت حدود  0222هكتار در استان همدان داراي اهميتت ویت اي بتدد و ستهم مهمتي در اقتصتاد
منطقه و ملي دارد .طي بررسيهایي كه در بهار و تابستان  331از مزارع سيبزميني شهرستان بهار صدرت گرفت ،در قستمتهتایي از
مزارع با سطح حدود  2تا  22متر مربع به صدرت لكهاي عالمتهاي كم رشدي و كمبدد شتدید متداد اتيایي مشتاهد و بتر هتاي
گياهان آلدد چرمي ،زبر و دچار پيري زودرس و مر شد بددند .در نمدنهبرداري از گياهان آلدد و بررسي ریشهها ،نماتدهاي ماد بته
شكل سيست در سطح ریشهها مشاهد شد .در آزمایشگا الروهاي سن دو با استفاد از روش سانتریفدژ استخراج و سيستتهتا در زیتر
ميكروسكدپ تشریح از سطح ریشهها جدا شدند .پس از بررسي مشخصات ریختشناسي و ریختسنجي سيستها و الروهاي ستن دوم
گدنه  Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens,1975در نمدنههاي آلدد تشخيص داد شتد .شناستایي مدلكتدلي
نيز با استفاد از پرایمرهاي اختصاصي گدنههاي  G. rostochiensisو  G. pallidaانجام گرفت كه نتایج مطالعه ميكروسكدپي را در تایيد
گدنه  G. rostochiensisتكميل نمدد .با تدجه به اهميت این نماتتد قرنطينتهاي و خستارتزا ،بررستي و نمدنته بترداري از كليته متزارع
سيب زميني استان انجام گرفت و پراكنش بيماري در منطقه تعيين گردید .از بيش از  02درصد بدتههاي آلتدد بته نماتتد قتارم عامتل
بيماري شانكر رایزوكتدنيایي جداسازي شد و ميانگين شدت تدسعه شانكر در ساقههاي زیرزميني براستاس شتاخص آلتددگي(صتفر تتا
چهار)  /0تعيين گردید كه ممكن است مبين بر همكنش مثبت بين دو عامل بيمارگر فدق باشد .ميزان پتراكنش نماتتد در شهرستتان
بهار  3مزرعه آلدد به وسعت  452هكتار با تراكم آلددگي  3الرو و تخم در هر گرم خاک و در شهرستان همدان  0مزرعه آلدد بته
وسعت  13هكتار با تراكم  22الرو و تخم در هر گرم خاک بدد.
واژههای کليدی :سيبزميني ،نماتد سيست طالیي ،Globodera rostochiensis ،قرنطينه ،استان همدان

و  .3مربيان پ وهشي ،مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان همدان ،همدان
 .دانشيار ،مدسسه تحقيقات گياهپزشكي كشدر ،تهران
 .4كارشناس حفظ نباتات ،مدیریت حفظ نباتات ،سازمان جهاد كشاورزي استان همدان
* :ندیسند مسدول
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اتفاق افتاد ( ،)Morino et.al. 1948در پرو ،% 3/ - %53
جمهدري چک  ،% 2-12نيدیدرک Brodie & Mai, ( %10
 ،)1989در پاناما  %52كاهش تدليد به بار آورد است .در اروپا
ميانگين خسارت نماتد نه درصد برآورد شد است كه باید
هزینه سنگين قرنطينه را به آن اضافه كرد .ولي در نداحي كه
هيچ كنترلي صدرت نگرفته ،محصدل برداشت شد كمتر از بير
كاشته شد است ( .)Mai, 1977در هلند آستانه خسارت
اقتصادي تحمل آلددگي  /5عدد تخم یا الرو سن دوم ،در
ایتاليا  /1و در انگلستان  2عدد تخم یا الرو سن دوم در گرم
خاک ذكر شد است .بيشترین آلددگي به نماتد سيستي
سيبزميني در شمال كشدر پاكستان در همسایگي ایران
گزارش شد كه  %0از مزارع آلدد  ،داراي  5/40سيست در
كيلدگرم خاک هستند كه منجر به  %0كاهش تدليد
سيبزميني كشدر پاكستان و در مزارع آلدد رها شد كل
محصدل از بين ميرود ( .)Zabeer, 1998در الجزایر نصف
محصدل سيب زميني در مناطق آلدد به سيست از بين ميرود
( .)Schluter, 1979كاربرد  3 2كيلدگرم نماتدكش
 1, 3– Dichloropropeneو  022كيلدگرم دازومت در هكتار
در الجزایر منجر به كاهش  50درصدي جمعيت و افزایش 04
درصدي محصدل شد است (.)Marks & Brodie, 1998
زودكاشت سيب زميني رقم اهدد (كامال مقاوم به پاتدار
شمار یک  G. rostochiensisو حساس به پاتدار شمار سه
 )G. Pallidaدر اواخر فدریه در شرایط گلخانه منجر به كاهش
شدید مقاومت ،تدقف رشد و كدتا شدن دور رشد در مقایسه
با كشت در زمان معمدل در آوریل شد (.)Seinhorst, 1996
گریكد و همكاران ( )Greco et.al. 2000گزارش
كردند كه نماتد سيستي سيب زميني  G. rostochiensisو
 G. Pallidaمهمترین عامل خسارت روي سيبزمينيهاي
بهار در جندب ایتاليا است ،در این مناطق تناوب زراعي
ميتداند نماتد را بهخدبي كنترل نماید ولي زارعين براي سال-
هاي متمادي در یک زمين سيبزميني كشت ميكنند كه
منجر به افزایش جمعيت و خسارت نماتد ميشدد
فلمينگ و ترنر ( )Fleming & Turner, 1998از روش PCR-
 RFLPكمي ناحيه  ITS 1ریبدزومي براي تشخيص گدنهها و
محاسبه انداز تراكم جمعيت گدنههاي Heteroderaو
 Globoderaاستفاد كردند و ثابت نمددند رابطه مثبتي بين
تعداد الروهاي زند مدجدد در سيست و ميزان DNA
استخراج شد وجدد دارد .در مقایسه با روشهاي سنتي،
 PCRروشي با دقت اختصاصي و حساسيت باال و سریع براي
شناسایي نماتدهاي سيستي است.

