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 تيلنكيدهاي مرتبط با درختان در باغات جيرفت و شرح چهار 

 گونه جديد براي فون نماتدهاي ايران 
 

 ٣ و احمد خيري٢، ابراهيم پورجم١فرحناز جهانشاهي افشار
 ي دانشگاه تربيت مدرس ، دانشجوي کارشناسي ارشد و دانشيار دانشکده کشاورز٢، ١

 ، استاد دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران٣
 ٢٣/٩/٨٤تاريخ پذيرش مقاله 

 
 خالصه

 
 در باغات ميوه منطقه جيرفت واقع در استان کرمان،           Tylenchida  به منظور شناسايي فون نماتدهاي راسته     

پس از  .  جمع  آوري گرديد ه منطقه   اطراف ريشه درختان ميو    نمونه خاك از     ١٤٠، تعداد   ١٣٨١ و   ١٣٨٠طي سالهاي   

 تثبيت و انتقال     به روش سانتريفوژ و    مونه  ها به آزمايشگاه، عمليات شستشوي خاك و استخراج نماتدها         نانتقال  

سپس از نماتدهاي جدا شده به تفكيك جنس،        .  انجام گرفت )  ١٩٦٩  (هآنها به گليسيرين با استفاده از روش دگريس       

 بررسيهايپس از    .  ي و برشهاي الزم از قسمتهاي مختلف بدن تهيه شد                اساليدهاي ميكروسكوپي دائم   

موجود اقدام به     ميكروسكوپي، اندازه  گيري  هاي الزم و رسم تصاوير مورد نياز، با استفاده از منابع و كليدهاي                

 جمعيتهاي جمع آوري   مرفولوژيك و مرفومتريك     براساس مشخصات .   گرديد ،شناسايي گونه  هاي استخراج شده   

 :گرديدشناسايي ، به شرح زير Tylenchida؛ از راسته  جنس١٩ متعلق به گونه نماتد ٣٤ ، تعدادشده
Aphelenchoides asterocaudatus Filenchus facultativus Hoplolaimus seinhorsti 
Aphelenchoides bicaudatus Filenchus misellus Irantylenchus vicinus 
Aphelenchoides limberi Filenchus polyhypnus Paratylenchus coronatus 
Aphelenchoides spicomucronatus Filenchus vulgaris Pratylenchus neglectus 
Aphelenchoides subtenuis Geocenamus alboranensis Pratylenchus thornei 
Aphelenchus avenae Geocenamus brevidens Psilenchus hilarulus 
Basiria berylla Geocenamus rugosus Psilenchus hilarus 
Basiria tumida Helicotylenchus multicinctus Seinura demani 
Boleodorus thylactus Helicotylenchus pseudorobustus Tylenchorhynchus mashhoodi 
Criconemella xenoplax Hemicriconemoides chitwoodi Tylenchulus semipenetrans 
Ditylenchus myceliophagus Hirschmanneilla gracilis  
Filenchus andrassy Hoplolaimus indicus  

 Hemicriconemoides chitwoodi  ،Hirschmanneilla  گونهچهار  در بين گونه هاي شناخته شده      
gracilis   ، Hoplolaimus seinhorsti   و Paratylenchus coronatus  گزارش   ايران اولين بار از    براي 

 . دن مي  شو ؛ به عنوان دومين گزارش از ايران، شرح دادهFilenchus polyhypnusشده و همراه با 
 

  ،Hemicriconemoides، Hirschmanneilla، Hoplolaimus:كليديي واژه  ها
                           Paratylenchus ،Filenchus،ايران . 

 
 مقدمه

زدن    ناشي از حمله نماتدها، نقش آنها در بهم              خسارت
فيزيولوژي گياه ميزبان خود، تسريع و تشديد بعضي از                   

بيماريهاي گياهي، انتقال تعدادي از ويروس هاي مهم گياهي،           
توانايي آنها در از بين بردن حشرات و باالخره اهميت نماتدها به            

،  از فون خاك در مطالعات اكولوژيكي           مهمي عنوان قسمت 
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مجموعه داليلي هستند كه ضرورت تحقيقات مداوم و گسترده           
منطقة جيرفت به     .دربارة نماتدهاي انگل گياهي را نشان مي دهد      

قرار  در استان كرمان     ،عنوان يكي از قطب هاي كشاورزي كشور      
 عمده محصوالت    آن،علت شرايط اقليمي خاص        ه   و ب   دارد

محصوالت  مشتمل بر     يگرمسيري، نيمه گرمسيري و سردسير    
توجه به وجود     با.  باغي و زراعي را مي توان در آنجا توليد كرد          

رودخانه هايي مثل هليل و شور كه از مناطق مرتفع و كوهستاني           
جيرفت سرچشمه گرفته و به طرف مناطق جلگه اي آن سرازير            

 ، همچنين با  )نقش اين دو رودخانه در انتقال نماتدها       (  مي شوند
درختان ميوه در تأمين نيازهاي غذائي      توجه به اهميت اقتصادي     

 مطالعه روي عوامل     و سالمت انسان از ابتداي خلقت تاكنون،        
 نماتدهاي انگل گياهي يكي از       .خسارت زاي آنها ضروري است     

  دسته از  مهمترين و خطرناكترين عوامل بيماري زا بر روي اين         
 لذا با   .محصوالت محسوب مي شوند كه كنترل آنها مشكل است        

به عدم اطالع كافي از وضعيت نماتدهاي موجود در منطقة          توجه  
نظرگرفتن وسعت منطقه و وضعيت        با در  ،جيرفت استان كرمان  

 اين مطالعه به منظور شناسايي و تعيين پراكنش          ،كشاورزي آن 
  .انواع نماتدهاي زيان آور درختان ميوة اين منطقه صورت گرفت

 
 ها روش مواد و

، تعداد  ١٣٨١ و   ١٣۸۰سالهاي  فصول بهار و پاييز      طي  در  
جمع  آوري درختان ميوه منطقه     ريشه از       نمونه خاك و    ۱۴۰
به آزمايشگاه،  در شرايط خنک     پس از انتقال نمونه  ها      .  گرديد

