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شناسایی نماتدهای انگل گیاهی خانوادههای  Hoplolaimidae ،Anguinidaeو Pratylenchidae

مرتبط با درختان میوه در برخی مناطق استان البرز
Identification of plant parasitic nematodes of Anguinidae, Hoplolaimidae and
Pratylenchidae families related to fruit trees in some areas of Alborz province
*2

فرشاد امیری 1و رمضان اصغری

پذیرش97/11/25 :

دریافت97/6/25 :

چکیده
به منظور شناسایی فون نماتدهاي انگل گیاهی باغات میوه استان البرز ،طی سالهاي  96و  ،97تعدادي نمونه خاك ،ریشهه
و اندامهاي هوایی گیاهان از مناطق مورد نظر استان جمعآوري گردید .پس از انتقال نمونهها به آزمایشهگاه ،عملیهات شستشوي
خاك و ریشهها ،استخراج نماتدها ،تثبیت و انتقال آنها به گلیسیرین خالص انجام گرفهت .از نماتهدههاي جداشهده بهه ت یه
جنس ،اسه یدههاي می روسه وپی دائمهی و بهرشههاي ززم از قسهمتههاي مختلهب بهدن تهیهه گردیهد .پهس از مشهاهدات
می روس وپی ،با است اده از منابع و کلیدهاي معتبر اقدام به شناسایی گونههههاي اسهتخراج شهده ،گردیهد .طهی بررسههیهههاي
ریختسنجی و ریختشناسی نمونهها ،تعداد  6گونه نماتد متعلق به  5جنس به شرح زیهر شناسایی گردید:
Ditylenchus triformis, Nothotylenchus affinis, Nothotylenchus medians, Helicotylenchus pseudodigonicus,
Rotylenchus agnetis, Pratylenchus mediterraneus
در میان نماتدهاي شناساییشده ،گونههاي،Nothotylenchus affinis ، Helicotylenchus pseudodigonicus ،

 Nothotylenchus mediansو  Rotylenchus agnetisبراي نخستین باز از استان البرز گزارش شدند.
واژگان کلیدی :استان البرز ،نماتد،