مقدمه
محصدل سيبزميني با سطح زیر كشت 01 30
هكتار و تدليد  4332 2تن و متدسط تدليد  5103كيلدگرم
در هكتار سهم مهمي در اقتصاد كشاورزي ایران دارد (آمارنامه
كشاورزي .) 334- 333 ،با تدجه به ظرفيتهاي بالقد
مناسب از جمله اقليم مطلدب ،بهنظر ميرسد با فائق آمدن بر
مشكالت و مدانع مدجدد بر سر را تدليد امكان رسيدن به
متدسط عملكرد باالتر ،به راحتي امكانپيیر ميباشد .یكي از
مهمترین عداملي كه باعث كاهش تدليد و كيفيت سيبزميني
ميشدد ،عدامل بيماريزاي گياهي هستند .سيبزميني همدار
در تمام نقاط دنيا در معرض حمله تعداد زیادي از عدامل
بيمارگر گياهي از جمله ویروسها ،باكتريها ،قارمها و
نماتدهاي انگل گياهي قرار دارد .ميزان خسارت ناشي از این
عدامل بهطدر متدسط در حدود  % 0برآورد گردید است
( .)FAO, 2005; Evans et al. 1992سيبزميني با سطح زیر
كشت حدود  0222هكتار در استان همدان داراي اهميت
وی اي بدد و سهم مهمي در اقتصاد ملي و منطقهاي دارد .از
این مقدار حدود  0222هكتار در شهرستانهاي همدان و بهار
با استفاد از ارقام زودرس مانند مارفدنا بهصدرت كشت بهار در
اسفندما انجام شد و به مصرف تاز خدري كشدر ميرسد .بقيه
حدود  1222هكتار در شهرستانهاي كبددرآهنگ ،رزن،
اسدآباد و فامنين بهصدرت كشت تابستانه از اواسط فصل بهار با
هدف تدليد بير یا خدراكي انجام ميشدد .عالو براین استان
همدان با بيشترین عضد در كاندن تدليد كنندگان بير
سيبزميني كشدر از نظر تامين بير داراي اهميت وی اي
ميباشد (مدیریت طرح وبرنامه سازمان جهاد كشاورزي استان
همدان.) 330 ،
نماتد سيستي سيبزميني به نامهاي مختلفي از جمله
نماتد طالیي سيبزميني ( ،)Potato Golden Nematodeنماتد
سيست زرد سيبزميني (،)Yellow Potato Cyst Nematode
نماتد طالیي ( ،)Golden Nematodeمعروف است .این نماتد
بهعندان مخربترین و خسارتزاترین بيمارگر محصدل
سيبزميني در دنيا محسدب ميگردد كه ميتداند تا % 22
باعث خسارت شدد ) ،(Brodie, 1984و تاكندن از  05كشدر
دنيا در مناطق سيبزميني كاري در قار هاي مختلف شامل
آفریقا ،آمریكا ،اقياندسيه ،اروپا و آسيا ( هند ،مصر ،ژاپن ،لبنان،
مالزي ،پاكستان ،فيليپين ،سريالنكا و تاجيكستان) گزارش
شد است .بر اساس مطالعات انجام شد در شيلي در
ميكروپالت با جمعيت اوليه  3 ،و  3تخم در گرم خاک
در زمان كاشت بهترتيب  52 ، 2و  12درصد كاهش عملكرد
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فدالندو و همكاران ( )Fulando et.al, 1999با استفاد
از قطعتتات مخصتتد  RAPDپرایمرهتتاي اخصاصتتي بتتراي
تفكيتک دو گدنته  G. rostochiensisو  G. Pallidaطراحتي
كردند كه با حساسيت بسيار باال تدانست مخلتدط گدنتههتا را
نيتتز شناستتایي و مشتتخص نمایتتد .پيلتتيپنكتتد و همكتتاران
( )Pylypenko et.al. 2005از روش  PCRبتتراي شناستتایي
گدنههاي نماتد سيست طالیي در نمدنته هتاي ختاک اكتراین
استتتتتتتفاد كردنتتتتتتد و نشتتتتتتان دادنتتتتتتد كتتتتتته
 G. Pallidaداراي پراكنش كمتر (  5-درصد) نسبت به گدنه
شایع  03-05( G. rostochiensisدرصتد) متيباشتد .بررستي
فيلتتدژنتيكي براستتاس  DNAریبتتدزومي نشتتان داد جمعيتتت
اكتتتتراین داراي شتتتتباهت  %00بتتتتا جمعيتتتتت اروپتتتتایي
 G. Pallida Pa 2/3است.
این عامل بيمارگر داراي قتدرت تدليتد مثلتي بتاالیي
است بهطدريكه روي ریشه ارقام حساس در یک فصل زراعي
جمعيت تا  12برابر زیاد ميشدد و سيستهاي حاوي تخم در
خاکهاي آلدد به مدت  2-32سال قدرت زنتدگي ختدد را
حفظ مينمایند .به همتين دليتل امكتان كنتترل آلتددگي در
سطدح وسيع بسيار مشكل ،گران ،آلدد كنند محيط زیستت
و عمتتال ايتتر ممكتتن استتت ( .)Marks & Brodie, 1998در
صدرت گسترش بيماري به سایر مناطق ستيب زمينتي كتاري
كشدر ،مبارز با آن بستيار مشتكل و گتران بتدد و عتالو بتر
آلددگيهاي زیست محيطي ستاليانه ميليتدنهتا ریتال صترف
مبارز با آن خداهد شد .تا سال  331این نماتد جزء ليستت
آفات قرنطينه خارجي ایران بدد و در كشدر ما وجتدد نداشتت
(صلداتيان ،) 315 ،متاسفانه بهدليل واردات خارج از كنترل و
اير فني اد هاي سيبزميني بيري و ختدراكي از كشتدرهاي
آلدد  ،این نماتد وارد كشدر شد و آلددگي به آن براي اولتين
بتتار در تتتاری  331/3/ 3از تعتتدادي متتزارع ستتيبزمينتتي
شهرستان بهار در استان همدان مشاهد و تایيد شد (گيتي و
معافي .) 331 ،با تدجه به اهميتت مدضتدع ایتن پت وهش بتا
هدف شناسایي دقيق گدنه نماتتد مدجتدد و تعيتين پتراكنش
بيماري در مزارع سيب زميني بيري و تجاري استتان همتدان
انجام گرفت.

