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 چکیده
( در بسیاری .Glycine max (L.) Merrبیمارگرهای محدودکنندۀ عملکرد سويا ) نيتر مهميکی از  Heterodera glycinesنماتد سیستی سويا 

سويا است.  نماتد سیستی در کنترلهای مؤثر آيد. کاربرد منابع مقاومت يکی از روش شمار می از کشورهای تولیدکنندۀ اين محصول به

رقم و رگۀ سويا نسبت به نماتد سیستی سويا در شرايط اتاقک  33های مقاوم، واکنش شناسايی رگه )الين( منظور بهدر اين بررسی، 

ی و رقم حساس موردبررسدر رگۀ  (Female Index) هها بر پايۀ شاخص نماتد مادرشد و کشتزار بررسی شد. حساسیت يا مقاومت رگه

 طور کامل بهرگه  5های موردآزمايش، نشان داد که از بین رگه ایمزرعههای  صورت درصد تعیین شد. نتايج آزمون به 74استاندارد لی 

های دارای واکنش مقاوم و  حساس بودند. بیشتر رگه طور کامل بهرگه  22حساس و  به نسبترگه  22مقاوم،  به نسبترگه  14مقاوم، 

های رايج سويا بودند. با کشت  نسبت به نماتد سیستی سويا با رقم (DPX)القی رقم مقاوم کتول های ناشی از ت مقاوم، دورگ به نسبت

ها نسبت به رقم حساس استاندارد، نتايج مقاوم، در اتاقک رشد و مقايسۀ واکنش آن به نسبتهای دارای واکنش مقاوم و رگه

 شد. ديیتأ ایمزرعههای  آزمايش

 

 ، حساسیت، سويا، شاخص ماده، مقاومت.Heterodera glycines ی کلیدی:ها واژه
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ABSTRACT 

The soybean cyst nematode (Heterodera glycine Ichinohe, SCN) is one of the most serious yields limiting pathogen 
on soybean (Glycine max (L.) Merr) which is found in many soybean–growing regions throughout the world. 
Applying of resistant sources is one of the efficient measures to manage this nematode. In this study, reaction of 63 
soybean lines to the soybean cyst nematode were evaluated in field and growth chamber conditions. Host resistance 
was determined on the basis of female index (i.e., number of female developed on the tested lines / number of female 
on the standard susceptible cultivar Lee 74 as percentage). The results demonstrated that five lines were defined as 
resistant, whereas 14 lines with FI 10 to 29 were considered as moderate resistance. Subsequently, 22 lines were 
demonstrated as moderately susceptible and 22 lines were characterized as susceptible lines. The lines which showed 
resistance and moderate resistance in field conditions were selected for assay under control conditions. The results of 
pot experiments conducted under control conditions verified the field findings. 
 
Keywords: female index, Heterodera glycines, resistance, soybean, susceptibility. 
 

 دانش گیاهپزشکی ایران
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 مقدمه

 ,Soybean Cyst Nematode) سویا نماتد سیست

SCN Heterodera glycines Ichinohe, 1952)  از

و  بیمارگر سویا در مناطق کشت یها عامل نیتر مهم

در ایران . آید تولید این محصول در جهان به شمار می

های گلستان و مازندران  ستاننیز این نماتد در ا

(. استفاده Tanha Maafi et al., 2008گسترش دارد )

ثری ؤم های مقاوم در مدیریت نماتدها روش از رقم

ر عملکرد محصول را در حضور جمعیت بیشتاست که 

کند.  میاز حد آستانة آسیب اقتصادی نماتد، حفظ 

طورمعمول با انتخاب و کشت  مقاومت به نماتدها به

میزان افزایش  ها آنشود که نماتد در  میگیاهانی انجام 

پایینی دارد و به همین جهت تراکم جمعیت نماتد 

های حساس  های مقاوم کمتر از رقم طورکلی در رقم به

ینکه اافزون بر  های مقاوم یری رقمکارگ بهاست. 