عمليات شستشوي خاك و ريشه  ها، استخراج نماتدها، تثبيت و          
) ۱۹۶۹  (هانتقال آنها به گليسيرين با استفاده از روش دگريس           

سپس از نماتدهاي جدا شده به تفكيك جنس،           .  انجام گرفت 
اساليدهاي ميكروسكوپي دائمي و برشهاي الزم از قسمتهاي            

 ميكروسكوپي،   بررسيهايپس از     .  مختلف بدن تهيه شد       
 با   انجام شده و    اندازه  گيري  هاي الزم و رسم تصاوير مورد نياز        

 گونه  هاي استخراج شده     ،موجود  استفاده از منابع و كليدهاي      
 . ناسايي گرديدش

 :كلمات اختصاري استفاده شده در جداول
ABW  =      عرض بدن در محل مخرج .  Ant. scutellum  = 

 =  BW  . به طول بدن   اسکوتالي جلويي نسبت فاصله بين سر تا      

 زامري    فاصله محل ريزش غده پشتي        =  DGO  .عرض بدن 
 ‐فاصله بين سر تا منفذ دفعي           =  E-Pore  .هاي استايلت  گره
 تعداد=    H. annuli  . طول گوبرناكولوم در نرها    Gub =  .يرشحت

فاصله   =  Oes  .منفذ تناسلي فاصله بين سر تا     =    H-v  .سرشيار  
 همپوشاني  طول=    Ovl  .بين سر تا محل اتصال مري به روده         

نسبت فاصله بين سر تا          =Post. scutellum  . روده بامري  
 .م طول کيسه عقبي رح    =  PUS  . به طول بدن   اسکوتالي عقبي 

R  =        تعداد حلقه ها در كل بدن.  Rex  =      تعداد حلقه هاي بين
تعداد حلقه هاي     =  Rvan  . ترشحي ‐ دفعي ابتداي بدن و روزنة   
 طول  St =  . طول آلت تناسلي نر      Sp =  .بين فرج تا مخرج    
 . تا مخرجفاصله بين فرج=  V-a .استايلت به ميكرون

 
  نتايج

 ۱۹از  نماتد   گونه   ۳۴ه، تعداد   گرفتصورت  هاي    با بررسي 
 هستند،   Tylenchidaجنس، كه همه متعلق به راسته               

 Hemicriconemoides: گونهتعدادچهار از اين. شناسايي گرديد
chitwoodi  ،  Hirschmanneilla gracilis،  Hoplolaimus 
seinhorsti  و  Paratylenchus coronatus      از براي اولين بار

 به همراه   فوق گونه   در اين مقاله چهار    .  دنايران گزارش مي  شو  
 که دومين گزارش از ايران         Filenchus polyhypnus  گونه

 .شوندشرح داده ميشود، محسوب مي
 

 Hemicriconemoides chitwoodi Esser, 1960  گونه‐١
 :مشخصات
نماتدهاي استوانه اي شكل كوچكي هستند كه بعد از            :ماده
و اليه  د.  كننديخميدگي پيدا م    از سطح شكمي  اندکي  تثبيت  

 پوست در ابتداي بدن و فرج با هم يكي شده و به راحتي              يمجزا 
سر تخت، داراي دو شيار عرضي و نسبت         .  شوندياز هم جدا نم   

 به بدن كمي فرورفتگي دارد، اولين حلقه سر رشد اضافي كرده            
، تقريباً بصورت ديسك درآمده و از حلقه دوم           )زاويه دار شده  (

 لبها در نوك سر بصورت         همچنين ديسك .  بزرگتر است سر  
 عرض حلقه هاي كاذب در         .شوديبرآمدگي كوچكي ديده م     

ي و شيارهاي   بوسط بدن سه تا پنج ميكرون، فاقد باندهاي جان         
استايلت بلند، قوي و داراي گره هاي         .  باشنديعرضي صاف م   

لوله ثانويه  .  دنباش ميكرون مي  ۵/٧ تا   ۶لنگري شكل به عرض      
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 بيضي شكل، در محل تماس روده و         مري كوتاه، حباب انتهايي   
 ترشحي دو تا پنج     ‐روزنه دفعي .  يا وجود دارد  دكاردريچه  مري  

 تا  ١٣فرج باز،   .  حلقه بعد از حباب انتهايي مري قرار گرفته است        
واژن كوتاه،  .   حلقه قبل از انتهاي بدن و فاقد پرده فرج است           ١٧

كيسه ذخيره اسپرم پر    .  كمي به طرف جلوي بدن خميده است       
فاصله فرج تا   .  باشدياز اسپرم هاي درشت و گاهي فاقد آن م          
 حلقه و   ١٢ تا   ۷داراي  مخرج چهار تا شش حلقه، دم مخروطي         

 .شوديرسد تيز ميبه تدريج كه به نوك م

 به ماده خيلي باريكتر بوده و فقط يك اليه پوستي           تنسب  :نر
فاقد سر در امتداد بدن قرار گرفته،       .  شوددر بدن نماتد ديده مي    

-يي از آن ديده م     کوچک استايلت، مري تحليل رفته و تنها اثر       
ورسا رشد  ب.  باشدسطوح جانبي داراي چهار شيار طولي مي      .  شود

اسپيكول رشد  .  بسيار كمي داشته و حاشيه آن دندانه دار است         
لوم پنج تا   وگوبرناكو  يافته و در اغلب موارد از بدن خارج شده            

وطي و داراي شيارهاي عرضي     دم مخر .  شش ميكرون طول دارد   
 .باشديم

 

 
 .(E-K)ماده . دم: Dسطوح جانبي و : Cناحيه مري، : Bتمام بدن، : A. (A-D)نر :  Hemicriconemoides chitwoodi ۱شکل 
E : ،بخش جلويي بدنF:  ،سطوح جانبيG و I : ،اندام توليد مثل و بخش عقبي بدنH : ،دمJ : ناحيه مري وK :تمام بدن. 
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 ).مقادير بر حسب ميکرومتر( Hemicriconemoides chitwoodi خصوصيات مورفومتريک دو جمعيت از ‐۱لجدو

