
 هاي گياهي         بيماري آفات و

 JAEP.2020.342907.1347: DOI/10.22092 1011 شهریور، 1، شماره 98جلد 

 کوتاه علمي ي مقاله

 

 Heterodera filipjevi ،غالت يستيس نماتددر  تخم یخو تفر یاپوزدما بر شکسته شدن د تأثير

 

 5عبدالفتاح عامر دبابات ،1رو رخشنده فرشاد ،0نژاد زینلي خليل ،3نظري کيومرث ،2معافيتنها زهرا ،1مجدطاهري زهرا

موسسه تحقیقات  -2؛ ، ایرانزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهرانپ گروه گیاه -1

 مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق -3؛ ، تهران، ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیکشور پزشکی گیاه

 تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و هگروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکد -4؛ ، ازمیر، ترکیه (ICARDA) خشک

 (، آنکارا، ترکیهCIMMYTگندم ) مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و -5؛ منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 (1311آذر؛ تاریخ پذیرش: 1311اردیبهشت  دریافت:)تاریخ 

 

 چکيده

 تیمارهأای  تأثییر  بررسی این در .است اجباری در چرخه زندگی و در مرحله تخم یاپوزد ، دارایHeterodera filipjevi ،غالت یستیس نماتد

 یبررسأ  H. filipjevi یسأت ینماتأد س  یها ستیتخم در س خیتفر زانیم یرو، هفته 12مدت  به سلسیوسدرجه  25 و 21 ،5+15 ،15، 11، 5 ییدما

را  تأثییر  کمتأرین  درصأد  1/1 یانگینم با سلسیوسدرجه  25 دمای و بیشتریندرصد  88 تفریخ میزان یانگینبا م سلسیوسدرجه  5+15 دمایشد. 

 یشافأزا  داری معنأی  طأور  بأه را داشتند  الرو خروج حداکثر که دماهایی و هفتم در ششم هفته از تفریخ میزان .داد نشانالروها  خروج یزانم یرو

 ایهفتأه  شأش دوره  یأک به  یازن ، H. filipjeviایرانی جمعیت در دیاپوز شدن شکسته بنابرایننشان داد.  هشو سپس از هفته هشتم به بعد کا یافت

  .یابد می کاهش تفریخ میزان دما افزایش با همچنین .دهد رخ سلسیوسدرجه  15 دمایدر  یختا حداکثر تفر دارد سلسیوسدرجه  5 یدما

 Heterodera filipjeviغالت،  یستینماتد س دما، یخ تخم،تفر :يديکل هايواژه

 
Short comuincation 

 

The influence of temperature on breaking of diapause and egg hatching in cereal cyst nematode (Heterodera filipjevi) 

 

Z. MAJD TAHERI
1
, Z. TANHA MAAFI

2, K. NAZARI
3
, K. ZAYNALI NEZHAD

4
, F. RAKHSHANDEHROO

1
, A. A. DABABAT

5
 

1. Department of Plant Protection, College of Agricultural Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran; 2. Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, ducation and Extension Organization 

(AREEO), Tehran, Iran; 3. Regional Cereal Rust Research Center, Aegean Agricultural Research Institute, P.K. 9, Menemen, Izmir, Turkey; 

4. Plant Breeding and Biotechnology Department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran; 

 5. International Maize and Wheat Improvement Center, Emek, Ankara, Turkey 

 

Abstract 

The cereal cyst nematode Heterodera filipjevi has obligatory diapause stage in life cycle. For this purpose, the effect of different 

thermal treatments viz. 5, 10, 15, 5+15, 20 and 25°C were tested on the number of egg hatching of H. filipjevi for 12 weeks. The highest 

hatching rate was observed at 5+15°C with 87.8% whilst the treatment 25°C showed the lowest hatching rate of 1.1%. The treatments 5°C 

and 5+15 °C with highest hatching rates respectively showed significantly increasing of hatching between the sixth and seventh weeks 

followed by decreasing from the eighth week. Therefore, a pre-hatching incubation temperature at 5°C for six weeks is required to breaking 

diapause in Iranian population of H. filipjevi to occur the highest hatching rate at 15°C and by increasing the temperature the hatching rate is 

decreased.  
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  Heterodera filipjevi ،غالت يستيس نماتددر  تخم یخو تفر یاپوزدما بر شکسته شدن د تأثير: و همکاران مجد طاهري