Pratylenchidae ،Hoplolaimidae ،Anguinidae

 -1دانشجوي سابق کارشناسی ارشد ،گروه بیماريشناسی گیاهی ،دانش ده کشاورزي ،دانشگاه آزاد اس می واحد ورامین –پیشوا ،ورامین ،ایران
 -2دانشجوي پسا دکتري ،گروه بیماريشناسی گیاهی ،دانش ده کشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
نویسنده مسئول مکاتباتasgharipmr@yahoo.com :
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مقدمه
از نماتدها مدارك و شواهد فسیلی کمی وجود دارد .اولین گروه اجداد نماتدهاي انگل گیاهی از گروه  Aphelenchidبودهاند
که در  370میلیون سال پیش ظاهر شدهاند و حدود  223میلیون سال پیش نیز  Tylenchidaپا به عرصه ظهور گذاشتهاند
) .(Poinar, 1983اولین نماتد انگل گیاهی در سال  1743توسط جان نیدهام از گال گندم گزارش شد که امروزه تحت نام
 Anguina triticiمی¬باشد ،این نماتد تا سال  1855تنها نماتد انگهل گیهاهی شناخهته شده بود .در سال¬هاي بعد،
) Kuhn (1857) ،Berkeley (1855و ) Schacht (1859انواع مختل ی از نماتدهاي مهم انگل گیاهی را که خسارات قابل توجهی
در گیاهان میزبان خود ایجاد کرده بودند ،از سراسر دنیا کشب و گزارش کردند.
نماتدشناسی در کشور ما سابقه چندانی نداشته و طی همین مدت کوتاه متجاوز از  300گونه نماتد انگل گیاهی و چند
گونه نماتد آزاد از نقاط مختلب ایران شناسایی و معرفی شده اند .سابقه نماتدشناسی در ایران به گزارش نماتد گال دانه گندم با
نام سیاهدانه توسط عباس دواچی در سال  1328از مناطق اص هان و کرمان باز میگردد .سپس نماتد مولد گره ریشه
 Meloidogyne javanicaبراي اولین بار در ایران توسط شریب از روي گوجهفرنگی با نام  Heterodera marieniاز استان
باختران گزارش شد ،اما مطالعات نماتدشناسی در ایران بهطور عملی از سال  1340آغاز گردید .خیري لیستی از  70گونه
نماتدهاي انگل گیاهی ایران را منتشر کرد که اکثر آنها براي ایران و شش گونه و ی جنس از این تعداد در دنیا جدید بود
(.)Kheiri, 1972
مهمترین بررسی¬هاي انجام شده در قالب پروژه¬هاي تحقیقاتی و پایاننامههاي کارشناسی ارشد و دکتري که منجر به
شناسایی تعداد بیشتري از نماتدهاي ایران شد ،توسط افراد ذیل انجام گردیده است :حجت ج لی ( ،)1353اخیانی و هم اران
( ،)1362مجتهدي و هم اران ( ،)1362خیري و باروتی ( ،)1363تنهامعافی ( ،)1367کارگر بیده ( ،)1368لوف و هم اران
( ،)1368پاكنیت جهرمی ( ،)1370نی نام ( ،)1370مهديخانی مقدم ( ،)1371تیموري و نوري (Karegar and ،)1372
) ، Geraert (1995نوري ( ،)1374پدرامفر ( ،)1376قنبرنیا ( ،)1376گیتی ( ،)1378سراجی ( ،)1379باروتی و هم اران
( ،)1381جهانشاهی ( ،)1382علی رمجی ( ،)1384قره¬خانی ( ،)1386ش وهی ( ،)1387پناهنده سوها ( ،)1391قربانزاد
( )1392و عادل دوست (.)1393
در استان البرز تحقیقات مختصري جهت شناسایی نماتدهاي مختلب انگل گیاهی انجام شده است .براي مثال حجت ج لی
( 25 ،)1353گونه نماتدهاي انگل گیاهی را از خاك اطراف ریشه درختان میوه کرج گزارش کرد .خیري و هم اران ()1377
گونه  Schistonchus caprificiنماتد انگل انجیر و زنبور  Blastophagaرا از کرج گزارش کردند .استان البرز ی ی از مهمترین
قطبهاي کشاورزي کشور محسوب میشود و با توجه به شرایط جغرافیایی ،سطح زیر کشت میوه و عدم انجام تحقیق جدي در
زمینه نماتدشناسی در این منطقه ،ززم بود به عنوان اولین قدم اساسی ،شناسایی و معرفی فون نماتدهاي زیانآور درختان میوه
استان البرز صورت گیرد تا زمینه مطالعات بعدي و ت میلی را فراهم سازد.
مواد و روش ها
نمونهبرداری و تهیه نمونهها
طی دو مرحله نمونهبرداري از باغات مختلب شهرستانهاي هشتگرد ،اشتهارد ،طالقان و مهرشهر واقع در استان البرز در
سالهاي  1396و  ،1397تعداد  50نمونه خاك و ریشه از پاي درختان مختلب میوه ،جمعآوري شد .نمونه¬برداري¬ها از عمق
حدود  20تا  50سانتی¬متري از سطح خاك صورت گرفت .نمونه¬ها سریعاً به آزمایشگاه نماتدشناسی گروه بیماريشناسی
پردیس کشاورزي دانشگاه تهران منتقل و تا زمان استخراج نمهاتدها ،در دماي چههار درجه سلسهیوس نگههداري گهردید.
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جههت استخهراج نهدها از خهاك از دو روش ت مهیلی ال و سانتری یهوژ ( )Jenkins, 1964و روش ت مهیلی سینی
( )Whitehead and Hemming, 1965است اده شد .نمونه ها به روش ) De Grisse (1969تثبیت شدند.
از آن¬جاییکه برخی از مشخصات ریخت شناسی نماتدها در حالت زنده بهتر از حالت تثبیت شده قابل رؤیت است لذا
براي بعضی از نماتدهاي زنده ،اس ید می روس وپی موقت تهیه شد .همچنین اس یدهاي دائمی از نمونهها تهیه گردید.
اندازه¬گیری و رسم تصاویر
جهت انجام این کار از می روس وپ دوچشمی  Olympus BH2مجهز به لوله ترسیم که جهت انجام این کار کالیبره شده
بود ،است اده گردید .تعداد افراد اندازهگیري شده ،بسته به فراوانی جمعیتهاي جمعآوري شده متغیر بود.
پارامترهایی که براي اندازهگیري انتخاب شدند عبارتند از:
 Lطول بدن به می رومتر.
 aنسبت طول بدن به بزرگترین عرض بدن
 bنسبت طول بدن به طول مري (از سر تا محل اتصال مري به روده)
ʹ bنسبت طول بدن به فاصله سر تا انتهاي غدههاي مري (در حالت همپوشانی مري و روده)
 cنسبت طول بدن به طول دم (از مخرج تا انتهاي بدن)
ʹ cنسبت طول دم به عرض بدن در ناحیه مخرج
 Vنسبت فاصله بین سر تا ش اف تناسلی به طول بدن برحسب درصد
ʹ Vنسبت فاصله بین سر تا ش اف تناسلی به فاصله سر تا مخرج برحسب درصد
 Tنسبت فاصله بین ابتداي لوله تناسلی نر تا من ذ دفعی  -تناسلی ،به طول بدن برحسب درصد
 spearیا  styletطول استایلت به می رومتر
 mنسبت طول قسمت مخروطی استایلت ) (conusبه طول استایلت برحسب درصد
 oنسبت فاصله بین محل ریزش غده پشتی مري تا زیر گرههاي استایلت به طول استایلت برحسب درصد
 MBنسبت فاصله بین سر تا مرکز حباب میانی مري به طول مري برحسب درصد (در حالت )Offset
 Tailطول دم به می رومتر (از مخرج تا انتهاي بدن)
 Spiculesطول آلت تناسلی نر به می رومتر
 Gubernaculumطول گوبرناکولوم به می رومتر در نرها
ع وه بر مشخصات فوق ،موارد زیر نیز بسته به درجه لزوم در برخی گونهها اندازهگیري شد:
بلندي سر و عرض آن در قاعده (می رومتر) ،عرض و بلندي گرههاي استایلت (می رومتر) ،طول عرض حباب میانی مري
(می رومتر) ،فاصله دو شیار عرضی بدن از هم (می رومتر) ،نسبت عرض شیارهاي سطوح جانبی به عرض بدن ،فاصله بین
ش اف تناسلی تا مخرج (می رومتر) ،فاصله من ذ ترشحی از ابتداي سر (می رومتر) ،طول کیسه عقبی رحم (می رومتر) ،طول
کیسه ذخیره اسپرم (می رومتر) و طول پرده بورسا (می رومتر).
روش و اساس طبقهبندی نماتدها
به منظور طبقهبندي و شناسایی نماتدهاي جمعآوري شده از کلیدهاي معتبر ارائه شده توسط
) (2006و ) Siddiqi (2000است اده گردید.
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نتایج و بحث
در طی این تحقیق تعداد  6گونه نماتد متعلق به  5جنس از شهرستانهاي مورد بررسی به شرح زیر شناسایی گردید.
خانواده Anguinidae
جنس Ditylenchus Filipjev, 1936