Dasgupta et al., 1969 منشاء منطقة جيرفت 
 مشخصات ماده نر ماده نر
۶ ۱۰ ۳ ۸ n 
۴۲۰‐۳۷۰ ۵۹۰‐۴۶۰ )۴۷۰‐۴۰۰ (۵/۳۵ ± ۴۴۰ )۶۹۰‐۵۲۰ (۵۱ ± ۵۹۰ L 
۱۴‐۱۲ ۲۲‐۱۳ )۱/۱۴‐۱/۱۱ (۵/۱ ± ۶/۱۲ )۴/۱۶‐۷/۱۱ (۷/۱ ± ۷/۱۴ c 
۳۵‐۲۷ ۹۲‐۸۸ )۲/۳۵‐۲۷ (۸/۵ ± ۱/۳۱ )۹۰‐۷/۸۸ (۵/۰ ±۶/۸۹ V or T 
‐ ۵۸‐۳۲ ‐ )۹۷‐۹۶ (۴/۰ ± ۲/۹۶ V' 
 St ۷۴ ± ۱/۴) ۶۵‐۷۸( ؟ ۷۸‐۹۰ ‐
‐ ‐ ‐ )۱۴۵‐۱۰۳ (۹/۱۳ ± ۱۲۵ Oes 
‐ ۱۳۳‐۱۱۸ ‐ )۱۴۶‐۱۲۷ (۶/۶ ± ۱۳۴ R 
‐ ۳۹‐۳۳ ‐ )۳۷‐۳۰ (۶/۲ ± ۳۳ Rex 
‐ ۶‐۴ ‐ )۶‐۴ (۹/۰  ±۵ Rvan 
‐ ‐ )۳۷‐۳۲ (۶/۲ ± ۳۵ )۵۹‐۳۴ (۲/۸ ± ۴۱ Tail 
۳۱‐۲۷ ‐ )۲۹‐۲۲ (۸/۳ ± ۷/۲۴ ‐ Sp 
۵‐۳ ‐ )۶‐۵ (۶/۰  ±۳/۵ ‐ Gub 

 
 بحث

 ,.Dasgupta et al)با استفاده از كليد داسگوپتا و همكاران 
 Hemicriconemoides مورد بررسي با گونه      جمعيت  (1969

chitwoodi بق قابل قبولي در اندازه ها و نسبتهاي بدست            تطا
 مورد  جمعيت اختالف جزئي بين      چند.  دهدمي  نشان  آمده

   همکاران  توسط داسگوپتا و   بررسي و گونه شرح داده شده      
در جمعيت مورد بررسي اندازه بدن بلندتر  .  شتوجود دا )  ١٩٦٩(
، تعداد كل    ) ميكرون ۵۹۰ تا    ۴۶۰ در مقابل      ۶۹۰ تا    ۵۲۰(

) R  =  ١١٨‐١٣٣ در مقابل  R  =  ١٢٧‐١٤٦( بدن بيشتر  حلقه هاي
 ٩٠ تا    ٧٨ در مقابل      ٧٨ تا    ۶۵(  و طول استايلت كوتاهتر     

، بيان  )۱۹۶۰( در شرح اصلي ايسر       همچنين.  باشدمي)  ميكرون
 كه نماتدهاي نر اين گونه فاقد پرده بورسا هستند اما             است شده

جام طبق بررسي هايي که بعداً توسط داسگوپتا و همکاران ان             
 پرده بورسا بصورت بسيار ابتدايي وجود        گرفت، مشخص شد که   

 .تشابه زيادي با گونه فوق دارد        H. gaddiهمچنين گونه     .دارد
، كوچكتر  همطراز با بدن     و  گونه به واسطه دارا بودن سر گرد       اين

يا هم اندازه بودن اولين حلقه سر با دومين حلقه و صاف بودن               
  مذکور گونه  .باشدابل شناسايي مي  اولين حلقه از گونه مذكور ق      

 سپس  .شدشناسايي ومعرفي      )۱۹۶۰(اولين بار توسط ايسر       
 Camelliaداسگوپتا و همکاران آن را از خاک اطراف ريشه             

japonica      در اين تحقيق    . در فلوريداي آمريکا گزارش نمودند 
براي نخستين بار در ايران از خاك اطراف درختان          گونه مذکور   
 .ما در منطقه جيرفت جمع آوري و شناسايي گرديدپرتقال و خر

 Hirschmanniella gracilis (de Man, 1880) Lucگونه      ‐٢
and Goodey, 1964 

 مشخصات
بدن بلند و كرمي شكل و پس از تثبيت، راست يا                :  ماده

 شبكه كوتيكولي سر    .كمي به سمت شكم خميدگي پيدا مي كند      
اي مدور، همطراز با بدن       قوي،  سر تخت و كوتاه، با كنار ه ه          

در    شيار عرضي، ارتفاع سر سه تا چهار و عرض آن           چهارداراي  
پوست با شيارهاي عرضي     .   ميكرون مي باشد  ١۲ تا    ١٠قاعده  

 ۶/١مشخص، فاصله دو شيار عرضي از يكديگر در وسط بدن               
سطوح جانبي بدن داراي چهار شيار طولي صاف         .   است ميكرون
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ه صورت ناقص توسط شيارهاي عرضي      كه معموالً در ناحيه دم ب     
 ميكرون  ۵/٧ عرض سطوح جانبي پنج تا           .تزيين شده است   

 قسمت  قوي، استايلت   . مي باشد ) بدن عرضحدود يك چهارم    (
 ،)m    =١/۴٧(مخروطي آن كمي كوتاهتر از نصف طول استايلت         

گاهي وميكرون    ۵/۴به عرض   گره هاي استايلت درشت و گرد،       
 به  هميزونيد.  تمايل به عقب مي باشد   كمي م   سطح جلويي گره ها  

طول سه شيار عرضي و به فاصله دو تا هفت شيار در جلو روزنه               
 ترشحي معموالً كمي     ‐روزنه دفعي .  ترشحي قرار دارد     ‐دفعي

فاصله محل  .  جلوتر از محل اتصال مري به روده واقع شده است          
 ميكرون  ۶/۴ از قاعده استايلت حدود        مريريزش غده پشتي     