 کنندة روش تناوب زراعی در مدیریت نماتدها کامل

ثر را بهبود بخشیده ؤست، دستیابی به گردش زراعی ما

مقاوم کمی  های رقم. شودمیو موجب تسهیل آن 

وجود  شده شناختههای مقاوم  ژنوتیپ شمارنسبت به 

 های رقم درزمینة ها گزارش درصد19دارد. نزدیک به 

 ةهای نماتدهای ریش مربوط به گونه ،اوم به نماتدهامق

و نماتدهای سیستی  (.Meloidogyne spp)گرهی 

(Globodera spp., Heterodera spp.)  است که

 عنوان بهاهمیت این گروه از نماتدها  ةدهندنشان

مهم بیمارگر در محصوالت کشاورزی و  یها عامل

ین های ا فراوانی نسبی مقاومت نسبت به گونه

 های رقم ها در زمینة گسترش بررسی. هاست جنس

مقاومت به نماتد سیستی سویا بیش از  منظور بهسویا 

در  ه در دست انجام است. امروزهسال است ک 09

و آرژانتین برای مدیریت  امریکا، برزیل متحدة یاالتا

 این نماتدمقاوم به  های از رقمنماتد سیستی سویا 

شمالی  ینایکارول شود. در ایالت استفاده می

 نزدیک به 1111امریکا در سال  متحدة یاالتا

هزار  543در  کاشته شدهاز محصول سویای  درصد71

مقاوم به نماتد سیستی سویا  بوده  های رقمهکتار از 

 .(Starr & Roberts, 2004)است 

منابع مقاوم به نماتد سیستی سویا در  نخستین

شد، معرفی  (Ross & Brim, 1957) 1159 ةاواسط ده

، PI 90763  ،PI 84751که طی آن رگه )الین(های

I1soy  وPeking زراعی های(کولتیواررقم )نام ه را ب 

های  رقمکردند.  طرحمقاوم به نماتد سیست سویا م

و دایر  (Pickett)، پیکت (Custer)کاستر زراعی 

(Dyer) 1111و  1100، 1101های در سال ترتیببه 

 & Brim & Ross, 1966; Hartwig) معرفی شدند

Epps, 1968; Leudders, 1989.)  ها به علت  رقماین

شدند داشتن عملکرد پایین در سطح باالیی کشت نمی

به نژادهای یک و سه را داشتند. با نسبت اما مقاومت 

 رقم نخستینعنوان والد مقاوم، به PI 88788انتخاب 

 عرفی شدم (Bedford)مقاوم به نژاد چهار به نام بدفرد 

(Anand et al., 1998) تحقیقات .Riggs & Schmitt 

 ة، مقاوم به همPI 437654 رقم داد کهنشان  (1991)

، بیشترین سطح زیر رقماست. این  SCNنژادهای 

داشته  1149کشت را در ایاالت جنوبی آمریکا در سال 

میلیون  795 آسیباین عمل باعث کاهش  .است

در آمریکا شد  1119تا  1145های دالری بین سال

(Bradly & Duffy, 1982) 19از  شتریب. منبع مقاومت 

 ،است PI 88788 رگة ،سویا مقاوم های رقمدرصد 

 شیمقاوم منجر به افزا کشتیتک نظاماستفاده از 

 نیا یرو نماتد سیستی سویا یها تیجمع یزاییماریب

 Mitchum et al., 2007; Hershman et) شودیم رگه

al., 2008; Niblack et al., 2008). موضوع  نیا

 یگریرا بر آن داشت تا منابع مقاوم د کیژنت ندسانمه

 زراعی های رقمهای آلوده، در خاککنند.  یرا معرف

درصد باالتر از  19تا  5توانند عملکردی مقاوم می

 ,.Hamblen et al) های حساس داشته باشند رقم

1972; Epps et al., 1981; Hartwig, 1981; Young. 
& Hartwig, 1992)اند که با استفاده از ، گزارش کرده

بیشتر از  درصد59مقاوم، افزایش محصول،  های رقم

آلوده است. در  کشتزارهایحساس در  های رقم

نام مقاومی به رقماستفاده از  1119تا  1145های سال

میلیون دالر از  791فارست در ایاالت جنوبی آمریکا 

، همچنین ویا پیشگیری کرده استکاهش عملکرد س

کشتزار با سطح آلودگی بسیار پایین رقم حساس در 

تواند در آخر فصل جمعیتی را ایجاد کند که منجر  می

 به کاهش محصول میزبان حساس در فصل بعدی شود

(MacGuidwin et al., 1995; Wrather et al., 2002). 
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، شتزارکشده در ایران در شرایط های انجام در آزمایش

در  )کتول( DPX میزان محصول سویا در رقم مقاوم

 درصد71به میزان )تالر(  BPمقایسه با رقم حساس 

افزایش داشته و کنترل نماتد سیستی سویا در رقم 

افزایش  درصد10حساس با استفاده از نماتدکش 

 .(Heydari et al., 2012)محصول را نشان داده است 

رقم  هفدهدر ایران از بین شده های انجام بررسی بنا بر

 3 ةمتداول سویا که نسبت به نژاد شمار های رقماز 

(HG Type 0) رقم شدند، آزمایش DPX  با شاخص

رقم مقاوم  عنوان بهبسیار پایین،  (Female Index) ةماد

 ;Tanha Maafi et al., 2008) تعیین شده است

Heydari et al., 2008). 