ميكدر لكههایي با سطح از چند تا  22مترمربع مشاهد شد
كه بدتهها دچار عالئم زردي كم رشدي ،كمبتدد شتدید متداد
ايایي و تدقف رشد شد بددند .بر هاي گياهان آلدد چرمي
و زبر و دچار پيري زودرس و مر شد بددند .روي ریشههاي
آلدد  ،پدسيدگي شدید و زخمهاي ناشي از قتارم رایزوكتدنيتا
نيز مشهدد بدد .به كمک بيلچه بدته سيبزميني همرا ریشته
و خاک اطراف ریشه برداشتته و در داختل كيسته پالستتيكي
داراي برچسب مشخصتاتي شتامل :نتام روستتا و زارع ،محتل
مزرعه ،تاری نمدنه برداري ،تاری كاشت ،رقم ،سابقه كشت از
پنج سال قبتل ،منشتاء تتامين بتير ،منبتع تتامين آب و نتدع
آبياري ،علفهاي هرز شایع و عمليتات زراعتي و گياهپزشتكي
انجتتام شتتد  ،ریختتته و بتته آزمایشتتگا بختتش تحقيقتتات
گياهپزشكي ،مركز تحقيقات كشاورزي همدان منتقل گردید.
جداسازی و تشخيص نماتد

در آزمایشگا  ،الروهاي سن دوم و نرها بتا استتفاد از
روش الکها و شناورسازي در سانتریفدژ استتخراج و بتا روش
تكميتتل شتتد دگریستته ( )De Grisse, 1969تثبيتتت و بتته
گليسرین خالص منتقل شدند .سپس از نماتتدها استالیدهاي
ميكروسكپي تهيه شد .ماد هاي نماتد و سيستتهتاي ستطح
ریشه نيز در زیر ميكروستك تشتریح از ریشتههتا جتدا و در
پتري جمتعآوري شتدند و بتا استتفاد از محلتدلهتاي ثابتت
كنند  ،ثابت و به گليسرین خالص منتقل گردیدند ،ستپس از
انتهاي بدن سيستها برش تهيه و روي استالید ميكروستكپي
ثابت گردید .مشخصات ریختشناسي و ریختسنجي نمدنهها
با ميكروسكدپ مجهز بته لدلته ترستيم و دوربتين دیجيتتالي
( )Motic camمطالعه ،انداز گيري و عكسبرداري شتدند .بتا
مقایسه مشخصات و انداز هاي نمدنهها با منابع مدجدد ،گدنته
مدرد نظر شناسایي شد.
بررسيهاي مدلكدلي جهت تكميل شناسایي گدنته بتا
استخراج  DNAاز تک سيست بتر استاس روش تنهامعتافي و
همكاران ( )Tanha Maafi et al. 2003و  PCRبتا استتفاد از
پرایمرهتتتاي اختصاصتتتي گدنتتتههتتتاي  G. rostochiensisو
 )Fullaondo et al. 1999( G. pallidaانجتام گرفتت .ستپس
محصتتدل تكثيتتر قطعتته  DNAدر  PCRروي ژل  /5درصتتد
آگتتارز جداستتازي و بتتا اتيتتدیدم برومایتتد رنتتگ آميتتزي شتتد.
پرایمرهاي استفاد شد شتامل  PaF ، RoF ، RoRو  PaRبتا
تدالي زیر بددند:

روش تحقيق
جمعآوری نمونه خاک و گياهان آلوده

بهدنبال مشاهد عالیم بيمتاري در خترداد متا ستال
 331در سه مزرعه سيبزميني واقع در منطقه بهتار نمدنته
برداري از خاک و ریشه انجام گرفت .در قسمتهایي از متزارع

'RoF : 5'- GCAAGCCCAGCGTCAGCAAC- 3
'RoR : 5'- GAACATCAACCTCCTATCGG- 3
'PaF : 5'- TGTCCATTCCTCTCCACCAG- 3
'PaR : 5'- CCGCTTCCCCATTGCTTTCG- 3
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تكميلي ،تعيين مساحت لكته آلتدد و تتراكم آلتددگي انجتام
گرفت.

جداسازی قارچ های بيمارگر ریشه

به منظدر جداسازي قتارمهتاي ریشته ،در آزمایشتگا
ریشههاي آلدد به مدت  32دقيقه روي صافي و زیر شتير آب
سشتو شد داد شدند .قطعههاي كدچک چند ميليمتتري از
محل لكههاي روي ریشه برید و به مدت دو دقيقه در محلدل
د درصد هيپدكلریت ستدیم تجتارتي ضتدعفدني شتدند و در
محيط استریل دوبار در آب مقطر استریل شستت و شتد داد
شد و بهمنظدر خشک شدن چنتد دقيقته روي كااتي صتافي
استریل در داخل هدد قرار داد شتدند .بعتد از خشتک شتدن
كامل ،قطعات مدرد نظر روي محيط كشت سترون  PDAقرار
داد شدند .پتريها به مدت یک هفته در انكدبتاتدر بتا دمتاي
 5 ±درجه سانتيگراد نگهداري گردیدنتد .ختالص ستازي
جدایتتههتتا بتته روش نتتدک هيتتف انجتتام گرفتتت و شناستتایي
جدایتتتتههتتتتاي ختتتتالص بتتتتا روش ستتتتنه و همكتتتتاران
( )Sneh et al. 1991انجام شد .براي تعيتين تعتداد هستته در
جدایههاي خالص ،ریسههاي رشد یافته روي الم با استفاد از
سافرانين او ( )Safranin-oرنتگ آميتزي و بتا بزرگنمتایي 42
ميكروسك تعداد هستتههتا شتمارش گردیتد .تعيتين گترو
آناستدمدزي جدایههتا بتا استتفاد از جدایتههتاي گترو هتاي
آناستتتدزي محتتک مدجتتدد و بتته روش پتتارمتر و همكتتاران
( )Parmeter et al. 1969انجتتام شتتد .بتتراي تعيتتين شتتدت
آلددگي نمر دهي ميتانگين تدستعه شتانكرهاي ستطح ریشته
 22بدته آلدد بر اساس یک شاخص آلددگي صتفر تتا چهتار
انجام گرفت.

نتایج
عالیم بيماری

خسارت نماتد طالیي در مزرعه ستيبزمينتي بيشتتر
شبيه عالیم كمبدد مداد ايایي است و شامل لكههاي كدچک
تا بزر با مساحت  2تا  222متر مربع و دچار كم رشتدي
محصدل ،ضعف و زردي ،پ مردگي كم یا زیاد بتهخصتد در
زمان گرماي هدا (شكل  ،) -aزردي و خشک شدن بر هاي
پایيني و در نهایت مر بدته استت( .شتكل  .) -bاتد هتاي
بدته آلدد ریز و كدچک و اير طبيعي بدد یتا اصتال تشتكيل
نميشدند .ریشههاي آلدد داراي انشعابات فرعي و ریشکهاي
فرعي زیاد و ریشكي هستند و دچار پدسيدگيها و شانكرهاي
شدید بدد و با ذر بين معمدلي تعتداد زیتادي سيستتهتاي
شيري تا طالیي رنگ و مشخص در سطح ریشه دید ميشدد
( شكل  -cو .) -d
شناسایی گونه نماتد عامل بيماری