گونه  D. triformis Hirschmann and Sasser, 1955مورد شناسایی قرار گرفت.

در این مطالعه از این جنس ی

گونه Ditylenchus triformis Hirschmann &Sasser, 1955

با است اده از کلید و اندازههاي داده شده براي گونههاي جنس  ،Ditylenchusتوسط ) Brzeski (1991نمونه مورد مطالعه
بیشترین تطابق را با گونه  D. triformisنشان داد (جدول .)1
جدول  -1مشخصات ریختسنجی گونه ( Ditylenchus triformisاندازهها برحسب می رومتر)
)Table 1. Morphological characteristics of Ditylenchus triformis species (micrometer
)Hirschmann and Sasser (1955

نر

Male

ماده Female

)Swart et al. (1999

نر

Male

استان البرز

ماده

Female

نر

Male

Alborz province

ماده

Female

منشأ

Origin

صفت Characters

-

-

10

15

5

4

n

610-710

640-830

)569.4 (447-677

)610 (473-722

444-568

)621± 97.2 (528-722

L

32.8-42.7

33.5-42.2

)32.2 (29-39

)30.3 (23.7-32.8

34.2-47.3

)39.5 ± 2.6 (37.7-42.5

a

5-6.9

5.2-7.3

)5.8 (4.9-7.4

)6.3 (4.9-7.4

3.6-4.5

)4.5 ± 0.6 (4.0-5.1

b

9.8-11.8

9.6-11.9

)10.6 (9.5-12.8

)10.8 (8.6-12.4

7.9-9.3

)8.8 ± 1.0 (7.8-9.6

c

-

4.4-5.1

)4.3 (3.5-5.1

)4.3 (3.5-4.9

5.1-6.5

)6.0± 0.2 (5.8-6.2

'c

-

75-82

)35.5 (29-48

)81.6 (77-84.5

35.7-48.6

)74.8 ± 2.8 (71.8-77.3

V or T
'V

-

-

-

)89.7 (85.4-92

-

)84.4 ± 1.9 (82.4-86.2

7-8.1

7.5-9.5

)8.6 (8-9

)8.8 (7.5-9.5

7-7

)7.5 ± 0.5 (7.0-8.0

Stylet

-

-

-

71-91

72-90

)91.3 ± 5.0 (86-96

Ex. Pore

-

-

-

21-47

-

)34 ± 3.0 (31-37

-

-

-

-

)466 ± 89.6 (379-558

Head-Vulva

-

-

-

50-67

-

)84.7 ± 4.0 (81-89

Vulva-Anus

-

-

)54.1 (49-58.5

)55.2 (51-63

56-66

)70± 4.4 (67-75

12-14.5

-

)17.8 (17-19

-

14-15

-

Spicules

4.2-5.3

-

3.5-8

-

4-5

-

Gubernaculum

Pus

Tail

از مشخصات مهم اینگونه میتوان به این موارد اشاره کرد ،نماتدهایی باری بوده که به سمت ش می خمیده ،گاهی به
حالت موجی بودند .سطوح جانبی در میانه بدن داراي شش شیار طولی بود .سر کوتاه و گرد بوده ،استایلت باری و به طهول
 8-9می رومتر با گرههاي مشخص بود .حباب انتهایی مري کشیده و کمی روي روده حالت همپوشانی داشت .داراي ی لوله
تناسلی ،کیسه عقبی رحم  0/8-1/8برابر عرض بدن در ناحیه ش اف تناسلی و  22-40درصد فاصله ش اف تناسلی تا مخرج.
دم در نر و ماده کشیده با انتهاي گرد ،پرده بورسا  39-50درصد دم را در بر میگرفت .در ایران اولین بار توسط علیرمجی و
هم اران ( )1385از کرمان گزارش شده است (فاقد اط عات ریختسنجی) .در این مطالعه نمونه مورد بررسی از فراریشه
گی س از منطقه هشتگرد جداسازي و مورد شناسایی قرار گرفت.
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جنس Nothotylenchus Thorne, 1941