ن و گسترش نماتد با توجه به کشت سویا در ایرا

های مازندران و گلستان  سیستی سویا در استان

 ةدهندکاهش یها عامل ینتر زیانباریکی از  عنوان به

عملکرد سویا، یافتن منابع سویای مقاوم به این نماتد 

راهکارهای مدیریت نماتد سیستی  ینتر مهمیکی از 

ی از شمارارزیابی  ،سویا است. هدف از این بررسی

ویا نسبت به تیپ غالب نماتد سیستی سویا های س رگه

 دستیابی به منابع مقاومت بود.  منظور بهدر منطقه 
 

 ها مواد و روش
 کشتزارسویا در شرایط  های رگهارزیابی 

( سویا برای بررسی میزان 1)جدول  رگة 03بذر 

حساسیت به نماتد سیست سویا از مرکز تحقیقات 

ان فراهم شد. کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندر

رقم حساس استاندارد و رقم  عنوان به، Lee 74رقم 

رقم مقاوم به نماتد سیستی  عنوان به( DPXکتول )

 ,.Tanha Maafi et al) سویا در نظر گرفته شدند

2008; Heydari et al., 2008). 

 

 در این بررسی Heterodera glycinesشده نسبت به نماتد سیستی سویا، های سویای ارزیابی. رگه1جدول 
Table 1. Soybean lines evaluated to Soybean Cyst Nematodes, Heterodera glycines in this study 

Genotype Line code Genotype Line Code Genotype Line Code 
Williams × DPX (9) (43) DPX × Kottman (1) 22 G3 × Nemaha (5) 1 
Williams × DPX (10) 44 DPX × Kottman (2) 23 G3 × Hamilton (2) 2 

DPX × Hamilton (3) 45 DPX × Kottman (4) (24) G3 × Hamilton (3) 3 

Hamilton × DPX (1) 46 DPX × Kottman (5) (25) G3 × Hamilton (4) 4 

Hamilton × Sahar (3) 47 DPX × Nemaha (2) (26) G3 × Hamilton (5) 5 

Omaha × Sahar (3) 48 DPX × Nemaha (3) 27 G3 × Hamilton (8) 6 

Accomac ×Yougetsu (3) 49 DPX × Nemaha (4) 28 G3 × Hamilton (9) (7) 

Accomac × Yougetsu (5) 50 DPX × Nemaha (5) 29 G3 × Hamilton (10) 8 

Accomac × Yougetsu (1) (51) DPX × Darby (1) (30) Sahar × Nemaha (2) 9 

Accomac × Yougetsu (2) 52 DPX × Darby (2) 31 Sahar × Nemaha (3) 10 

Accomac × Yougetsu (3) 53 DPX × Darby (3) 32 Williams × Sahar (2) 11 

Hamilton × Williams (10) 54 DPX × Darby (4) 33 Williams × Sahar (3) 12 

Hamilton × Nemaha (6) 55 DPX × Darby (5) 34 DPX × Rend (1) 13 

Nijeria × Sepideh (3) (56) Williams × DPX (1) (35) DPX × Rend (3) 14 

Nijeria × Sepideh (4) 57 Williams × DPX (2) (36) DPX × Rend (4) (15) 

Nijeria × Sepideh (5) 58 Williams × DPX (3) 37 DPX × Rend (5) (16) 

Nijeria × Sepideh (6) 59 Williams × DPX (4) 38 DPX × Yougetsu (1) (17) 

Nijeria × Sepideh (7) 60 Williams × DPX (5) 39 DPX × Yougetsu (2) 18 

Nijeria × Sepideh (8) 61 Williams × DPX (6) 40 DPX × Yougetsu (3) (19) 

Nijeria × Sepideh (9) 62 Williams × DPX. (7) (41) DPX × Yougetsu (4) 20 

(DPX) Katool   (63) Williams × DPX (8) 42 DPX × Ypgetsu (5) 21 

 شده نیز بررسی شدند.های درون پرانتز در شرایط کنترل * شمارة رگه

* The line codes in brackets were studied under growth chamber conditions as well.  