با بررسي مشخصات ریختتشناستي و ریختتستنجي
سيست ها و الروهاي سن دوم نماتد و مقایسه آنها بتا منتابع
مدجتدد ()Wouts &Baldwin, 1998, OEPP/EPPO. 2004
نماتتتتتد سيستتتتت طالیتتتتي ستتتتيبزمينتتتتي ،گدنتتتته
 Globodera rostochiensis Wollenweber, 1923تشتخيص
داد شد .ماد هاي جدان این گدنه در ابتداي تشتكيل شتيري
رنگ بدد سپس زرد رنتگ شتد و تبتدیل بته سيستتهتاي
طالیي تا قهد اي مي شدند .سيست ها گرد و بدون برجستتگي
مخروطي در انتهاي بدن هستند (شتكل  .) -cدر سيستتهتا
گسيختگي و تخریب اشاي كدتيكدلي ناحيته اطتراف شتكاف
تناسلي تشكيل پنجر اي دایر اي شكل )(Circumfenestrate
داد است كه از مشخصات جنس  Globoderaاستت .مخترج
زیرانتهایي ( )subterminalبدد و فاصله آن تتا لبته محتدود
شتتتتكاف تناستتتتلي )5 ± 3/0 )4 -03( (Vulval basin
ميكرومتتتتر ،قطتتتر 5/0 ± /45 ) 4- 0( Vulval basin
ميكرومتتتتتتتتتر (شتتتتتتتتكل  ) -aو نستتتتتتتتبت Granek
( 3/ 0 ± 2/3 ) /3-3/0بدد (جدول ) .در الروهاي سن دوم
استایلت به طتدل ( / ± 2/0 ) 2- 3ميكرومتتر و داراي
گر هاي گرد است ،شبكه كدتيكدلي سر رشد كرد و مشخص
(شكل  .) -bكدتيكدل داراي حلقه هتاي عرضتي مشتخص و
چهار خط طدلي در سطح جتانبي استت .دم الرو مخروطتي و

تعيين پراکنش نماتد در استان

بهمنظدر تعيين پراكنش نقاط آلدد به نماتتد در یتک
دور سه ماهه كليه مزارع سيب زميني تجاري شهرستانهاي
بهار و همدان (كشت بهار استان) در روي نقشه تقسيمبندي
و با حركت در سطح مزرعه بهصدرت مدزایيكي متدرد بررستي
مشاهد اي قرار گرفت و در كليه نداحي با عالیتم زردي و كتم
رشدي جهت تایيد وجدد نماتد ،ریشهها از خاک خارج شد و
از نظر مشاهد سيست با ذر بين دستتي بررستي گردیتد ،در
مدارد مشكدک نمدنه خاک و ریشته بته آزمایشتگا منتقتل و
بررستتي دقيتتق بعتتد از استتتخراج نماتتتد از ختتاک و ریشتته و
تشخيص با ميكروسك تشریح انجام ميشد .در ستایر متزارع
سيب زميني خدراكي و بيري استان ردیابي و نمدنته بترداري
در  % 2از مزارع هر منطقه بهصدرت تصادفي و كليه مزارعتي
كه عالیمي از زردي یا كم رشتدي داشتتند انجتام گرفتت .در
صدرت مشتاهد آلتددگي در هتر مزرعته و تایيتد آلتددگي در
آزمایشگا  ،مراجعه مجتدد بته مزرعته جهتت نمدنته بترداري
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سيستتتتهتتتاي بتتتالد مدجددنتتتد (شتتتكل  .) -dگدنتتته
 G. rostochiensisبا مشخصات فدق از گدنته  G. pallidaكته
قرابت مرفدلدژي و مرفدمتري بسيار نزدیكي بتا آن دارد قابتل
تفكيک است.

داراي هيالين در انتها است .نماتد نر كرمتي شتكل بته طتدل
 302تا  12ميكرمتر  ،نر داراي شبكه كدتيكدلي سر قدي و
استایلت رشد كرد به طتدل  5تتا  1ميكرمتتر و داراي دم
كدتا و گرد كه آلتت نرینگتي ) (Spiculeدر انتهتاي آن واقتع
شد است .تخمها بيضتي شتكل و بته تعتداد زیتاد در داختل

a

b

d

c

شكل  ، -a :لكههاي آلدد به نماتد سيستي طالیي در مزرعه؛  -bبدته آلدد در مزرعه سيب زميني رقم مارفدنا  32روز پس از
كاشت -c ،و  -dسيستهاي كروي سفيد تا طالیي رنگ روي سطح ریشه
;Fig 1: a, patches of infestation with PCN in field ; b, an infected potato plant of Marfona var. 80 dayes after planting
c & d, spherical white to golden cysts on root surface.

جدول  :مقایسه مشخصات بهدست آمد از جمعيت  G. rostochiensisجمعآوري شد از مزارع سيبزميني استان همدان در
مقایسه با منابع علمي ()Wouts &Baldwin, 1998, OEPP/EPPO. 2004
Table 1: Measurements from Hamedan population of G. rostochiensis in comparison with G. rostochiensis and
)G. Palida from reffrences (Wouts &Baldwin, 1998, OEPP/EPPO. 2004

گدنه
species

G. Palida

مشخصات استایلت الرو سن دوم

مشخصات سيست بالد

J2 stylet knob

Adult cyst

شكل سطح جلدیي گر

طدل استایلت (ميكرمتر)

anterior surface of
knob

Stylet length
)(µm

تيز به سمت جلد

)22-24(23.8

Pointed forward
G. rostochiensis

گرد
Rounded

جمعيت همدان

گرد

تعداد برآمدگي كدتيكدلي بين
مخرج و فرج
Number of cuticular ridges
between anus & vulval basin