 مقدمه

 ,Heterodera Schmidtمتعلق به جأنس  یستیس نماتدهای

 قابأ   ایر که باشند می انگلینماتدهای  ینتر از جمله مهم 1871

 مهأأم گیأاهی  محصأوالت  تولیأد  نمأودن  محأدود  در تأوجهی 

 مولکأأولی و مرفولأأوژیکی مطالعأأات اسأأاس بأأر. گذارنأأد مأأی

 بنأدی طبقأه  گأروه  نأه  در جأنس  ایأن  اعضای گرفته، صورت

. (Subbotin et al., 2010; Handoo & Subbotin, 2018)انأد   شأده 

کأه   باشأد مأی  هأا گأروه  ایأن  گتریناز بزر یکی Avenaeگروه 

هسأتند. در   ای لپأه  گیاهان تأک  انگ  اعضای این گروه عمدتاً

 هاگونه این باشد،یگونه م 12شام   Avenaeحال حاضر گروه 

 ، H. latipons Franklin, 1969 ،H. arenaria Cooper, 1955 شام 

H. avenae Wollenweber, 1924، H. aucklandica Wouts & Sturhan, 1995،  

H. australis Subbotin, 2002 ،H. filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter, 

1984 ،H. mani Mathews, 1971 ،H. pratensis Gäbler et al., 2000 ،

H. riparia Kazachenko, 1993  ،H. sturhani Subbotin, 2015  و 
H. ustinovi Kirjanova, 1969 (synonym H. iri Mathews, 1971) 

 عنأوان  بأه  گأروه  ایأن  اعضای از گونه پنج کلی طور به هستند.