)١/٢٢=    O  (لوله اوليه مري استوانه اي شكل، حباب مياني       .  است
غده هاي مري  .  مري بيضوي و داراي دريچه مشخص است           

. دارند روده همپوشاني    باكشيده، بلند و اغلب از طرف شكمي          
فرج و واژن   .   ميكرون است  ٢٣۴   تا ١٧۶همپوشاني  اين  طول  

ي دارا.  مي باشد)  V  =  ٣/۵۴(مشخص، فرج تقريباً در وسط بدن       
دو تخمدان مستقيم و كشيده در طرفين بدن، تخمك ها بيشتر           

،  شکل در يك رديف، كيسه ذخيره اسپرم بيضوي تا مستطيلي          

روده بوسيله  .  در امتداد محور تخمدان و حاوي اسپرم مي باشد         
داراي واكوئل هاي درشت    که  )  Thorne cells(ي  نسلولهاي تور 

تقيماً به ركتوم     روده مس   . از ديواره بدن جدا مي شود       ،هستند
 دم   .)تومبا رک  د همپوشاني     قانتهاي روده فا      (متصل است  

 انتهاي گرد و داراي يك زائده                   با  مخروطي كشيده  
(Progection)              مشخص و نوك تيز كه در مركز يا متمايل به 

. دم فاقد ناحيه شفاف انتهايي است      .  سمت شكمي دم قرار دارد    
 شيار  ٣٣ تا   ٢٣وشي شكل و كوچك كه در فاصله         جفاسميد ها  

 .عرضي از انتهاي دم قرار دارند
 بدن پس از تثبيت ،        .باشند مي مشابه نماتدهاي ماده   :  نر

 تناسلي به   ‐محل منفذ دفعي  از  راست و در بعضي افراد، دم         
ي مانند  رناحيه لب، استايلت و م     .  سمت پشت خميدگي دارد    

سا  پرده بور  .آنچه كه در مورد نماتد ماده شرح داده شد، مي باشد         
 مشخص، كمي باالتر از قاعده آلت تناسلي نر            هايداراي شيار 

 اسپيكول ها    .يابدادامه مي  نزديكي فاسميد      تاشروع شده و      
 تناسلي بيرون ‐لوم ساده و از منفذ دفعيو گوبرناك،اندكي خميده

 .نمي آيد

 
 )مقادير به ميکرومتر( با شرح اصلي Hirschmanniella gracilisمقايسة مرفومتريک جمعيت ايراني  ‐٢جدول 

Sher, 1968 منشاء منطقة جيرفت 
 مشخصات ماده نر ماده نر
۴ ۱۰ ۵ ۸ n 

)۱۹۸۰‐۱۳۸۰(۱۶۳۰ )۲۰۸۰‐۱۵۶۰ (۱۷۷۰ )۱۸۹۰‐۱۵۷۵ (۱۸۱۰ )۲۱۰۰‐۱۵۵۵ (۱۹۲۰ L 
)۶۶‐۴۹ (۵۴ )۶۵‐۵۰ (۵۸ )۶/۷۵‐۹/۵۷ (۷۱ )۷۰‐۸/۵۸ (۲/۶۳ a 
)۱۴‐۱۳ (۳/۱۳ )۱۶‐۱۲ (۲/۱۴ )۲/۱۳‐۱۲ (۶/۱۲ )۹/۱۳‐۲/۱۲ (۲/۱۳ b 
)۹/۶‐۵/۵ (۱/۶ )۴/۷‐۲/۵ (۲/۶ )۵/۵‐۴/۵ (۵/۵ )۶‐۱/۵ (۵/۵ b' 

‐ )۵۵‐۵۱ (۵۳ )۸/۳۶‐۹/۲۵ (۶/۳۰ )۱/۵۸‐۵۲ (۳/۵۴ V or T 
)۲۲‐۲۰ (۲۱ )۲۴‐۲۰ (۲۱ )۲۱‐۲۰ (۴/۲۰ )۵/۲۲‐۵/۲۰ (۹/۲۰ St 
)۵۰‐۴۸ (۴۹ )۵۱‐۴۵ (۴۸ )۵۰‐۴۵ (۴۸ )۴۹‐۲/۴۵ (۱/۴۷ m 

‐ ‐ )۱۵۸‐۱۴۰ (۱۴۹ )۱۵۱‐۱۲۷ (۱۴۳ Oes 
‐ ‐ )۱۹۵‐۱۹۱ (۱۹۳ )۲۳۴‐۱۷۶ (۱۹۸ Ovl 
‐ ‐ )۱۱۲‐۸۴ (۶/۹۸ )۱۲۷‐۹۰ (۱۱۵ Tail 

)۳۷‐۳۱ (۳۵ ‐ )۴۲‐۴۰ (۵/۴۱ ‐ SP 
)۱۱‐۹ (۱۰ ‐ )۱۴‐۱۰ (۳/۱۲ ‐ Gub 
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سطوح : Eاندام توليد مثل، : Dبخش جلويي بدن، : Cناحيه مري، : Bتمام بدن، : A. (A-H)ماده :  Hirschmanneilla gracilis ۲شکل 

 .دم: Kناحيه مري و : Jبخش جلويي بدن، : I. (I-K)نر . دم: H‐Fجانبي، 
 

 بحث
  هاي با استفاده از كليدهاي شناسايي گونه                       

Hirschmanneilla   ابساري و اندرسون    )۱۹۶۸  ( که توسط شر ،
)Ebsary and Anderson, 1982  (   و لوف)ارائه شده  )  ۱۹۹۱

  Hirschmanniella gracilis مورد مطالعه       جمعيت  است،
خصات افراد نمونه با شرح       ش اندازه ها و م    .تشخيص داده شد   

تقريباً مطابقت نشان    ،  )۱۹۶۸(  رتجديد نظر شده توسط ش       

 ،H. belli هاي     مذكور با گونه           جمعيت.  مي دهد
H. spinicaudata  ،H. oryzae   و H. anchoryzae  تشابهاتي 

، بواسطه دارا بودن شيب بيشتر سطح       H. belli ليكن گونه    ،دارد
جلوي گره هاي استايلت، نامشخص بودن كيسه ذخيره اسپرم،           