در این مطالعه از این جنس دو گونه  N. medians Thorne & Malek, 1968و  N. affinis Thorne, 1941مورد شناسایی
قرار گرفتند.
گونه Nothotylenchus affinis Thorne, 1941
Syn: Ditylenchus affinis (Thorne, 1941) Fortuner & Maggenti, 1987

مادهها داراي بدن باری و کمی خمیده به سمت ش می بودند .سطوح جانبی داراي شش شیار طولی ،سر در امتداد بدن و
کوتاه ،استایلت ظریب ،با گرههاي مشخص و به طول  8-9می رومتر بود  .حباب انتهایی مري تا حدودي گ بی ش ل و به حالت
مماس با روده قرار داشت .سیستم تناسلی ت تخمدانه بوده ،کیسه ذخیره اسپرم بلندتر از عرض بدن در ناحیه ش اف تناسلی
و داراي اسپرم بود .کیسه عقبی رحم حدوداً برابر با عرض بدن در ناحیه ش اف تناسلی قرار داشت .فاصله ش اف تناسلی تا
مخرج  1/1- 1/3برابر طول دم ،دم مخروطی ،کشیده و با انتهاي گرد بود .نرها مشابه مادهها بوده و پرده بورسا در آنها تا
انتهاي دم نمیرسید (جدول  .)2این گونه را اولین بار خیري از ایران شناسایی نمود و توصیب کرد ( .)Kheiri, 1970در این
تحقیق این گونه از فراریشه درخت سیب و از منطقه اشتهارد جداسازي و مورد شناسایی قرار گرفت.
جدول  -2مشخصات ریختسنجی گونه ( Nothotylenchus affinisاندازهها برحسب می رومتر)
)Table 2. Morphological characteristics of Nothotylenchus affinis species (micrometer
)Thorne (1941
نر Male

ماده Female

)Kheiri (1970
نر

Male

ماده Female

Alborz province

استان البرز
Male

نر

Female

ماده

منشأ

Origin

صفت Characters

-

-

3

8

4

5

n

640

650

470-530

490-610

492-513

)573 ± 29.5 (543-611

L

32

33

34-42

30-38

32.8-34.2

)36.8 ± 5.9 (29.9-43.6

a

6.4

5

4.4-5.3

4.7-5.7

4.4-5.1

)4.8 ± 0.3 (4.4-5.0

b

11

9

9.8-12

9.8-11.7

9.5-9.9

)9.6 ± 0.4 (9.0-10.0

c

-

-

-

4.7-5.8

4.8-5.9

)6.0± 1.0 (5.1-7.6

70

71

42.5-51

76-80

34.1-40.6

)77.3± 1.6 (75.7-79.6

V or T

-

-

-

-

-

)86.3 ± 1.6 (84.9-88.7

'V

-

-

-

8-9

7-7

)7.2 ± 0.3 (7-7.5

-

100-117

-

75-90

76-83

)86.0± 9.9 (78-102

Ex. Pore

-

-

100-115

104-116

99-114

)120.4± 13.0 (108-135

Pharynx

-

-

40-41

36-43

41.2-43.1

)41.5 ± 2.8 (37.8-45.5

MB

'c

Stylet

-

19-27

-

10-20

-

)18.4 ± 6.3 (13-29

-

-

-

-

-

)442.8 ± 25.5 (416-473

Head-Vulva

-

-

-

-

-

)70.0± 9.3 (60-83

Vulva-Anus
Tail

Pus

-

63-68

45-50

42-63

51-53

)59.8± 2.8 (56-63

-

-

17

-

14-15

-

Spicules

-

-

5

-

4-5

-

Gubernaculum

گونه Nothotylenchus medians Thorne & Malek, 1968
Syn: Ditylenchus medians (Thorne & Malek, 1968) Fortuner & Maggenti, 1987

بدن کمی خمیده به سمت ش می ،سطوح جانبی داراي شش شیار طولی ،سر کوتاه ،گرد ،با شیارهاي ظریب و به عهرض
 6-7می رومتر بود .استایلت با گرههاي گرد و بخش مخروطی کوتاهتر از بخش استوانهاي بود .حباب انتهایی مري به حالت
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مماس با روده و یا کمی روي بخش ابتدایی روده رشد کرده است .کیسه عقبی رحم حدوداً  1/3 -2/6برابر عرض بدن در ناحیه
ش اف تناسلی بوده و یا  39-65درصد فاصله ش اف تناسلی تا مخرج را در برمیگرفت .دم مخروطی ش ل و با انتهاي گرد بود.
نرها مشابه مادهها بوده و پرده بورسا در آنها طولی معادل  1/8-4/7برابر عرض بدن در ناحیه مخرج داشت و حدود 27-84
درصد دم را میپوشاند (جدول  .)3این گونه را اولین بار تورن و مال شناسایی کردند ( .)Thorn and Malek, 1968چند سال
بعد ) Fortuner and Maggenti (1987این گونه را از روستایی در لهستان و شهر حس ه سوریه ،تحت جنس Ditylenchus
گزارش کردند .علی رمجی و هم اران ( ،)1389این گونه را براي اولین بار از ایران گزارش کردند .در این تحقیق این نماتد از
فراریشه درخت سیب و از شهرستان طالقان جداسازي و مورد شناسایی قرار گرفت.
جدول  -3مشخصات ریختسنجی گونه ( Nothotylenchus mediansاندازهها برحسب می رومتر)
)Table 3. Morphological characteristics of Nothotylenchus medians species (micrometer
)Fortuner and Maggenti (1987
Syria