 

آزمایشی، تعیین جمعیت اولیه و  ۀانتخاب قطع

 عملیات کاشت

 Tanha Maafiپیشین ) یها گزارشو  ها یبررس پایةبر 

et al., 2008; Heydari et al., 2008)  یک قطعه

( نماتد سیستی 3)نژاد  HG Type 0آلوده به  ةمزرع

شرکت زراعی دشت  کشتزارهایاز  H. glycinesسویا 

ناز در استان مازندران انتخاب شد. برای تعیین 

 متر، 3×49به ابعاد  آزمایشی ةدر قطع جمعیت اولیه
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د و پنج هر ده خط کاشت یک قطعه در نظر گرفته ش

طور  بهو تهیه  متری سانتی 39تا  9از عمق زیر نمونه 

یک نمونة کلی در نظر  عنوان بهبا هم مخلوط و  کامل

، با توجه به وجود هفتاد خط کاشت شدگرفته 

آوری  درمجموع هفت نمونة کلی از قطعة آزمایشی گرد

روش  گرم بنابر 259 ی خاکها نمونهاز هر یک از . شد

Dunn (1969) از استخراج  پسسی شد و برر

های هر نمونه توسط ها، شمار سیستسیست

های استرئومیکروسکوپ شمارش شد. سیست

با استفاده از سیست خردکن شکسته شدند  آمده دست به

تعیین شد. جمعیت بر  و تخم و الرو موجود در هر نمونه

پایة میانگین شمار تخم و الرو در گرم خاک محاسبه شد. 

ی ها یبررس، شده استخراجهای ایی سیستشناس منظور به

ها و  سنجی روی شماری از سیستی و ریختشناس ختیر

 انجام شد. ها آنی سن دوم موجود در الروها

 کش علفهای هرز، از  برای جلوگیری از رشد علف

از کاشت  پیشلیتر در هکتار  2ترفالن با غلظت 

های مورد آزمایش و رقم حساس رگهاستفاده شد. بذر 

Lee 74 در روش دو ردیفی های چندیبا تغییر (Ross 

& Brim, 1957 )متر و با  3خطی به طول  صورت به

مراحل  .متر از یکدیگر کشت شد سانتی 49 ةفاصل

 عرف منطقه انجام شد. بنا بر زراعتداشت 

 

 برداشت گیاهان

شش بوته از ابتدا، اواسط  شماراز کاشت،  پسیک ماه 

از خاک خارج شد و  ارتیمو انتهای خط کاشت هر 

و به آزمایشگاه منتقل شدند.  آوریگردگیاهان 

به کمک  اهیهر گ ةروی ریش افتهیرشد جوان  یها ماده

میکرومتر  599و  159با قطر منافذ  هایی الک

 ,Riggs & Schmitt) جداسازی و شمارش شدند

 یةبر پا( Female Index, FI) ةشاخص ماد. (1991

نسبت به  رگهی جوان روی هر ها ماده شمارمیانگین 

جوان روی رقم حساس  یها ماده شمارمیانگین 

 .شددرصد تعیین  صورت به، Lee 74استاندارد 

 

 شده در شرایط کنترل ها رگهارزیابی 

به های مقاوم و رگهعنوان به کشتزارهایی که در رگه

، 4 ةهای شمار رگهمقاوم تعیین شده بودند ) نسبت

15 ،10 ،14 ،11 ،11، 27 ،25 ،20 ،21 ،39 ،35 ،

( برای آزمایش در 03، 50، 51، 70، 73، 71، 30

ها در رگهند. نام این شدشرایط اتاقک رشد انتخاب 

 در پرانتز آمده شده است. 1جدول 

های حاوی ترکیب  گلدان ونها در رگههریک از 

پس  اتوکالوشده کشت شدند. ةیکسانی از خاک و ماس

 ةگیاهچ ، سهبرگی چهارسه تا  ةاز رسیدن به مرحل

ازنظر طول ریشه و ساقه از هر یک  اندازهشکل و یک 

ی ها تکرار در گلدان سهصورت  به ،ها انتخاب از رقم

حاوی خاک شنی لومی نشاء شدند. یک روز پس از 

کاشت،  به هر یک از واحدهای آزمایشی بیست تخم و 

ة خرد لیوس بهالرو در گرم خاک اضافه شد. مایة تلقیح 

شده از خاک آلوده از  های جداسازی دن سیستکر

محل انجام آزمایش صحرایی تهیه شد. آزمایش در 

قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در اتاقک رشد با 

 ساعت 10درجة سلسیوس  39-21دمای ثابت 

از گذشت یک ماه از  پسروشنایی روزانه اجرا شد. 