 شكمي،  زائده داشتن   ،)نر به ندرت وجود دارد    (عدم وجود اسپرم    
بودن ك  بتهاي دم و همچنين مش     وجود شيارهاي عرضي تا ان     

 قابل  مورد بحث صورت ساده تا ناقص از گونه        ه  سطوح جانبي ب  
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، سر نيمه كروي    H. spinicaudataگونه   در .تشخيص مي باشد 
 سطوح  و  ) ميکرون ۵/۲۲ تا   ۵/۱۹ در مقابل    ۴۰  (استايلت بلندتر 

 .H و      H. oryzaeگونه   ود  .جانبي مشبك مي باشد     
anchoryzae      كلي و درشتي بدن شباهت         نيز از نظر شكل 

 داراي  H. oryzae به گونه مذكور دارند، اما گونه         زياديبسيار  
 از جمله استايلت      .باشد مي اختالف بيشتري با گونه مذكور       

، مري  )ميكرون  ۵/۲۲ تا    ۵/۱۹در مقابل      ١٩ تا    ١۶(تر  کوتاه
 ها، اسپيكول )b  =  ۲/۱۲‐۹/١۳در مقابل     b  =  ٨/۸‐١/١٢(بلندتر  

 انتهاي  هو زائد )  ميكرون  ۴۲ تا   ۴۰در مقابل     ٢۶   تا ١٨(كوچكتر  
كامالً نيز    H. anchoryzae گونه    .دم كامالً شكمي مي باشد    

 تا ١٦( طول استايلت  اندازه فقط در .باشدي  ممشابه گونه مذكور    

 گونه  .با هم اختالف دارند   )   ميكرون ۵/۲۲ تا   ۵/۱۹ مقابل   در  ١٧
 نون از تگزاس   مورد بحث در سراسر دنيا انتشار دارد و تاک             

)Sher, 1968(    سوئد ،)Allgen, 1925; 1934(    روماني و ،
و )  Rhm, 1924(، آلمان    )Micoletzky, 1917(دانمارک  
از مناطق  )  Franz, 1942; Franz and Beir,1942(استراليا  

باتالق و مردابي، همچنين از روي چمن و مرغزارها گزارش شده           
در شه بيدمشك    اين گونه از روي ري      ).  Sher, 1968(است  

 و براي اولين    جمع آوري و شناسايي شده   )  دروا(منطقه جيرفت   
 . از ايران گزارش مي شودبار

 

 Hoplolaimus seinhorsti Luc, 1958 گونه ‐٣

 
 دم،: E و Dسطوح جانبي، : Cبرش عرضي سر، : Bناحيه مري، : A. (A-H)ماده :  seinhorsti Hoplolaimus ۳شکل 

F :ل و اندام توليد مثG :تمام بدن. 
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 )مقادير برحسب ميکرومتر ( Hoplolaimus seinhorsti خصوصيات مرفومتريک چهار جمعيت از ‐۳جدول 
Sher (1963) Van Den Berg & Kirby (1979) Zeidan and Geraert (1989)  منشاء منطقة جيرفت

 مشخصات ماده ماده ماده ماده
۲۰ ۶ ۶ ۳ n 
۱۵۶۰‐۱۰۶۰ )۱۸۰۲‐۱۴۲۲ (۱۵۴۴ )۱۳۹۵‐۱۱۵۶ (۱۲۶۶ )۱۵۷۷‐۱۴۸۰ (۵۱ ± ۱۵۱۹ L 
۳۴‐۲۵ )۳/۳۰‐۸/۲۴ (۲۸ )۳۱‐۲۷ (۲۹ )۹/۲۲‐۱/۲۱ (۹/۰ ± ۸/۲۱ a 
۱/۱۰‐۸/۸ )۷/۷‐۵/۶ (۲/۷ )۱۰‐۲/۸ (۹ )۸/۸‐۲/۸( ۳/۰ ±۵/۸ b 
۱/۱۰‐۶ ‐ )۳/۷‐۳/۵ (۶/۶ )۷‐۶/۶ (۲/۰ ± ۸/۶ b' 
۷۴‐۳۸ )۲/۱۰۷‐۷/۵۹ (۱/۸۲ )۶۲‐۴۱ (۵۴ )۲/۶۲‐۳/۴۹ (۱/۸ ± ۳/۵۶ c 
۶۰‐۵۲ )۵۸‐۴۸ (۵۴ )۵۷‐۵۴ (۵۵ )۱/۵۹‐۶/۵۵ (۸/۱ ± ۶/۵۷ V 
۴۹‐۴۰ )۹/۴۴‐۶/۳۸ (۷/۴۲ )۴۴‐۴۰ (۴۲ )۴۳‐۴۲ (۶/۰ ± ۳/۴۲ St 
‐ ‐ ‐ )۱۶۰‐۱۵۴ (۱/۳ ± ۱۵۷ Oes 
‐ )۱۵۴‐۱۲۸ (۱۴۲ )۱۳۰‐۹۹ (۱۱۵ )۱۸۳‐۱۷۴ (۶/۴ ± ۱۷۹ E- pore 
‐ )۷/۲۵‐۸/۱۵ (۵/۱۹ )۲۶‐۲۲ (۲۴ )۳۰‐۲۳ (۸/۳ ± ۳/۲۷ Tail 
۴۴‐۳۱ )۳۹‐۳۰ (۳۴ ‐ )۵/۳۶‐۳۴ (۲/۱ ± ۵/۳۵ Ant. scutella 
۸۳‐۷۴ )۸۳‐۷۴ (۷۸ ‐ )۸۴‐۸۲ (۲/۱ ± ۸۳ Post. scutella 

 
 مشخصات
 ۷۰ضرو ع   ۱۵۱۹طول  به  (نماتدهايي بلند و قطور      :  ماده
ه  از تثبيت ب   پسدني استوانه اي شكل مي باشند كه      ب با   )ميکرون

سر .  در مي آيد   شكم   سمت   كمي خميده به   تا مستقيم   تورص
 ١٧ تا   ١۶ تا هشت و عرض        ۵/٧بزرگ و نسبتاً بلند به طول         