 شأأوندمأأی شأأناخته (CCN) غأأالت سیسأأتی نماتأأدهای

(Smiley et al., 2017   چهأار گونأه .)H. avenae، H. filipjevi، 

H. sturhani  وH. australis   در منأأاطق  یاقتصأأاداز لحأأا

کأه شأش گونأه     یحال هستند. در یتپراهم یارپرورش گندم بس

 قأرار  حملأه  مأورد  را مختلف علفی گیاهان این گروهاز  یگرد

چهأار   یأران در ا دارنأد.  یکمتأر  یاقتصأاد  یتو اهم دهندمی

 ، H. avenae  ،H. latipons یسأأتیهأأای سگونأأأه از نماتأأأد

H. filipjevi  و H. hordecalis کشور گزارش شده که از سراسأر 

H. filipjevi      گونه غالب بوده و دارای پراکنش گسأترده در مأزار

 نماتأدهای (. Tanha Maafi et al., 2007) باشدیغأالت کأشور م

 جأأو، گنأأدم، داشأأته، محأأدودی میزبأأانی دامنأأه غأأالت سیسأأتی

 از گنأأدمیان خأأانواده هأأرز هأأایعلأأف از شأأماری و یأأوال 

 در تفأریخ  فرآینأد  کلأی  طور بههستند.  نماتدها این های میزبان

 افتأأأد مأأأی اتفأأأا  مرحلأأأه سأأأه در سیسأأأتی نماتأأأدهای

(Smiley et al., 2017 .)از بسأأیاری بأأه غالبأأاً تخأأم تفأأریخ 

 تأأاییر نماتأأد روی کأأه اسأأت وابسأأته خأأارجی فاکتورهأأای

 .(Tanha Maafi and Kheiri, 2018)گذارند   می

 سأزایی  بأه  نقش که است محیطی فاکتورهای از یکی دما

 در اطالعأات  بیشأترین . کندمی ایفا هاتخم در نماتد تفریخ در

 بررسأأی از سیسأتی،  نماتأدهای  در تفأریخ  مکأانیزم  بأا  رابطأه 

بأه   H. glycines و Globodera rostochiensis سیسأتی  نماتدهای

 در تفأریخ (. Jones et al., 1998; Perry, 2002) است آمده دست

 است، میزبان گیاه یشهر ترشحات به وابسته هانماتد از بسیاری

. شأود نمأی   H. filipjeviشأام  نماتأد    یتخصوص ینا چه اگر

بأه   یأاز هسأتند بأدون ن   قأادر نماتأد   ایأن  در هأا  تخم ینبنابرا

در  یأاپوز وجأود د  ولأی . شأوند  یخدر آب تفر یشهترشحات ر

 شأود  یباعأ  مأ   H. aveane و H. filipjevi یسأتی نماتأدهای س 

خأا    یعأی طب یطدر خارج از محأ  هانماتد ینتخم در ا یختفر

 باشأد.  انأد   بسیار تعداد بهدر صورت انجام  یاانجام نشود و 

 هأای  پژوهشانجام  یبرا یهاول جمعیتبه  یابیدست که طوری به

 مشأک   با را آنها مدیریتی و شناسی زیست های جنبه با مرتبط

 در نماتد ینا یختفر ینداز فرآ یادیز اطالعات. سازد می مواجه

 ترکیأه  جمعیأت  که پژوهش یک در تنها و باشد،نمی دسترس

H. filipjevi نماتأد  ایأن  تفأریخ قأرار داده بأه    یمورد بررسأ  را 

حاضأر بأا    یأق (. تحقSahin et al., 2010) اسأت  شأده  پرداخته

 یدر دماها  H. filipjevغالت یستیتخم نماتد س تفریخ یبررس

 بأه  یونمطلوب انکوباس یدما یمعرف و یینبا هد  تع مختلف

 یأت جمع درنماتد و خروج الرو سأن دوم   تخم یخجهت تفر

 .است رسیده انجامبه  یرانیا

 

 روش بررسي

برداری خأا  از یأک مزرعأه گنأدم دارای سأابقه       نمونه

در اسأتان همأدان    H.filipjeviآلودگی به نماتد سیستی غأالت  

و در دمای  مخلوط شده آوری های خا  جمع انجام شد. نمونه

 داری شدند تا کامالً خشک شوند.  اتا  نگه

 فنویأأک گأأرم از ایأأن خأأا  بأأا دسأأتگاه   111مقأأدار 

(Fenwick, 1940) هأأای اسأأتخراج شأأده از  بررسأأی و سیسأأت
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بقایای گیاهی و ذرات خأا  جأدا شأدند. جهأت اطمینأان از      