ندام قطع اه و پس از تلقیح، گیاهان از خاک خارج شد

با فشار  ی متصل به ریشههاسیست و ها ماده ،ییهوا

میکرون  159و  599 با قطر منافذ هایآب روی الک

 FI ة(. شاخص مادRiggs et al., 1988آوری شد )گرد

بندی واکنش . گروهشدتعیین  صحراییروش  برابر

انجام  Schmitt & Shannon (1992)ها به روش رگه

کمتر  ةهایی با شاخص مادرگهبندی، شد. در این گروه

 درصد39تا  19مقاوم، بین  عنوان به درصد19از 

 به نسبت درصد09تا  39مقاوم،  به نسبت عنوان به

کامل حساس  عنوان به درصد09حساس و بیشتر از 

 شوند.معرفی می

 

 آماری محاسبۀ

 لیوتحل هیتجز SAS 9.1افزار ها توسط نرمداده همة

به روش  ازیموردنوارد میانگین در م ةشدند. مقایس

 درصد انجام شد. 1دار در سطح اختالف معنی کمترین

 

 و بحث نتایج
 خاک ۀجمعیت اولی

 با pH=2/0 لومی سیلتی،آزمایشی  کشتزاربافت خاک 

 آمده دست بههای سیست بود.آلی  ةدرصد ماد 2/3
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H. glycines  .شمار میانگین تشخیص داده شدند

 تعیین شد و عدد چهلگرم خاک  259 سیست در

 نماتد سیستی سویا در  میانگین جمعیت تخم و الرو

نه  آزمایشی ةشده از قطعآوری گردهای  نمونه خاک

 .خاک بوددر گرم  عدد

 

 های سویا در شرایط آلودگی طبیعیرگهواکنش 

 های آزمایشی نشان داد شاخص ماده در رگهبررسی 

 

 درصد داشتند و 19که پنج رگه شاخص مادة کمتر از 

طورکلی مقاوم به نماتد سیستی سویا تعیین شدند  به

تا  19(. چهارده رگه شاخص دارای مادة بین 2)جدول 

رگه دارای  22به نسبت مقاوم،  عنوان بهدرصد و  39

درصد و به نسبت حساس  09تا  39شاخص مادة بین 

رگه نیز  22به نماتد سیستی سویا معرفی شدند. شمار 

رصد داشتند و کامل د 09شاخص مادة بیشتر از 

 .شوند یم حساس به نماتد سیستی سویا معرفی

 های سویا در شرایط کشتزاربندی واکنش رگه، شاخص ماده و گروهHeterodera glycines. میانگین شمار مادة 2جدول
Table 2. Mean number of female of Heterodera glycines, female index and the status of soybean lines under field conditions 

Status**  Female Index Mean number  
of female*

 Line code Status**
  Female Index 

Mean number  
of female* Line code 

MS 34.60 35.50 32 S 88.22 90.50 1 
S 87.73 90.00 33 S 77.49 79.50 2 

MS 50.85 52.17 34 MS 41.10 42.17 3 
MR 24.86 25.50 35 S 140.53 144.17 4 
MR 13.32 13.67 36 MS 41.43 42.50 5 
MS 38.02 39.00 37 MS 96.50 99.00 6 
S 94.71 97.17 38 MR 19.98 20.50 7 

MS 33.14 34.00 39 MS 54.26 55.67 8 
MS 59.62 61.17 40 MS 31.84 62.67 9 
MR 18.36 18.83 41 S 77.01 79.00 10 
MS 41.43 42.50 42 MS 59.30 60.83 11 
R 4.87 5.00 43 MS 32.00 32.83 12 

MS 37.85 38.83 44 MS 43.38 44.50 13 
MS 50.85 52.17 45 MS 52.64 54.00 14 
MR 27.29 28.00 46 MR 18.68 19.17 15 
MS 47.28 48.50 47 MR 29.24 30.00 16 
S 90.60 95.00 48 MR 12.35 12.67 17 

MS 52.47 53.83 49 MR 19.17 19.67 18 
MS 32.65 33.50 50 R 3.35 3.67 19 
MR 10.5 11.00 51 S 126.07 129.33 20 

S 127.69 131.00 52 S 62.38 64.00 21 
S 70.51 72.33 53 MS 50.20 51.50 22 
S 67.58 69.33 54 S 139.23 142.83 23 
S 70.51 72.17 55 R 4.22 4.33 24 