) 8-20(>14

*s ratio
)1.2-3.5( > 3

)19-23(21.8

)12-31(<14

)1.3-9.5 (< 3

)20-23(21.2

)15-26(19.2

)2.8-3.6(3.16

Hamedan
population
نسبت :Granekنسبت فاصله بين مخرج تا نزدیكترین لبه فرج (  ،)Vulval Basinبر انداز
Rounded

نسبت گرانک
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a

b
anus
vulva

c

d

560 µm

شكل  :مشخصات ميكروسكدپي  G. rostochiensisجمع آوري شد از مزارع سيبزميني استان همدان؛  :aشبكه كدتيكدلي انتهاي
بدن سيست بالد؛  :bسر و استایلت الرو سن دوم نماتد؛  :cسيست بالد طالیي رنگ  :dتصدیر ميكروسكپي سيست پار شد نماتد و
تعداد زیادي تخم كه از آن بيرون آمد است.
Fig 2: Microscopice characteristics of G. rostochiensis of Hamedan potato fields. a: vulval region of cyst; b: head and
stylet of J2; c: dault golden cyst; d: eggs inside cyst.

نتایج شناسایی عامل بيماری با روش ملکولی
با استفاد از پرایمر اختصاصي گدنه  G. Pallidaمنفي و هيچ
نتایج شناسایي گدنه  G. rostochiensisبا استفاد از
باندي تشكيل نشد ،در صدرت مثبت بددن باند ایجاد شد
شناسائي  G. rostochiensisبا استفاده از پرايمرهاي اختصاصي گونه ،طول قطعه تكثير
شده حدود
bpاي320به طدل حدود
قطعه
پرایمرهاي اختصاصي مثبت بدد و
حدود  800 kbpمشخص ميشد.
PCRاختصاصي گونه  G. Pallidaمنفي بود ،در صورت
انجام پرايمر
نتيجهاستفاده از
انجامكه PCRبا
 320 kbpتكثير شد (شكل  )3درنتيجه
حالي
مثبت بودن باند ايجاد شده حدود 800 bp

Lad

PCN-9

PCN-7

PCN-5

PCN-3

Lad

1500
1000

500
400
300

شكل  :3تصدیر ژل آگارز نتيجه شناسایي گدنه  G. rostochiensisبا استفاد از پرایمرهاي اختصاصي گدنه ،طدل قطعته تكثيتر شتد در
این روش براي این گدنه حدود  3 2جفت باز است كه داراي باندهاي كامال مشخص ميباشد.
Fig 3: Agarose gel for identification of G. rostochiensis with RAPD-PCR by using species specific primers. length of
amplified fragment is 320 bp with conspicuous bands.
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 بدن كامل الرو سن:C ، ابتداي بدن الرو سن دوم:B ، انتهاي بدن الرو سن دوم:A ؛G. rostochiensis  ترسيم ميكروسكپي:4 شكل
، سر:H ، سيست بالد و تخمهاي بيضي شكل:G ، بدن كامل نر بالد:F ، ابتداي بدن نر بالد:E ، سر و استایلت الرو سن دوم:D ،دوم
استایلت و مري ماد بالد
Fig 4: G. rostochiensis from Hamedan; A, 2nd-stage juvenile end of body ; B, 2nd-stage juvenile anterior part of body; C,
Entire juvenile; D, 2nd-stage juvenile head and stylet; E, Anterior part of mail body; F, Entire body of male; G, adult
cyste with eggs; H, anterior part of adult female.
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گدجهفرنگي ،بادمجان و تاجریزي) شروع متيشتدد .بتا وجتدد
شرایط مساعد و ترشحات ریشه ميزبان  %32از تخمها تفتری
و در اير اینصدرت  %32تخمها تفری متيشتدند .ایتن انگتل
داراي  4مرحله الروي استت .الرو ستن یتک در داختل تختم
پدستاندازي نمدد و الرو سن دوم از تخم خارج ميشدد و به
كمک استایلت خدد و آنزیمهاي هضمكنند ادد مري پدست
ریشه ميزبان را از نزدیكتي نتدک ریشته ستدراد كترد و وارد
بافت ریشه ميگردد سپس در راستاي طدلي استدانه مركتزي
در سلدلهاي پريسيكل مستقر ميشدد .الروهاي ماد از سن
سدم شروع به متدرم شدن نمدد و با پار كردن پدست ریشه،
بدن گرد و كروي خدد را در سطح ریشه نمایان متيكننتد در
حاليكه سر و گردن آنها براي تغيیه در داختل بافتت ریشته
است .ماد هاي جدان براي تدليد تختم نيتاز بته جفتتگيتري
دارند .و تخمها از بدن ماد خارج نميشدند و در انتهتاي دور
زندگي ماد بدن كتروي آن پتر از حتدود  22تتا  522تختم
شد و با ضخيم شدن پدستههاي سيست ميتداند تختمهتا را
در مقابتتل شتترایط نامستتاعد محيطتتي زنتتد نگهتتداري كنتتد
( .)Marks and Brodie, 1998به همين دليل امكتان كنتترل
آلددگي در سطدح وسيع بستيار مشتكل ،گتران ،آلتدد كننتد
محيط زیست و عمال اير ممكن است.
روشهاي مختلفي بهخصد بهصتدرت تلفيتق چنتد
روش با هم براي كنترل این نماتد استفاد ميشدد كه شامل:
تناوب زراعي با گياهان اير ميزبان بهمدت حداقل سه سالو مبارز با علف هاي هرز خانداد بادمجانيان ( )Solanaceaeو
شخم تابستانه در دور تناوب؛  -كاشت ارقتام ستيبزمينتي
مقاوم به نماتد ،متاسفانه رقم مارفدنا كه در منطقه بهار كشتت
ميشدد یكي از حساسترین ارقام نسبت به نماتد است و الزم
است حتما از كشت این رقم در مزارع آلدد اجتناب گتردد ،از
ارقام مقاوم نسبت به بيدتي شمار یک این نماتد ارقام اگریا،
سانته ،آتالنتيک ،آئتدال ،كاردینتال ،كنكتدرد ،دیامانتت ،فيانتا،
فرسكد ،هرتا ،ليدي روزتا ،مدندیال ،مدرن و پيكاسد ميتدان نام
برد؛  -3كاربرد نماتدكشها براي كنترل نماتد طالیي با تدجته
به قيمت باالي آنها ،دوز بتاالي متدرد نيتاز جهتت كنتترل و
آلددگيهاي شدید زیست محيطي كه بهدنبال دارند ،فقتط در
مدارد قرنطينهاي و لكههاي آلدد امكتان پتيیر و قابتل انجتام
است .از نماتدكشهاي مدثر روي سيست ،گاز متيل برماید به
ميتتزان 432تتتا  502كيلتتدگرم در هكتتتار در زیتتر پدشتتش
پالستتتتتتتتيكي ،دي كلروپتتتتتتتروپن-دي كلروپروپتتتتتتتان
( D-Dیتتا  )Telone IIبتتهميتتزان  50تتتا  22كيلتتدگرم در
هكتتتار  ،نماتتتدكشهتتاي فستتفر از جملتته :فنستتدلفدتيدن،