 ايدار   معموالً داراي چهار شيار عرضي و حلقه پايه سر          ،ميكرون
 به علت وجود شيارهاي عرضي .باشد مي شيار طولي ١٠هشت تا   

صورت مشبك ديده   ه  و طولي روي سر و برخورد آنها با هم سر ب          
. وتيكولي سر بسيار قوي و مشخص است           شبكه ك .  مي شود

كوتيكول داراي شيارهاي عرضي مشخص كه عرض هر شيار             
 كه اغلب   ي ميكرون و سطوح جانبي با يك شيار طول         ٢/٢حدود  

 گره هاي  داراياستايلت كامالً رشد يافته،       .  باشدمينامشخص  
كه در قسمت جلويي آنها دو زائده        است  الله اي شكل و بزرگ      

محل ريزش غده پشتي مري در        .   وجود دارد  ي شكل ه ا دندان
مري .  شش ميكرون از انتهاي استايلت قرار دارد          فاصله پنج تا  

 . درصد از كل طول بدن مي باشد         ٧/١۴نسبتاً كوتاه و تقريباً       
 داراي و ميكرون ٢۶ و عرض ٢٩حباب مياني نسبتاً گرد به طول 

مري  ثانويه   هولل  .دريچه هاللي قوي و مشخص در وسط مي باشد       
 حباب انتهايي   .رارگرفته است را ف    عصبي وسط آن   كوتاه و حلقه  

 بخش غده  اي   . روده همپوشاني دارد    با ابتداي از سمت پشتي     
 ترشحي  ‐ روزنه دفعي   .مري داراي شش هسته مشخص است       

هميزونيد .  معموالً در سطح اتصال مري به روده واقع شده است          
 بعد از روزنه     به فاصله شش شيار عرضي      و به طول شش ميكرون   

 محل هميزونيد و هميزونيون      . ترشحي قرار گرفته است     ‐دفعي
ركتوم حالت همپوشاني      روده و .  تغير است مروي سطح بدن     

فرج با شكاف عرضي بزرگ تقريباً در وسط بدن                 .  ندارند
كه يكي به طرف جلوي بدن است قرارگرفته و داراي دو تخمدان   

 كيسه ذخيره   .است  ديگري به طرف انتهاي بدن كشيده شده         و
 ميكرون  ٣۵ تا   ٢٣دم كوتاه به طول     .  باشدمي  اسپرم نامشخص   

 شيار عرضي   ١٧ تا ١۴با انتهاي گرد و در سطح شكمي داراي           
 عقبي به ترتيب در فاصله       واسكوتالي جلويي   .  مشخص مي باشد 

 . ندا  بدن قرار گرفته طول درصد از٣/٨۴  تا٩/٨١ و ۵/٣۶ تا ١/٣۴
 .مشاهده نشد: نر

 
 بحث

هاي جنس    با استفاده از کليدهاي شناسايي گونه               
Hoplolaimus      1963 , که توسط شر)  Sher(    هندو و گلدن ،

(Handoo and Golden, 1992)     و اندرسون)Anderson, 
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 Hoplolaimus مذکور     جمعيتارائه شده است،       )  1983
seinhorsti        ها و مشخصات      اندازه.   تشخيص داده شد

، )۱۹۶۳(ا شرحهايي که توسط شر        مرفومتريک گونه مذکور ب    
) Van Den Berg and Kirby, 1979(فان دن برگ و کرباي      

ارائه شده است، تا حدود زيادي         )  ۱۹۸۹(و زيدان و گرارت       
-مهمترين تفاوتي که در اين مقايسه به چشم مي          .  تطابق دارد 

گونه مذکور داراي قطر    .   بود aخورد، اندازه قطر بدن يا شاخص        
۲۵‐۳۴در مقابل     a=۱/۲۱‐۹/۲۲( کمتر   aاخص  بدن بيشتر يا ش   

=a  ،۳/۳۰‐۸/۲۴=   a  ۲۷ ‐۳۱و = a( ،و در مقايسه با شرح اصلي 
. باشدمي)  ۴۹ تا   ۴۰ در مقابل     ۴۳ تا ۴۲(طول استايلت کمتر     

داشتن شش هسته درحباب     به   با توجه     H. seinhorstiگونه  
 .Hو    H. indicus  ،H. chambus  گونه  انتهايي مري با سه     

columbus  گونه  .   مشابهت داردH. indicus    ه و دو جنسي بود 
 و از اين طريق از      است فعال و پر از اسپرم       ،كيسه ذخيره اسپرم  

و   H. chambus  دوگونه.  گونه مذكور قابل تشخيص مي باشد     
H. columbus          به واسطه همپوشاني نداشتن روده وركتوم از 

به علت دارا   همچنين گونه مذكور    .  گونه مورد نظر جدا مي شوند    
بودن شش هسته در حباب انتهايي مري و نامشخص بودن                

 .H و عدم فراواني جنس نر از گونه                 اسپرم كيسه ذخيره 
pararobustus  اين گونه اولين بار        .ص مي باشد يشخ ت قابل

 .آوري و معرفي گرديد     جمع ي پنبه  رو  از )۱۹۵۸(توسط لوك   
ن، هند،  دنيا مثل سودا     همچنين از مناطق گرمسيري سراسر      

 و  ليمو  پاكستان، و مصر از روي ميزبانهايي چون موز، ذرت،            
Ficus elastica    گزارش شده  است  (Zaidan and Geraert, 

 از خاك اطراف ريشه هاي       مذکور گونهدر اين بررسي     .  (1989
 جداسازي و مورد شناسايي      )دوساري  (موز در منطقه جيرفت    

 . مي گرددرش اولين بار از ايران گزاقرار گرفت و براي
 

 Paratylenchus coronatus Colbran, 1965گونه  ‐٤
 :مشخصات
نماتد هايي كرمي شكل هستند كه بدنشان بعد از             :  ماده

 از نيمه دوم بدن به طرف        اغلب  باز در آمده و    Cتثبيت به شكل    
 ي كوتيكول با شيارهاي عرض       .کنندپيدا مي شكم خميدگي    

.  ميكرون است   تا دو  ۵/۱مشخص، فاصله دو شيار عرضي از هم         
سطوح جانبي داراي چهار شيار طولي صاف كه عرض آنها در              