ها با استفاده از مشخصأات مرفولأوژی و    گونه مورد نظر نمونه

هأا و الروهأای سأن دوم مجأدداً شناسأایی       ستمرفومتری سی

 .(Wouts and Baldwin, 1998; Subbotin et al., 2000)شأدند  

از الرو سأن دوم و بأا    DNA اسأتخراج  بأا  یمولکول ییشناسا

 عمومی و اختصاصی انجام گردید. آغازگرهایاستفاده از 

هأا بأا اسأتفاده از     یید گونأه مأورد نظأر، نمونأه    ثپس از ت

های کأامالً پأر و سأالم     بررسی و سیست استرئومیکروسکوپ

ها انتخاب شدند. به منظور تعیین میانگین تعداد  جهت آزمایش

تأایی تقسأیم    ده  دسته 11ها به  تخم در هر سیست ابتدا سیست

هأای   شدند و از هر دسته یک سیست انتخأاب و تعأداد تخأم   

ریت سأدیم  ها با هیپوکل داخ  آنها شمارش شد. سپس سیست

دقیقه ضدعفونی و سه بار با آب مقطر  11درصد به مدت  5/1

 شستشو داده شدند.  سترون

برای تعیین نقش دما در شکستن دیاپوز و تفأریخ تخأم،   

 21های  تایی تقسیم شدند و به الک 21های  ها به دسته سیست

قأرار   های حاوی آب مقطأر سأترون   میکرومتری که در تشتک

، 5 دمأایی شأام    تیمار ششدر ها  داشتند منتق  شدند. تشتک

هفتأه   12ه سلسیوس به مأدت  درج 25 و 21 ،15+5 ،15، 11

در نظأر  تیمار سه تکرار در انکوباتور قرار داده شدند. برای هر 

هأا   ، سیستدرجه سلسیوس 15+5 گرفته شد. در ارتباط با تیمار

قأرار   رجأه سلسأیوس  د 5 در ابتدا به مدت شش هفته در دمأای 

 طأور  بأه منتق  شدند.  درجه سلسیوس 15 گرفته، سپس به دمای

های آزمایشی بررسی و الروهای تفریخ هفتگی هر یک از واحد

های جداگانه نگهداری شدند. سأپس   شده شمارش و در تشتک

مجأدداً   ها بعد از اضافه کردن آب مقطر سأترون هر یک از تیمار

 شدند.  به همان دما برگردانده 

داری بأین     معنأی البررسی وجود یا عدم اخت به منظور

هأای حاصأ  از آزمأایش بأه     داده، مورد نظأر تیمارهای دمایی 

و با اسأتفاده از مأدل خطأی     SAS v.9.4افزار آماری  کمک نرم

تجزیأأه و  GLM (Generalized Linear Model ،)تعمأیم یافتأه   

 ها در تیمارهای مختلأف مقایسه میانگینچنین   م. هشدتحلیأ  

داری  در سأط  معنأی  دانکأن   ای هدامن از آزمون چندبا استفاده 

P≤0.05  .صورت گرفت 

 

 و بحث نتيجه

ها و الرو سن  مشخصات مرفولوژی و مرفومتری سیست

را تائیأد کأرد. نتأایج مقایسأه      H. filipjeviدوم، شناسایی گونه 

بانأک ژن جهأانی   موجأود در   های توالیبا توالی بدست آمده 

.ان.ای ریبأأوزومی نماتأأد دینشأأان داد تأأوالی ایأأن نأأواحی از 

های ذخیره شده درصد با توالی H. filipjevi 11  سیستی غالت

   دارد. در بانک ژن جهانی شباهت H. filipjeviاین نواحی از گونه 

 ییتا ده دسته ده از که ستیس 11 در تخم تعداد نیانگیم

 سأت یس هأر  در متوسأط  طأور  به که داد نشان ،بودند شده جدا

H. filipjevi 221 تأا   151شت و تعداد تخم بأین  دا وجود تخم

های بررسی شده متغیر بود. در نماتدهای  عدد در سیست 251

یابد و هر  ها کامالً به تولید تخم اختصاص می سیستی بدن ماده

تواند تولید کند ولی تعداد تخم بأه گونأه    تخم می 011ماده تا 

ای میزبأانی   نماتد سیستی، اندازه نماتد ماده و وضأعیت تغذیأه  

که از آن تغذیه نموده و همچنین شرایط محیطی غالب بستگی 

دارد و در مزار  آلوده مختلف این عأدد ممکأن اسأت متغیأر     

ستی های نماتدهای سی از جمله گونه H. filipjeviعالوه  باشد. به

کامأ  در   طأور  بهها  است که فاقد کیسه تخم بوده و تمام تخم

 (.Koenning and Sipes, 1998مانند ) داخ  بدن ماده باقی می

 تکرارهأای  در دمأایی  تیمأار  شش در تخم تفریخ درصد

(. 1 جأدول ) گردیأد  یبأت  جداگانأه  و هفتگی طور به مختلف

بأه مأدت شأش هفتأه و      درجه سلسیوس 5اولیه  دمایی تیمار

 88هفتأه بأا میأانگین     12به مأدت   15درجه سلسیوس سپس 

 1/1بأا میأانگین   درجه سلسأیوس   25دمای بیشترین و درصد 

را روی میزان تفریخ نشان دادنأد. فراینأد    تثییردرصد کمترین 

 درجه سلسأیوس  5هایی که در تیمار دمایی  تفریخ در سیست

ارهای دمایی اعمال شأده،  قرار گرفته بودند نسبت به سایر تیم

هأا در  نتایج نشان داد، تخم چنین  تر به وقو  پیوست. هم سریع

درجه سلسیوس در مدت زمان کمتری )شأش هفتأه(    5دمای 
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تأوان  گیری کلی مأی  بیشترین میزان تفریخ را داشتند. در نتیجه

کارگیری دمأای مناسأب انکوباسأیون بأر افأزایش       بیان کرد، به

انجام  گذارد. مطالعهایر می H. filipjeviمیزان تفریخ تخم نماتد 

 یستیس نماتدالروها از تخم در  خروج یزانشده در ارتباط با م

 یخنشأان داده اسأت تفأر    یدر استان مرکأز  H. filipjeviغالت 

خأا    یکأه دمأا   شودیرو  مش یزمان یعیطب یطتخم در شرا

 (.Hajihasani et al., 2010) باشد یوسدرجه سلس 15تا  5 ینب

 

 در تيمارهاي دمایي مختلف. Heterodera filipjeviتفریخ تخم در نماتد  درصد ميانگين هفتگي -1جدول 
Table 1. Weekly average percentage of egg hatching of Heterodera filipjevi at different temperature treatments. 