در كليه مدارد جداسازي قتارمهتاي روي ریشتههتاي
آلدد به سيست  Rhizoctonia solaniشناستایي شتد .كلنتي
هاي جدان ایزولههاي مختلف ایتن قتارم بته رنتگ كرمتي تتا
قهد اي روشن بددند كه با كامل شدن پدشش قارم در ستطح
پتري به تدریج به رنگ قهد اي تير در ميآمدند و اسكلروت-
هاي قارم به ابعاد تا  5ميليمتر االب بهصدرت پراكنتد در
سطح پتري ظاهر گردیدند .همه جدایهها چند هستهاي بتدد
و در گرو سه آناستتدمدزي ( )AG-3قترار دارنتد .در بررستي
 22بدته آلدد به نماتد سيستي طالیي سيب زمينتي شتيدع
بيمتتاري شتتانكر رایزوكتدنيتتایي ستتاقه بتتيش از  02درصتتد و
ميانگين شدت تدسعه شانكرها در ساقههاي زیر زمينتي ایتن-
گدنه بدتهها براساس شاخص آلددگي صفر تا چهار /0 ،تعيين
گردید كه احتماالً ممكن است مبين بر همكنش مثبتت بتين
دو عامل بيماريزاي فدق باشد.
نتایج بررسی پراکنش عامل بيماری در مزارع سیيبزمينیی
استان

