
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

154 
 

154 

 گندم استان خوزستان مزارع سیستی غالت از ماتدهاین همراه با بررسی قارچهای

 
 ، مهدی شتاب بوشهری و هاجر صالحی کهریز سنگیعلیرضا احمدی

 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران
alirahmadi2000@gmail.com  

 
 توليد غالت در کشور در سال هاي اخير جايگاه دوم توليد را دارد. نماتدهاي سيستي غالت )گونه هاياستان خوزستان از نظر 

Heterodera avenae   وH. filipjevi درصد از  38( از مهمترين نماتدهاي خسارتزاي گندم و جو در جهان مي باشند که اخيراً در
خم و الرو در يکصد گرم خاک مشاهده شده اند.  قارچ هاي متنوعي در خاک ت 280مزارع گندم و جو استان خوزستان با متوسط جمعيت 

تخمها و سيست هاي نماتدها را مورد حمله قرار مي هند در راستاي توجه به دشمنان طبيعي نماتدها بررسي هايي درخصوص شناسايي 

نمونه خاک و ريشه از  76، 1393-95 به همين منظور در طي سال هاي .عوامل قارچي انگل نماتدهاي سيستي غالت صورت گرفت
مزارع گندم استان خوزستان و از شهرستانهاي انديمشک، اهواز، ايذه، باغملک، بستان، بهبهان، خرمشهر، دزفول، رامشير، رامهرمز، 

ازي شده و پس از سوسنگرد، شوش، شوشتر، و گتوند نمونه برداري گرديد. در آزمايشگاه سيست هاي نماتد با استفاده از روش فنويک جداس
پي پي ام و شستشو با آب مقطر سترون در زير هود سترون بر روي  100درصد و جنتومايسين  1ضد عفوني سطحي با هيپو کلرور سديم 

مدت  پتري هاي کشت داده شده به`درصد حاوي آنتي بيوتيک کشت داده شدند.  7/1و آرد ذرت آگار   درصد 5/1محيط کشتهاي آب آگار 
درجه سانتيگراد نگهداري شدند. سپس جدايه هاي قارچي به دست آمده خالص سازي و مورد  25روز در انکوباتور با دماي  هفت تا ده

جدايه قارچي خالص سازي شده از  87بررسي هاي ماکروسکوپي و ميکروسکوپي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشان داد که در ميان
درصد و کمترين آن به جنس  46با  Fusariumي جدايه هاي قارچي مربوط به جنس سيست و تخم نماتد ها، بيشترين فراوان

Spadicoides  هاي قارچي ديگر شامل فراواني جنس درصد مرتبط بود. 3/2باPaecilimyces ،Penicillium ،Alternaria ،

Ulocladium، Chaetomium ،Macrophomina  وLecanicillium  5/3و  4/3، 6/4، 8/5، 7، 2/9، 24/17به ترتيب به ميزان 

 ,F.solani, F.oxysporum, F.dimerum F.chlamydosporumدرصد بود. تعدادي از گونه هاي شناسايي شده شامل 

F.bemiforme, F.nygamai, F.equiseti, A.alternata, .C.globosum, U.atrum, U.chartarum , L.fungicola, 

P.expansum, P.victoria , M.phaseoli و S.atra  بودند که تعدادي از آنها براي اولين بار از اين گروه از نماتدها در کشور گزارش
 مي شوند.

 

 .خوزستان، قارچ، نماتدهاي سيستي غالتواژه های کلیدی: 
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