 ميكرون و دو شيار داخلي وسط از دو            ۲/۳ تا   ۶/۲وسط بدن   
سر به شكل مخروط ناقص با        .  شيار  بيروني ظريفتر هستند      

شيارهاي عرضي ظريف كه اولين حلقه سر بزرگتر و در طرفين            
بلند و ظريف، قسمت مخروطي     استايلت  .  دآيبرجسته به نظر مي    

با گره هاي  )   = ۹/۶۳m‐۵/۷۳(بيشتر از نصف طول كل استايلت       
لنگري شكل كه در قسمت عقبي گرد و در قسمت جلويي كمي            

محل ريزش  .   ميكرون است  ۵/۳ تا   سه بوده و عرض آنها       رمقع
 ميكرون فاصله   هفت تا    چهار غده پشتي مري از قاعده استايلت     

 لوله اوليه مري با حباب       ،Criconematoidمري از نوع     .  دارد
 حباب مياني داراي دريچه بزرگ و        . اند مياني درهم ادغام شده   

ثانويه مري   لوله   . ميكرون است  ۴/۲عرضو    ۶/۵مشخص به طول    
نسبتاً كوتاه، حباب انتهايي گرد تا گالبي شكل، حلقه عصبي در            

 ،ن حلقه بد   دو  به طول د  ي هميزون .قرار دارد وسط لوله ثانويه     
يا بالفاصله قبل از آن قرار      و   ترشحي   ‐كمي باالتر از روزنه دفعي    

انتهايي فاصله يک سوم     با كمي فرورفتگي در       فرج.   است هگرفت
 يك جفت پرده كوتيكولي كوچك اطراف فرج را          .بدن قرار دارد  

، داراي  ي بدن  جلو متمايل به سمت   واژن مورب و      .مي پوشاند
كيسه .  شيده شده است  يك تخمدان كه به طرف جلوي بدن ك        

 بصورت اتصالي از     وذخيره اسپرم كوچك و گرد، پر از اسپرم            
 جانبي به تخمدان مي چسبد و فاقد كيسه عقبي          ‐طرف شكمي 

 انتهاي آن به اشكال        و دم به تدريج باريك شده      .  ستارحم  
همچنين داراي  باشد   مي  تقريباً گرد تا كمي نوك تيز        ،مختلف

 قابل   سختي ر ظريف بوده و به      حلقه است كه بسيا     ۲۰   تا ۱۶
 .فاسميدها مشاهده نشدند. ت هستنديرو

 نسبت به ماده  داراي بدني باريكتر بوده و پس از تثبيت              :نر
 در نمي آيد و فقط كمي به طرف شكم انحناء           Cبه شكل حرف    

كوتيكول داراي شيارهاي عرضي ظريفتر نسبت به        .  پيدا مي كند 
.  ميكرون است   تا يک  ۷/۰  ماده ها و فاصله هر دو شيار عرضي        

 و)  دو شيار بيروني مشخص تر   (با چهار شيار طولي     جانبي  سطوح  
سرگرد و در طرفين    .   ميكرون است  ۵/۲عرض آنها در وسط بدن      

 استايلت و مري تحليل رفته و هميزونيد         . است بدون برجستگي 
.  ترشحي قرار گرفته است        ‐بالفاصله قبل از روزنه دفعي        

  گوبرناکولوم ساده  وهايي كمي خميده     تاسپيكولها در قسمت ان    
يز ت خميده و انتهاي آن تقريباً         ، مخروطي ه دم كوتا  .مي باشد 

 .است
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  وGتمام بدن، : Eبخش جلويي بدن،  :Dاندام توليد مثل، : G–H A-C). و(A-Eماده :  Paratylenchus coronatus ٤شکل 

H :نر . دم(F-I) .F : تمام بدن وI :دم. 
 )مقادير به ميکرومتر(با شرح اصلي   Paratylenchus coronatusة مرفومتريک جمعيت ايراني مقايس‐۴جدول 

Colbran (1965) Van Den Berg (1977)  منشاء منطقه جيرفت
 مشخصات ماده نر ماده ماده نر
۱۰ ۱۵ ۲۸ ۶ ۲۰ n 
۳۱۲‐۲۴۴ ۲۹۸‐۲۶۸ )۳۵۱‐۲۴۴ (۲۹۸ )۳۹۸‐۳۳۵ (۳۷۳ )۴۳۳‐۳۲۸ (۳۸۶ L 
۲/۳۰‐۲/۲۰ ۲۶‐۸/۱۷ )۷/۲۵‐۴/۱۵ ( ۷/۲۱ )۹/۴۱‐۸/۲۶ (۶/۳۳ )۳/۳۲‐۱/۱۸ (۹/۲۴ a 
۷/۱۷‐۲/۱۶ ۸/۱۷‐۱۴ )۲۳‐۴/۱۵ (۴/۱۹ )۲/۱۵‐۱۱ (۲/۱۳ )۹/۱۴‐۸/۹ (۱۲ c 

‐ ‐ )۴/۲‐۷/۱ (۱/۲ )۶/۳‐۷/۲ (۳ )۶‐۸/۲ (۹/۳ c' 
‐ ۴/۸۲‐۲/۷۸ )۸۳‐۸۰ (۸۲ )۳۹‐۱/۲۱ (۴/۳۲ )۵/۸۳‐۲/۷۸ (۷/۸۰ V 
‐ ‐ )۵۲‐۸/۱۹ (۲۸ ‐ )۴۵‐۳/۲۶ (۵/۳۵ G 
 St ۹/۳۳) ۳۶‐۴۰( ؟ ۸/۳۱) ۷/۲۸‐۳۶( ۲/۳۱‐۹/۳۸ ؟
‐ ‐ )۱/۱۹‐۵/۱۲ (۶/۱۵ )۳۴‐۲۵ (۷/۲۸ )۳۹‐۲۲ (۳۲ Tial 

۶/۱۵‐۳/۱۵ ‐ ‐ )۲۴‐۲۰ (۳/۲۲ ‐ Sp 
۲/۳‐۳ ‐ ‐ )۵‐۴ (۵/۴ ‐ Gub 
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 بحث
هاي جنس      شناسايي گونه        با استفاده ازكليد        