MR 14.62 15.00 56 MR 19.50 20.00 25 
S 145.08 148.83 57 R 6.34 6.50 26 
S 127.37 130.67 58 MS 58.81 60.33 27 
S 80.25 82.33 59 MR 28.43 29.17 28 
S 127.86 131.17 60 S 65.15 66.83 29 
S 143.29 147.00 61 MR 14.95 15.33 30 
S 112.75 115.67 62 MS 38.34 39.33 31 
R 3.90 4.00 63     

 : هر عدد میانگین شش تکرار است.*
**S ،کامل حساس :MS ،به نسبت حساس :MR ،به نسبت مقاوم :Rکامل مقاوم : 

* Each number is mean of six replications. 
S**: Susceptible, MS; Moderately Susceptible, MR: Moderately Resistant, R: Resistant. 

 

 در اتاقک رشد H. glycinesهای سویا به رگهواکنش 

 همسان با در اتاقک رشد نزدیک بهنتایج تحقیق 

که در شرایط  رگهبود و پنج  صحراییآزمایش های 

مقاومت باالیی نشان داده بودند، توانستند در  کشتزار

ها رگهاتاقک رشد نیز مقاومت خود را حفظ کنند. این 

ند، اشتکمتر از ده و کامل مقاوم د ةشاخص ماد

 39تا  19بین  ةشاخص ماد گه دارایر چهارده

 .(3)جدول  مقاوم بودند به نسبتهای رگه عنوان به

تجزیۀ واریانس شمار سیست و شاخص نماتد مادۀ 

 های صحرایی های سویای مورد آزمایش در آزمایش رگه

 ةشده روی ریشهای بالغماده شمارواریانس  ةتجزی

ها از گهرهای موردبررسی نشان داد که در بین این رگه

موجود و شاخص ماده،  ةنماتد ماد شمارنظر 

داری وجود دارد. این موضوع نشانگر  های معنیاختالف

 بررسیها نسبت به نماتد موردرگهواکنش متفاوت 

 .(7)جدول  بوده است
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تد سیستی سویا در های سویا نسبت به نما، شاخص ماده و واکنش رگهHeterodera glycines. میانگین شمار نماتد مادة 3جدول 

 شدهشرایط کنترل
Table 3. Mean number of female of Heterodera glycines, female index and the status of soybean lines under growth 

chamber conditions 
Status* Female Index Mean number of female Line code 

MR 22.15 22.33 7 
MR 18.84 19.00 15 

MR 26.12 26.33 16 

MR 10.91 11.00 17 

MR 21.5 22.00 18 
R 3.63 3.66 19 

R 3.30 3.33 24 

MR 18.84 19.00 25 

R 5.95 6.00 26 

MR 28.50 29.5 28 
MR 13.88 14.00 30 

MR 21.82 22.00 35 

MR 10.91 11.00 36 

MR 18.18 18.33 41 

R 4.29 4.33 43 

MR 25.00 26.00 46 
R 9.58 9.66 51 

MR 14.21 14.33 56 

R 3.96 4.00 63 

     MR* ،به نسبت مقاوم :Rکامل مقاوم :      * MR: Moderately Resistant, R: Resistant  
 

 

 

 

 

 

 های سویای موردبررسی در شرایط کشتزارشده در رگه. مقایسة میانگین شمار نماتد مادة تشکیل7جدول 
Table 4. Mean comparison of the number of mature female and cyst of Heterodera glycines developed on the 

soybean lines under field conditions 
Group Mean number of female Line code Group Mean number of female Line code 