Temperatures (°C) 
Weeks 

Total egg hatching 

(%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

5 0.2 0.6 0.7 0.9 1.2 5.5 9.7 10.6 12.8 9.5 5.5 4.3 61.5 

10 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 2.2 1.4 1.2 4.3 5.6 1.0 16.9 

15 0.0 0.1 0.1 0.4 0.6 1.0 2.5 1.8 1.8 3.0 2.3 1.2 14.8 

20 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 2.9 

25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 1.1 

5+15 0.2 0.6 0.7 1.0 1.2 13.0 19.7 18.8 14.3 10.0 6.0 2.5 88.0 

Total 0.5 1.4 1.6 2.6 3.4 20.0 34.5 33.1 30.8 27.4 19.7 9.3 - 

Average (%) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 3.3 5.7 5.5 5.1 4.6 3.3 1.6 - 

 

 (GLM)یافته  با استفاده از مدل خطی تعمیم آماری تجزیه

Generalized Linear Model   افأزار   بأا نأرمSAS v.9.4   نشأان داد

سیسأتی   داری در میزان خأروج الروهأای نماتأد    تفاوت معنی

چنین مدت زمان   بین شش تیمار دمایی و هم  H. filipjeviغالت

میأزان تفأریخ   میأانگین   همقایسأ  آزمایش وجود دارد. هفته 12

با اسأتفاده از روش دانکأن در سأط      تخم در دماهای مختلف

، تیمارهای دمایی مورد بررسی را در سأه گأروه   15/1 احتمال

درجه سلسیوس، گأروه   5+15قرار داد. گروه اول شام  دمای 

درجه سلسیوس و گروه سوم شأام  دمأای    5دوم شام  دمای 

(. نتأأایج 2درجأأه سلسأأیوس بأأود )جأأدول  25و  21، 15، 11

 25بیشأترین و دمأای    5+15ها نشان داد دمای  مقایسه میانگین

هفته، روی میزان  12را در طول  تثییریوس کمترین درجه سلس

، 5+15داشتند. پأس از تیمأار دمأایی     H. filipjeviتفریخ نماتد 

درصد از میزان تفأریخ   5/01درجه سلسیوس با  5تیمار دمایی 

باالیی برخوردار بود. در حالی که این میأزان بأرای تیمارهأای    

، 1/10درجأه سلسأیوس بأه ترتیأب      25و  21، 15، 11دمایی 

 همقایسأأچنأأین   درصأأد تعیأأین گردیأأد. هأأم 1/1و  1/2، 8/14

بأا   هأای مختلأف  میزان خروج الروها از تخم در هفتهمیانگین 

، نشأأان داد 15/1 اسأأتفاده از روش دانکأأن در سأأط  احتمأأال

درصأد در هفتأه    5/34بیشترین میزان تفریخ تخم بأا میأانگین   

درصأد در   5/1هفتم و کمترین میزان تفریخ تخم بأا میأانگین   

 (.  2 هفته اول به وقو  پیوسته است )جدول

درجه  5+15و  5میزان تفریخ از هفته ششم در تیمارهای 

ز هفتأه  قاب  توجهی افزایش یافتأه و سأپس ا   طور بهسلسیوس 

توانأد بأه    هشتم به بعد، از میزان تفریخ تخم کاسته شد که مأی 

 طور به ها باشد. های موجود در سیست دلی  کاهش ذخیره تخم

بأه مأدت   درجأه سلسأیوس    5 دمای اولیهدر  ونیانکوباس کلی

هفتأه   12بأه مأدت   درجأه سلسأیوس    15شش هفته و سپس 

 .دهدیم شیافزا یدار را به صورت معنیتخم  خیدرصد تفر

نماتدهای سیستی بر اساس میزان تفریخ تخم در آب بأه  

انأد.   بندی شده سه گروه شام  تفریخ پایین، متوسط و باال طبقه

وابسته به ترشأحات ریشأه گیأاه میزبأان       H. filipjeviتفریخ در
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نبوده و این خصوصیت در مورد دو گونه دیگر نماتد سیسأتی  