نتایج عمليات ردیابي كه در كليه مزارع ستيبزمينتي
بيري و تجاري استان همدان انجام گرفت ،نشان ميدهد ایتن
نماتد فقط در منطقه كشت بهتار استتان در شهرستتانهتاي
بهار و همدان وجدد دارد .در شهرستان بهار تعتداد  5لكته
آلدد با مجمدع مساحت  5هكتار و بتا تتراكم آلتددگي 3
تخم و الرو در گرم خاک در مركز لكه آلدد كه این لكههتا در
 3مزرعه آلدد به وستعت تقریبتي  452هكتتار واقتع شتد
است .در شهرستان همدان  42لكه آلتدد بتا مستاحت /5
هكتار با تراكم  22الرو و تخم در گرم ختاک در مركتز لكته
آلدد كه این لكهها در  0مزرعه آلدد به وستعت تقریبتي 13
هكتار ميباشند .در هيچیک از مزارع تجتاري و بتيري استتان
در شهرستتتانهتتاي استتدآباد ،كبددرآهنتتگ ،رزن  ،فتتامنين و
تدیسركان نماتد سيستي طالیي سيبزميني دید نشد.
بحث
نماتدهاي سيستي سيبزميني تتاكندن از  05كشتدر
دنيا در مناطق سيبزميني كاري قتار هتاي مختلتف گتزارش
شتد استت ( .)Marks and Brodie, 1998ایتن نماتتد داراي
قدرت تدليد مثلي باالیي است بهطدريكته روي ریشته ارقتام
حساس سيبزميني در یک فصل زراعي جمعيت تا  12برابتر
زیاد ميشدد و سيستهاي حاوي تخم درخاکهاي آلتدد بته
مدت  2-32سال قدرت زندگي را حفظ مينماینتد .زنتدگي
این انگل با تفری الروهاي سن دوم از داخل تخمهاي مدجدد
در سيستتت در اثتتر ترشتتحات ریشتته ميزبتتان (ستتيبزمينتتي،
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با تدجه به مطالعات انجام شد  ،ميزان آلددگي فعلي مزارع
آلدد كشدر ،حدود  / 3سيست و  22تخم یا ندزاد در یک
گرم خاک است كه با حداكثر ميزان آلددگي قابل پيیرش در
دنيا ( 5ندزاد یا تخم در گرم خاک) تفاوت چشمگير دارد و
در صدرت كم تدجهي به مدضدع در سالهاي آیند خسارت
جبران ناپيیري به زراعت سيبزميني كشدر وارد ميگردد.
الزم است در اسرع وقت در كليه استانهاي سيبزميني
كاري كشدر كميتههاي فني جهت ردیابي آلددگي احتمالي
تشكيل گردد و با عزم راس جهت كنترل آلددگيهاي مدجدد
اقدامات سریع و منسجم قرنطينهاي صدرت گيرد .همچنين
پيشنهاد ميگردد تحقيقات الزم در مدرد شناسایي پاتدتي
(هاي) مدجدد در ایران ،بررسي واكنش ارقام سيبزميني
تجاري كشدر از نظر مقاومت به  G. rostochiensisو پاتدتي
مربدطه و مطالعه برهمكنش قارم  R. solaniبا این گدنه
تحقيقاتي انجام گردد.

تيدنتتازین ،فنتتاميفدس( ،)11-13 Kg ai/hدي ستتدلفدتدن،
تربدفدس ،اتدپروفدس ،فدستتدتان ،نماتتدكشهتاي كاربامتات
شتتامل آلتتدیكارپ ( ، )Temikاگزاميتتل ( )Vydateبتته ميتتزان
 5.6 Kg ai/hميتدان ذكر كرد.؛  -4استتفاد از گياهتان تلته؛
 -5آفتابدهي خاک؛  -0روشهاي قاندني و قرنطينه؛ هستتند
(.)Wing et al. 2008 ، USDA .2007
آستانه خسارت اقتصادي تحمل آلددگي خاک به نماتد
سيستي طالیي بسته به منطقه و شرایط زارع و شرایط
اقتصادي و ندع پاتدتي مدجدد در منطقه متفاوت بدد و براي
مثال در كشدر هلند تعداد یک و نيم ،در ایتاليا دو ،در
انگلستان زیر  2عدد ندزاد و تخم در گرم خاک در نظر
گرفته مي شدد .در آمریكا در صدرت مشاهد حتي یک الرو و
تخم در زمين ،كشت فدراً معدوم و تدخين خاک تا شعاع
انجام ميشدد
 322متر با نماتدكش تيلدن
( .)USDA .2007در همه كشدرهاي آلدد برنامههاي مدون و
منظمي جهت پایين نگه داشتن ميزان آلددگي و جلدگيري از
پراكنش آلددگي به نقاط اير آلدد صدرت ميگيرد .از طرفي

منابع:
جهت مالحظه منابع به صفحههاي  4- 3متن انگليسي مراجعه شدد.
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Occurrence of Potato Golden Cyst Nematode in Iran and its Distribution in Hamadan
Province
Gitty1*, M., Tanha maafi2, Z., Arjmandian3, A. and Pishevar4, S.

Abstract
The total area under cultivation of potato in Hamadan province is about 26000 hectares that has high economic
importance role in the region. In a survey in June 2008 patches of about 200 m 2 poor growth were observed in three
potato fields. Potato plants in these areas exhibited symptoms of severely nutrient deficiency along with chlorosis and
wilting. Roots of infected plants showed white, golden mature females and brown cysts. Soil and root samples were
transferred to the laboratory and processed by centrifugal floatation technique. The morphological and morphometrical
characters of second stages juveniles and perineal area of cysts were determined by light microscope. On the basis of
the characters Globodera rostochiensis was identified. Complementary diagnosis was done by species specific primers.
Potato golden cyst Nematode is the most important pest on potato that can cause a major yield losses in potato crops up
to 80 - 100%. Since introduction of PCN to other potato fields could cause remarkable yield losses therefore,
implementation of quarantine regulations in infested fields in order to control and eradicate the infestation is necessary.
Rhizoctonia solani the causal agent of the Rhizoctonia stem and stolon canker was isolated from 90% of infected potato
plants with G. rostochiensis, the canker scale was determined 2.9. This preliminary study showed possible interactions
between Rhizoctonia solani and potato cyst nematode. In Bahar city 81 fields with 450 hectars area and in Hamedan
city 9 fields with 73 hectars area were infected.
Keywords: Potato Golden Cyst Nematode, Globodera rostochiensis, Quarantine, Hamadan
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