سوریه
Male

نر

Female

ماده

Male

نر

استان البرز

Poland

لهستان

Female

ماده

Alborz province
Male

نر

Female

ماده

منشأ

Origin

صفت Characters

3

3

6

13

3

7

n

612-624

)680 (620-731

)643 (613-695

)734(660-803

)546±57.3 (504-611

(541-717) 617.4 ±67.2

L

30-32

30-32

)33 (31-35

)31 (25-36

a

5.2-5.4
)12.4 (10.9-13.7

)39.0 ± 2.6 (36.0-40.7

)38.2± 1.9 (35.9-41.1

)5.6 (5.0-6.0

)4.8 ± 0.3 (4.6-5.1

)5.1± 0.4 (4.8-6.0

b

)12.5 (11.4-13.2

)9.5± 0.2 (9.3-9.7

)10.2± 0.8 (9.5-11.8

c

4.7-5.2
13.8(12.6)14.5
3.2-3.5

)4.0 (3.7-4.6

)5.0 (4.7-5.2
11.8 (10.9)13.2
)4.4 (3.9-5.1

)4.1 (3.7-4.6

)6.2± 0.3 (6.0-6.5

)6.2 ± 0.4 (5.5-6.7

-

80-83

-

;)82 (79-83

)32.8 ± 0.8 (31.9-33.3

)76.5 ± 1.4 (74.3-78.2

V or T

-

88-90

-

)89 (86-90

-

)84.9± 1.5 (83.1-87.2

'V

)6.8 (6.0-7.5

7.0

7.0-7.5

)7.3 (6.5-8.0

( 7-8) 7.7 ± 0.6

)7.8± 0.4 (7-8

91-96

94-99

)95 (91-98

)99 (88-105

)77 ± 8.5 (69-86

)83.7 ± 9.7 (71-95

'c

Stylet
Ex. Pore
Pharynx

)124 (119-130

)128 (117-136

)130 (124-134

)131 (111-144

)114± 5.6 (109-120

)120 ±8.9 (107-135

38-42

36-39

)40 (36-42

)39 (35-42

)38± 2.3 (35.4-39.4

)39.9± 2.2 (36.6-42.7

MB
Pus

-

-

-

-

-

)33± 4.7 (30-43

-

-

-

-

-

)472.3 ± 54.2 (402-546

Head-Vulva

-

-

-

-

-

)84.4± 13.8 (65-110

Vulva-Anus
Tail

42-49

54-57

)55 (53-58

)59 (52-63

)57.7 ± 6.4 (54-65

)60.7 ± 3.9 (57-67

15-17

-

16-18

-

)15 ± 0.0 (15-15

-

Spicules

-

-

-

-

)4.8 ± 0.3 (4.5-5.0

-

Gubernaculum

خانواده )Hoplolaimidae Filipjev, 1934 (Wieser, 1953
جنس Helicotylenchus Steiner, 1945
گونه Helicotylenchus pseudodigonicus Szczygiel, 1969