کأه   طأوری  صاد  است. بهنیز  H. avenaeو  H. latiponsغالت 

در این دو گونه نیز تفریخ بأه میأزان زیأادی در آب صأورت     

 Turner and Subbotin 2013; Schölz and Sikoraگیأرد )  مأی 

عالوه عدم وابستگی نماتأدهای سیسأتی غأالت بأه      (. به2004

ها در ترشحات ریشه گیاه میزبان منتج به کاهش بقاء این نماتد

 شأود  و استفاده از ارقام مقاوم مأی  شرایط آیش، تناوب زراعی

(Tanha Maafi and Kheiri, 2018). 

 
 Heterodera filipjeviمقایسه میانگین میزان تفریخ تخم نماتد  -2جدول 

 ها و درجه حرارت های مختلف. در هفته

Table 2. Mean comparison of the egg hatching number of 

Heterodera filipjevi during different Weeks and temperatures. 

Mean egg hatching 

number 
Range Independent variables 

0.08 d 1 

Weeks 

0.24 d 2 
0.27 d 3 
0.43 d 4 
0.57 d 5 
3.33 bc 6 
5.75 a 7 
5.52 a 8 
5.13 ab 9 

4.57 ab 10 

3.29 bc 11 
1.56 dc 12 

7.3 a 5+15 

Tempretures 

(oC) 

 

5.1 b 5 

1.4 c 10 
1.2 c 15 
0.2 c 20 
0.1 c 25 

 هأأادار بأین تیمأار  معنأی  ال بیأانگر اخأت  در هأر سأتون   متفأاوت    حأرو 

(P ≤ 0.05 )است. های دانکنهبر اساس آزمون چند دامن 

Different letters in each column indicate the significant differences 

between treatments (P ≤ 0.05) according to Duncan's new multiple 

range test 

 

نتایج بررسی حاضر نشان داد با افزایش دما میزان تفأریخ  

 یابأد، ایأن نتیجأه بأا مطالعأه پیشأین کأه جمعیأت        کاهش می

H. filipjevi    از ترکیه را مورد بررسی قأرار داده، مطابقأت دارد

(Sahin et al., 2010 اگأر .)   انجأام شأده روی    چأه در بررسأی

درجأه سلسأیوس    15جمعیت ترکیه بیشترین میزان تفریخ در 

و  5روز و کمترین میزان تفأریخ در دمأای اولیأه     58در مدت 

 روز گزارش شده است، 211درجه سلسیوس در مدت  25سپس 

را  H. filipjeviاین مسئله تفاوت فرآیند تفریخ تخأم در نماتأد   

دهأد. در ارتبأاط بأا    و ترکیه نشأان مأی  در میان جمعیت ایران 

 H. filipjeviهأای مختلأف   الگوی متفاوت تفأریخ در جمعیأت  

 تاکنون بررسی صورت نگرفته است، اما تفاوت در الگوی تفأریخ 

 H. avenaeهای مختلف نماتد سیستی غأالت  در میان جمعیت

(. تفاوت در الگأوی  Baklawa et al., 2016گزارش شده است )

تواند ناشأی از   های مختلف از یک نماتد مییتتفریخ در جمع

 Stanton etتطیبق جمعیت نماتد با شرایط جغرافیأایی باشأد )  