GHIJKLMNOPQ 48.5 47 A 148.8 57 

HIJKLMNOPQ 44.5 13 AB 147.00 61 

IJKLMNOPQ 42.5 5 ABC 144.2 4 

IJKLMNOPQ 42.5 42 ABC 142.8 23 

IJKLMNOPQ 42.17 3 ABCD 131.2 60 

IJKLMNOPQ 39.33 31 ABCD 131.0 52 

IJKLMNOPQ 39.0 37 ABCD 130.7 58 

IJKLMNOPQ 38.83 44 ABCD 129.3 20 

JKLMNOPQ 35.5 32 ABCDE 115.7 62 

JKLMNOPQ 34.0 39 ABCDEF 102.6 64 

JKLMNOPQ 33.5 50 BCDEFG 99.0 6 

JKLMNOPQ 32.83 12 CDEFG 97.17 38 

JKLMNOPQ 32.67 9 CDEFGH 95.0 48 

JKLMNOPQ 30.0 16 DEFGHI 90.50 1 

KLMNOPQ 29.17 28 DEFGHI 90.0 33 

KLMNOPQ 28.0 46 DEFGHIJ 82.33 59 

LMNOPQ 25.5 35 EFGHIJK 79.50 2 

LMNOPQ 21.0 24 EFGHIJK 79.0 10 

LMNOPQ 20.5 7 EFGHIJKL 72.33 53 

LMNOPQ 20.0 25 EFGHIJKL 72.17 55 

LMNOPQ 19.67 18 EFGHIJKLM 69.33 54 

LMNOPQ 19.17 15 EFGHIJKLMN 66.83 29 

MNOPQ 18.83 41 FGHIJKLMNO 64.0 21 

NOPQ 15.33 30 FGHIJKLMNOP 61.17 40 

NOPQ 15.0 56 FGHIJKLMNOP 60.83 11 

NOPQ 13.67 36 FGHIJKLMNOP 60.33 27 

OPQ 12.67 17 FGHIJKLMNOPQ 55.67 8 

PQ 10.5 51 FGHIJKLMNOPQ 54.0 14 

Q 6.5 26 FGHIJKLMNOPQ 53.83 49 

Q 5.0 43 FGHIJKLMNOPQ 52.17 45 

Q 4.33 63 FGHIJKLMNOPQ 52.17 34 

Q 3.66 19 FGHIJKLMNOPQ 51.5 22 
 

تحت کشت  ةیا در دو منطقنماتد سیستی سو

های مازندران و گلستان  سویا در شمال کشور، استان

شدت آلودگی در زمان کاشت در هر دو  .گسترش دارد

. بنابر (Tanha Maafi et al., 2008)استان باال است 
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، سطح 1311-12کشاورزی در سال زراعی  ةآمارنام

هزار هکتار برآورد شده است،  00بیش از سویای کشور 

یافتن و انتخاب رقم مقاوم نقش بسزایی در نابراین ب

 .ددار کشورافزایش عملکرد سویا در 

صدها رقم مقاوم به نماتد سیستی سویا در دنیا وجود 

و  PI 88788ها از رگة دارد که منشأ مقاومت بیشتر آن

است  PI 437654و PI 548402های معدودی از رگه

(Niblack et al., 2006بنابراین ضر .) وری است به دلیل

وجود نماتد سیستی سویا در کشور از منابع مقاوم به 

های اصالحی این نماتد سیستی سویا نیز در برنامه

های مقاوم را  محصول استفاده شود تا بتوان رقم و یا رقم

برای کاشت در مناطق آلوده معرفی کرد. شناخت درجة 

ریتی را ة برنامة مدیارائهای نسبت به نماتد  میزبانی رقم

سازد. کشت رقم حساس در کشتزارهای با میسر می

تواند در آخر فصل سطح آلودگی بسیار پایین می

جمعیتی را ایجاد کند که منجر به کاهش محصول 

 ,.Wrather et al)میزبان حساس در فصل بعدی شود 

و همچنین کشت پیاپی چهار سالة یک رقم مقاوم  (2002

ژاد )تیپ( نماتد شود توانسته است منجر به تغییر ن

(Young et al., 1986) بنابراین، بررسی همزمان هر دو .

های پیش از کشت  طرف رابطه یعنی شناخت واکنش رقم

گسترده و پیگیری تغییرپذیری در جمعیت نماتد، بایستی 

های حساس  توجه شود. بازدارندگی از کشت مداوم رقم

در های مقاوم  در مناطق آلوده و مدیریت کشت رقم

های مقاوم جدید، از  تناوب و سعی در ایجاد رقم

های اجرایی مدیریت نماتد سیستی سویا در اولویت

 .مناطق آلودة کشور است

سویا  رگةرقم و  03در این تحقیق، حساسیت 

( نماتد 3 ةنژاد شمار HG Type 0) 9نسبت به تیپ 

در شرایط آلودگی طبیعی  H. glycinesسیستی سویا 

تحت کشت در رایج  های رقم. شدعیین و اتاقک رشد ت

شامل سپیده  کشور که در این پژوهش بررسی شدند

(LWK ویلیامز و ،)(، سحر )پرشینگDPX دیگر و 

، G3 ،Nemaha ،Rend ،Yougetsuشامل  ها رقم

Kottman ،Darby ،Hamilton ،Omaha ،Accomac  و

Nijeria  برحسب ها رقمبودند. علت انتخاب این 

 ;Tanha Maafi et al., 2008) شدهجامان هایبررسی

Heydari et al., 2008 برای تعیین مقاومت یا )