با است اده از کلیدهاي شناسایی جنس  Helicotylenchusکه توسط )،Anderson and Eveleigh (1982
) Krall (1990) ،Kaul (1985و ) Uzma et al. (2015ارائه شده است ،گونه جداسازي شده Helicotylenchus
 pseudodigonicusتشخیص داده شد .در این گونه ،ش ل کلی بدن که بعد از مراحل تثبیت از حالت پیچخورده تا حالت C
ش ل باز ،استایلت داراي گرههایی که در بخش جلویی مسطح میباشند ،همیزونید بازتر از من ذ دفعی -ترشحی ،سطوح جانبی
داراي چهار شیار طولی که حاشیه شیارهاي خارجی در ناحیه پیرامون مري مضرس بود .دم داراي انتهاي گرد بود که در ناحیه
Fotedar and
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پشتی با تحدب بیشتري نسبت به ناحیه ش می مشاهده گردید .فاسمید دو تا ه ت شیار عرضی جلوتر از مخرج ،لوله تناسلی
در مادهها داراي دو تخمدان کشیده و ش اف تناسلی به صورت ی ش اف عرضی بود .نرها داراي استایلت و مري ضعیبتر بوده
و فاسمید در آنها ه ت تا هشت شیار عرضی جلوتر از من ذ کلوآك قرار داشت (جدول .)4
این گونه شباهت زیادي به گونههاي H. canadiensis ،H. digonicus Perry in Perry, Darling and Thorne,1959
 Waseem, 1961و  H. minzi Sher, 1966است .گونه  H. digonicusبه دلیل ش ل انتهاي دم ثابت ،در مقابل تغییرات زیاد در
ش ل دم و عدم وجود نر در میان جمعیت از گونه  H. pseudodigonicusمتمایز میشود و گونه  H. canadiensisبا داشتن
استایلت بلندتر ( 28-33در مهقابل  27-29می رومتر) و همچنین عدم وجهود نر از گهونه مورد مطالعه متمایز میشود .گهونه
 H. minziبه دلیل وضعیت کیسه ذخیره اسپرم (بهصورت اتصالی به محور تخمدان میچسبد و در مقابل در گونه مورد بحث در
امتداد محور تخمدان قرار میگیرد) از گونه  H. pseudodigonicusمتمایز میشود .اینگونه براي اولین بار در دنیا توسط
) Szczygiel (1969از لهستان شناسایی و معرفی گردیده است Kheiri (1972) .گونه مذکور را براي اولین بار از ایران گزارش
نمود و سپس مهديخانی مقدم و خیري ( )1374آن را از فراریشه چغندرقند منطقه مشهد و علی رمجی و هم اران ()1385
آن را از فراریشه گیاهان زراعی منطقه جیرفت مورد شناسایی قرار دادند .در این بررسی جمعیت مورد نظر از فرا ریشه درخت
انار در منطقه طالقان جمعآوري و شناسایی گردید.
جدول  -4مشخصات ریختسنجی گونه ( Helicotylenchus pseudodigonicusاندازهها برحسب می رومتر)
)Table 4. Morphological characteristics of Helicotylenchus pseudodigonicus species (micrometer
Szczygiel, 1969

نر

Male

ماده Female

علی رمجی ()1384
نر

Male

استان البرز

ماده

Female

نر

Alborz Province
Male

ماده

Female

منشأ

Origin

صفت Characters

-

-

11

16

3

6

n

700-770

720-940

)772 (635-896

)758 (603-837

)746.3 ± 75.8 (667-818

)735.7 ± 34.8 (688-793

L

28.1-34.1

21.7-31.2

)32 (26.5-35

)25.5 (22.2-31.1

)31.1 ± 1.4 (30.2-32.7

)23.7 ± 0.9 (22.5-24.8

a

-

-

?

)6.2 (5.5-6.9

)5.7 ± 0.0 (5.7-5.7

)6.6 ± 0.4 (6.1-7.0

b

-

-

?

)4.7 (4.0-5.4

)4.2 ± 0.4 (3.8-4.4

)4.7 ± 0.4 (4.2-5.2

'b

32.4-32.8

52.1-65.3

)39.3 (31.8-46.1

)62.2 (48.4-80.5

)24.0 ± 1.3 (23.0-25.6

)45.6± 2.6 (42.9-48.8

c

-

-

)1.4 (1.1-1.6

)0.8 (0.6-1.0

)1.8 ± 0.0 (1.8-1.8

)0.9± 0.1 (0.8-1.0

'c

-

58-61.8

-

)59.9 (56.9-63.4

-

)60.4 ± 1.5 (58.4-62.3

V

-

)29.3 (27-30

-

)27.5 (25-29

)25.3 ± 2.5 (23-28

)28.0 ± 1.1 (27-29

-

48.0

-

)47.6 (44.6-50

)52.6 ± 0.9 (52.0-53.6

)51.1 ± 2.7 (48.1-55.2

m

-

29.2-37.3

-

)31.1 (24.1-37.9

)32.3 ± 2.9 (29.6-37.0

O

-

-

-

-

)67.8 ± 2.2 (66.4-70.3

)75.6± 2.3 (73.1-78.8

MB

-

-

-

-

)112.7± 5.1 (107-117

)107 ± 6.0 (99-117

E.Pore

-

-

-

-

)131.0± 12.5 (118-143

)111± 4.6 (104-117

Pharynx

-

-

-

)39 (30-49

)45.7± 9.9 (39-57

)45.5 ± 11.6 (35-68

Overlapping

-

-

)454 (357-505

-

)444.7 ± 24.8 (402-469

Head-Vulva

-

-

-

)291 (234-331

-

)274.8± 16.2 (265-307

Vulva - Anus

-

-

)20 (17-22

)12 (10-17

)31± 1.7 (29-32

)16.2± 1.0 (15-17

Stylet

Tail

-

8.0-12

-

)9 (6.0-11

-

)10 (9-11

27.27.1

-

)27 (25-29

-

)26.3 ± 0.6 (26-27

-

Spicules

7.0-7.1

-

)7 (6.0-8.0

-

)6.7 ± 0.6 (6-7

-

Gubernaculum
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جنس Rotylenchus Filipjev, 1936
گونه Rotylenchus agnetis Szczygiel, 1968