al., 1994.) تواند بر مأدت زمأان الزم جهأت    دما میچنین   هم

هأای  تفریخ تخم نماتد مؤیر باشد، بنابراین دما یکی از فأاکتور 

 اشد. بمی H. filipjeviمهم و ایر گذار بر تفریخ نماتد 

مرحله جنینی،  در نماتدهای سیستی الروها بعد از تکمی 

اندازی را در داخ  تخم انجأام داده و تبأدی  بأه     اولین پوست

شوند. در ایأن مرحلأه نماتأد از نظأر رشأدی       الرو سن دو می

آماده تفریخ از تخم و خروج از سیست به منظور پیأدا کأردن   

به عنوان مرحله بقاء میزبان است که غالباً این الروهای سن دو 

مرحلأه  حاوی الروهای سن دوم  های شوند. تخم محسوب می

خواب و یا کمون چرخه زندگی نماتدهای سیسأتی هسأتند و   

بسته به گونه نماتد سیستی و شرایط محیطی تفریخ آنها ممکن 

است به مدت چند سال به تعویق بیفتد. تفریخ تخأم غالبأاً بأه    

طأور   وابسأته اسأت کأه بأه     هأای خأارجی  بسیاری از فأاکتور 

صورت  گذارند. این تثیر یا به فیزیولوژیکی روی نماتد تاییر می

 توقأف صأورت   و یأا بأه    (Diapause)خواب اجباری یا دیاپوز 

 محأیط و بأه اتمأام    دمأای است. کاهش  (Quiescence)فعالیت 

هأای   رسیدن رشد گیاه ممکن است شرایط را بأرای مکانیسأم  

تی بصورت دیاپوز و یا وقفأه در رشأد   بقاء در نماتدهای سیس

 .فراهم نماید

های های انجام شده وجود دیاپوز در جمعیتطی بررسی

طوریکه قرار گرفتن در  ایبات شده است، به H. avenaeمختلف 

پایین به مدت حداق  هشأت هفتأه بأرای تفأریخ قابأ        دمای

 توجه در ایأن گونأه الزم اسأت. وجأود دیأاپوز در جمعیأت      

H. avenae  استرالیا، فرانسه و چین نیز گأزارش شأده اسأت    از
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(Wu et al., 2014, Smiley et al., 2017هم .)   چنین وجود دیاپوز

نیز گزارش شأده اسأت،    H. latiponsدر جمعیت سوریه نماتد 

که این نماتد به گذراندن یک دوره دمایی سرد جهأت   طوری به

(. نتیجأه  Schölz and Sikora, 2004) دیأاپوز نیأاز دارد   شکستن

بأه    H. filipjeviبررسی حاضر نیأز نشأان داد جمعیأت ایرانأی    

درجأه   5ای سأرما در دمأای   گذراندن یأک دوره شأش هفتأه   

دارد تا حداکثر تفریخ انجام شأود کأه ایأن امأر      سلسیوس نیاز

  H. filipjeviدهنأأده وجأأود دیأأاپوز در جمعیأأت ایرانأأی نشأأان

تخم در خأارج از   یختفر شود می باع  دیاپوز وجودباشد.   می

در صورت انجام به تعداد  یاخا  انجام نشود و  یعیطب یطمح

 یبأرا  یأه اول یأه به زاد ما یابیدست که یطور بهاند  باشد  یاربس

 و شناسأی  زیسأت  هأای  جنبأه  بأا  مأرتبط  هأای  پژوهشانجام 

بررسی انجأام شأده    .سازد می مواجه مشک  با را آنها مدیریتی

 دهنأده لأزوم وجأود    ، نیز نشانH. filipjeviروی جمعیت ترکیه 

 

طأوری کأه    سرما برای شکسته شدن کمون در تفریخ است بأه 

قأرار   درجه سلسأیوس  5روز در دمای  58ها به مدت  سیست

 15و  درجه سلسیوس 11داده شدند و سپس الروها در دمای 

 ها خارج شدند، گرچه با وجود ایبأات  از سیستدرجه سلسیوس 

 نماتدهای سیستی غالت و انکوباسیون در دمأای وجود دیاپوز در 

فو  از نظر نویسندگان به عنأوان شکسأته شأدن کمأون ذکأر      

جمعیت هایمانا ترکیه فاقد دیاپوز است شده که  و اظهار نشده

(Şahin et al., 2010 دما به عنوان یک عام  محیطی غیر زنده .)

 دارد. H. filipjeviسزایی در زمان و میزان تفریخ نماتد  هنقش ب

 

 سپاسگزاري

نگارندگان از جناب آقای مهندس فرهاد سأعیدی نأائینی   

هأأا همکأأاری در انجأأام محاسأأبات آمأأاری داده   بأأه خأأاطر 

 .نمایندمی پاسگزاریس
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