خارجی نیز  های رقمحساسیت بوده و بخشی از 

ها صفات عملکردی و شرایط سازگاری آن برحسب

توان برای انتخاب بهترین می اگرچهاند انتخاب شده

با  از منابع بیشتری استفاده کرد. ،نتاج مقاوم به نماتد

)کتول( این  DPXتوجه به حضور منبع مقاوم به نماتد 

عنوان والد داشته رقم سهم بیشتری در انتخاب به

عملکرد و  برحسبویلیامز و سحر نیز  های رقماست. 

امکان انتقال  برایعنوان یکی از والدین سازگاریشان به

 ها در نظر گرفته شد. مت از دیگر رقممنابع مقاو

از این پژوهش نشان داد که  هآمددستبهنتایج 

های موردآزمایش، حساسیت شدیدی به رگهبیشتر 

 5( نماتد سیستی سویا داشتند. HG Type 0) 9 نژاد

 17اند و نشان داده SCNمقاومت کامل نسبت به  رگه

ها حساس رگه دیگراند. دارای مقاومت نسبی بوده رگه

اند. حساس به نماتد سیستی سویا بوده تنسببه و 

تعیین نژاد غالب  زمینةکه تاکنون در هاییهمة بررسی

 Tanha) های مازندران و گلستاننماتد سیستی استان

Maafi et al., 2008, Heydari et al., 210)  انجام

 استکه نژاد غالب منطقه نژاد سه  شدشده، مشخص 

به شمار نیز  جهانو این نژاد جز نژاد غالب و خطرناک 

معمول بیشتر طوربه. (Sikora & Noel, 1991) آیدمی

و با  تر کوچکدر مقیاس  صحراییتحقیقات نتایج 

شود که این موضوع ای تعیین میگلخانه یها شیآزما

کند و نتایج نماتد سیستی سویا هم صدق می زمینةدر

 5که،  استآزمایش گلدانی نیز مؤید این موضوع 

مقاوم به نماتد  صحرایی یها شیآزماکه در  ایرگه

 دوبارههای گلدانی اند در آزمایشیستی سویا بودهس

 مقاومت داشتند.

های سویای موردآزمایش در این رگهمقاومت 

تواند راهنمایی برای مدیران و تحقیق، می

رقم کتول  تنها تاکنونتولیدکنندگان سویا باشد. 

(DPX)  جدید سویای کشور است،  های رقمکه از

 H. glycines HG Type 0را به  یتوجه شایانمقاومت 

 ;Tanha Maafi et al., 2008ه است )نشان داد

Heydari et al., 2008)هایی رگه ،تحقیق این . اما در

 و  DPX × Nemahaو  DPX × Kottman انندم

DPX×Yougetsu، Williams×DPX  و کتول مقاومت

 افزون بر این ،اندنشان داده H. glycinesباالیی به 
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های رگهبا  DPXقی بین رقم هایی که حاصل تال رگه

Yougetsu ،Kottman  وWilliams  بودند مقاومت

های مقاومت به نماتد نشان دادند، بنابراین ژن یا ژن

منتقل  های حاصل دورگبه کتول سیستی سویا از رقم 

تهیه و  یندةهای آاین موضوع برای برنامه .شده است

یا  دستیابی به رقم و منظور بهاصالح بذر سویا که 

مقاوم سویا به نماتد سیستی سویا انجام  های رقم

ای تواند بسیار امیدبخش بوده و پایهخواهد شد می

 برای تحقیقات آینده باشد.

 گیری کلی نتیجه

رگه که حاصل تالقی رقم  5شمار تحقیق  این در

های پر محصول بودند  های رقم مقاوم کتول و رگه

در هر دو شرایط به نماتد سیستی سویا مقاومت باالیی 

های برنامه برای نیبنابراکشتزار و گلخانه نشان دادند، 

دستیابی به  منظور بهتهیه و اصالح بذر سویا که  یندهآ

مقاوم سویا به نماتد سیستی سویا  های رقمرقم و یا 

ای تواند پایهامیدبخش بوده و می، انجام خواهد شد

شد.با بردن برنامة اصالحی این محصول شیپ برای 
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