بر اساس کلید ،شرح و ترسیمهاي ارائه شده توسط ) Castillo and Vovlas (2005جمعیت مورد مطالعه در این بررسی با
گونه  R. agnetisتطابق کامل داشت .در نمونه مورد مطالعه ،ش ل کلی بدن که بعد از مراحل تثبیت از حالت پیچخورده تا
حالت  Cش ل باز ،بود .سر کام ً مجزا از بدن که داراي  5-6حلقه بود .استایلت به طول  34-36می رومتر با گرههاي گرد بود.
محل ریزش غده پشتی مري 6-8 ،می رومتر پایینتر از پایه استایلت بود .همیزونید ب فاصله بعد از من ذ دفعی –ترشحی قرار
داشت .سطوح جانبی داراي چهار شیار طولی که حاشیه شیارهاي خارجی در ناحیه پیرامون مري مضرس بود .دم مخروطی،
نامتقارن و با انت هاي صاف و بدون شیار بوده و فاسمید ی تا پنج شیار عرضی جلوتر از مخرج قرار داشت .سیستم تناسلی در
مادهها داراي کیسه ذخیره اسپرم گرد یا بیضی ش ل که معموزً حاوي اسپرم میباشد و ش اف تناسلی در نیمه دوم بدن و در
فاصله  55-58درصدي طول بدن قرار داشت (جدول  .)5ماده این گونه براي اولین بار توسط ) Szczygiel (1968از لهستان
شرح داده شد Peneva and Nedelchev (1992) .به پراکنش و ریختشناسی این گونه در بلغارستان پرداختند .این گونه براي
اولین بار در ایران توسط ) Geraert and Barooti (1996از ریزوس ر کاج از مازندران شناسایی و گزارش شد .در طی این تحقیق
نیز نمونههاي نر و ماده این گونه از فراریشه زردآلو در منطقه هشتگرد جمعآوري و شناسایی شد.
جدول  -5مشخصات ریختسنجی گونه ( Rotylenchus agnetisاندازهها برحسب می رومتر)
)Table 5. Morphological characteristics of Rotylenchus agnetis species (micrometer
)Szczygiel (1968
Female

ماده

)Geraert & Barooti (1996
Male

نر

Female

ماده

Alborz Province

استان البرز
Male

نر

Female

ماده

منشأ

Origin

صفت Characters

8

4

10

5

5

n

)840 (660-960

)885(870 -900

)960 (870- 1070

)737.2 ± 43.6 (696- 806

)980 ± 87.5 (844-1085

L

)25.8 (23-27

)25 (24- 27

)23 (20-26

)25.2 ± 1.0 (23.6- 26.0

)27.2 ± 3.0 (22.8-30.6

a

-

)6 (5-7

)8 (6-9

)6.2 ± 0.3 (5.8- 6.6

)8.2 ± 0.6 (7.4-9.1

b

)6.0 (5.1-6.8

-

)6 (5-7

)5.2 ± 0.4 (4.6- 5.5

)6.8 ± 0.6 (6.2-7.8

'b

)54.6 (46-64

-

)74 (55-117

)32.4 ± 2.0 (29.5- 35.0

)71.6 ± 5.7 (61.9-76.7

c

-

-

)0.5 (0.3-0.7

)1.4 ± 0.2 (1.2-1.6

)0.6 ± 0.1 (0.5-0.6

'c

)57.6 (52-59

-

)57 (55-59

-

)56.1 ± 1.1 (54.8-57.6

V

)33 (32-35

)33 (32- 34

)36 (35- 38

)33.4 ± 0.5 (33- 34

)36.4 ± 1.5 (34.0-38.0

Stylet

)21.9 (18-24

-

)18 (13-29

)20.7± 1.5 (18.2- 22.1

)18.7 ± 3.6 (15.8-23.5

o

-

-

-

)65.3 ± 3.0 (61.5- 68.8

)68.7 ± 2.6 (64.3-70.7

MB

-

-

-

)112.4± 8.2 (99- 121

)130.4 ± 8.5 (123-144

Excretory Pore

-

-

-

)118.4 ± 5.9 (109- 124

)120.6 ± 11.6 (111-140

Pharynx

-

-

-

)24 ± 5.8 (15- 30

)23.4 ± 4.0 (18-29

Overlapping

-

-

-

-

)549.8 ± 42.0 (486-604

Head-Vulva

-

-

-

-

)416.8 ± 45.2 (347-466

Vulva-Anus

-

-

-

)22.8± 1.1 (21- 24

)13.8 ± 1.9 (11-16

-

-

-

-

)6.8 ± 0.8 (6-8

Tail annules

-

-

-

-

)4.8 ± 0.5 (4- 5

-

)32 (30- 34

-

)33.3 ± 1.5 (32- 35

-

Phasmid-Anus
annules
Spicule

-

-

-

)15.0 ± 1.4 (14- 17

-

Gubernaculum
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خانواده )Pratylenchidae Thorne, 1949 (Raski, 1962
جنس Pratylenchus Filipjev, 1936
گونه Pratylenchus mediterraneus Corbett, 1983

با است اده از کلید شناسایی و شرح ارائه شده توسط ) Castillo and Vovlas (2007و بررسی خصوصیات مورد اشاره ،نمونه
مورد مطالعه P. mediterraneus ،تشخیص داده شد .مهمترین ص ات ت ی ی این گونه از گونههاي مشابه داشتن سه حلقه سر
است که گاهی اوقات اولین حلقه نامشخص بوده و ظاهراً داراي دو حلقه دیده میشد ،کیسه ذخیره اسپرم گرد یا کروي و حاوي
اسپرم ،کیسه عقبی رحم  18-25می رومتر و تقریباً برابر عرض بدن ،ش اف تناسلی در فاصله  77-80درصدي طول بدن و دم
با شیارهاي درشت و انتهاي گرد و فاقد شیار ،بود (جدول .)6
جدول  -6مشخصات ریختسنجی گونه ( Pratylenchus mediterraneusاندازهها برحسب می رومتر)
)Table 6. Morphological characteristics of Pratylenchus mediterraneus species (micrometer
)Corbett (1983
Male

نر

Alborz Province

استان البرز
Female

ماده

Male

نر

Female

ماده

منشأ

Origin

صفت Characters

5

10

5

7

n

)480 (430- 540

)510 (430-580

)441.4± 11.1 (426- 457

)469 ± 57.7 (373-545

L

)31 (27-35

)27 (24-31

)30.4± 2.0 (27.6- 32.8

)28.1± 2.2 (24.9-30.3

a

)6.0 (5.6-6.3

)6.4 (5.2-7.6

)6.2± 0.3 (6.0- 6.6

)6.5 ± 0.7 (5.6-7.7

b

)4.4 (4.1-4.6

)4.3 (3.9-4.7

)4.0± 0.4 (3.6- 4.6

)4.0± 0.3 (3.5-4.3

'b

)20 (18-22

)21 (17-25

)13.2 ± 0.5 (12.5- 13.9

)26.0± 3.6 (22.8-32.1

c

-

-

)2.5± 0.1 (2.4- 2.7

)1.9 ± 0.2 (1.7-2.1

'c

)40 (34-42

)79 (77-80

)34.0 ± 7.8 (22.5-41.3

)78.0± 0.9 (77.0-79.1

V or T

)14 (13-15

)15 (14-16

)13.8± 0.4 (13.0-14.0

)13.7± 1.0 (12-15

Stylet

-

-

)67.4 ± 4.4 (62- 74

)72 ± 7.9 (59-79

-

-

)71.6 ± 2.4 (69- 74

)71.8 ± 2.7 (67-75

Pharynx

-

-

)40.0 ± 7.1 (30- 50

)46.5± 7.4 (38- 56

Overlapping

-

-

)65.6± 1.2 (63.8- 67.1

)69.6 ± 3.4 (67.1- 76.1

MB

-

-

-

)365.3± 42.9 (294- 424

Head-Vulva

-

-

-

)85.5 ± 14.5 (63- 104

Vulva-Anus

-

-

-

)18.7 ± 4.5 (11- 24

Pus

-

-

-

)1.1 ± 0.3 (0.7- 1.5

Pus /BW

-

-

)33.6 ± 1.5 (32- 35

)18.2± 2.2 (16- 21

Tail

)17 (16-18

-

)15.6± 1.1 (14- 17

-

Spicule

)5 (4.5-5.5

-

)5.8± 0.4 (5.5-6.0

-

Gubernaculum

Excretory Pore

این گونه اولین بار توسط ) Corbett (1983از خاك اطراف ریشههاي گیاه شبدر از اسراییل جدا گردید .همچنین آن را از فرا
ریشه گیاه نخود در ترکیه ) ،(Di Vito et al., 1994فرا ریشه گیاه نخود و عدس در سوریه ) ، (Greco et al., 1992فرا ریشه
گیاه گندم در شمال صحراي نقب اسراییل ) (Orion and Shlevin, 1989جداسازي کردهاند .در ایران نخستین بار توسط باروتی
( )1385از فرا ریشه گردو ،در شمال و مرکز ایران گزارش شد .در این تحقیق نماتدهاي نر و ماده گونه مذکور از فرا ریشه سیب
در مهرشهر جداسازي و شناسایی گردید.
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ABSTRACT
In order to identify the plant parasitic nematodes in Alborz Province, some soil and root tissues of plants samples
were collected from different crops in various regions of the Province during 2017 and 2018. After transferring the
samples to the laboratory, soil and root washing operations, nematode extraction, transferring and fixing in pure
glycerin were performed. Permanent microscopic slides and incisions were made from different parts of the body of
some species. After microscopic observations, the extracted species were identified using different keys. During the
survey and morphological studies, 6 nematode species belonging to 5 genera were identified as follows:
Ditylenchus triformis, Nothotylenchus affinis, Nothotylenchus medians, Helicotylenchus pseudodigonicus,
Rotylenchus agnetis, Pratylenchus mediterraneus
Among the identified nematodes, species Helicotylenchus pseudodigonicus, Nothotylenchus affinis,
Nothotylenchchus medians and Rotylenchus agnetis were reported for the first time in Alborz province.
Keywords: Alborz Province, Nematoda, Anguinidae, Hoplolaimidae, Pratylenchidae
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