Paratylenchus       ۱۹۷۵  (راسكيو  )  ۱۹۹۱(که توسط نيکل( 
 Paratylenchus coronatus  جمعيتاين  ،  ستشده ا ارائه  

نسبت ها واندازه      ،مشخصات مرفولوژيكي .  تشخيص داده شد   
و   (Colbran, 1965)هاي افراد نمونه با شرح اصلي گونه             

 جمعيت  .مطابقت دارد تقريباً  )  ۱۹۷۷(گزارش فان دن برگ       
 تا  ۲۶۸ در مقابل     ۴۳۳ تا   ۳۲۸(مورد بحث از نظر طول بدن         

) ۲۶ تا ۸/۱۷ در مقابل  ۳/۳۲ تا   ۱/۱۸  (a، شاخص   )ن ميکرو ۲۹۸
  تا                  c)  ۸/۹و                   

. با شرح اصلي اندکي تفاوت دارد      )  ۸/۱۷ تا   ۱۴ در مقابل    ۹/۱۴
مهمترين اختالف گونه گزارش شده توسط فان دن برگ با افراد           

کيسه ذخيره  علي رغم پر بودن     (نمونه، در عدم وجود نماتد نر        
 در  ۹/۰ تا    ۴/۰(   بدن و کمتر بودن عرض حلقه هاي       )  اسپرم

دليل تشابه  ه  بهمچنين  .  مي باشد   ) تا دو ميکرون    ۵/۱مقابل  
 مقايسه اي بين آنها صورت      ،با گونه هاي زير   جمعيت مورد بحث    

در   P. morius  گونه     مورد بحث و   جمعيتوجه تمايز   .  تگرف
شکل انتهاي دم مي باشد؛ در گونه دوم انتهاي دم نوک تيز و به              

عالوه بر شکل       P. salubrisگونه  .   شود يک ماکرون ختم مي   
از نظر  )  گرد و پهن در مقابل مخروطي و نوک تيز          (انتهاي دم   
نيز با  )   ميکرون ۴۳۳ تا   ۳۲۸ در مقابل    ۲۵۰ تا   ۲۰۰(طول بدن   

 Paratylenchus coronatusگونه  .گونه مذکور اختالف دارد    
به واسطه دارا بودن طول بدن و استايلت بلندتر، بيشتر بودن               

عداد حلقه هاي بين فرج تا مخرج و فراواني نماتدهاي نر از                ت
اين گونه اولين بار    .  تشخيص مي شود     قابل P. arculatusگونه  

از روي ريشه برخي از درختان جنگلي و        )  ۱۹۶۵(توسط کالبران   
 از خاك    مذکور گونهدر اين بررسي    .  پرتقال والنسيا گزارش شد   

 در  ، زردآلو و گيالس     انار، انجير، بيدمشک   اطراف ريشه هاي    
 جداسازي و مورد شناسايي قرار گرفت و براي           منطقه جيرفت 

 . مي گردداولين بار از ايران گزارش
 ,Filenchus polyhypnus (Steiner and Albin  گونه ‐٥

1945) Meyl, 1961  
 

 )دير به ميکرومترمقا( با شرح اصلي Filenchus polyhypnus مقايسه مشخصات مرفومتريک دو جمعيت از ‐۵جدول 
Steiner and Albin, 1964  منشاء منطقه جيرفت )۱۹۹۷(پدرامفر 

 مشخصات ماده نر ماده نر ماده نر
‐ ‐ ۵ ۹ ۱ ۴ n 
۳۰۰ ۴۸۰‐۳۸۰ ۵۱۰‐۴۷۵ ۳/۴۵۷‐۴۲۳ ۳۷۷ )۴۴۲‐۳۸۸ (۴۱۹ L 
۲۵ ۳۹‐۵/۳۱ ۸/۴۴‐۷/۳۱ ۲/۳۸‐۲/۳۰ ۳/۳۴ )۲/۴۴‐۴/۳۷ (۴/۴۰ A 
۵ ۶/۵ ۶‐۳/۵ ۳/۶‐۵/۵ ۸/۴ )۲/۵‐۳/۴ (۸/۴ B 
۸/۶ ۵‐۳/۴ ۵‐۶/۴ ۲/۶‐۲/۵ ۳/۵ )۹/۵‐۴/۵ (۶/۵ C 
‐ ‐ ۵/۱۰‐۹/۸ ۱/۱۲‐۸/۸ ۹/۷ )۷/۱۱‐۸/۸ (۱۰ c' 
‐ ۶۶‐۵۹ ۴/۴۳‐۲/۴۱ ۶۵‐۲/۶۲ ۷/۴۶ )۶۷‐۵/۶۴ (۸/۶۵ V or T 
‐ ۱۰ ۹ ۹ ۹ )۵/۱۰‐۵/۸ (۶/۹ St 
‐ ‐ ‐ ۵۰‐۴/۴۴ ۹/۴۴ )۹/۴۵‐۸/۳۶ (۹/۴۱ MB 
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ )۲۸۸‐۲۶۰ (۲۷۵ H-v 
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ )۷۵‐۶۲ (۶۹ V-a 
‐ ‐ ‐ ۴/۴۲‐۹/۲۷ ‐ )۵/۲۸‐۱/۲۳ (۲۶ G1 
‐ ‐ ۱۰۶‐۹۵ ۹۳‐۷۵ ۷۱ )۸۲‐۶۶ (۶/۷۴ Tail 
۱۴ ‐ ۲۰‐۱۷ ‐ ۱۶ ‐ Sp 
‐ ‐ ۶‐۵ ‐ ۶ ‐ Gub 



 ١٣٨٥، سال ٣، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٤٠

 
بخش : E. (E-L)ماده . دم: Dبخش جلويي بدن و : Cتمام بدن، : Bناحيه مري، : A. (A-D)نر  : Filenchus polyhypnus ۵شکل 

 .اندام توليد مثل: Lدم و : I-Kسطوح جانبي، : Hتمام بدن، : Gناحيه مري،  :Fجلويي بدن، 
 

 مشخصات
ت يا از سم بدن نماتد پس از تثبيت شدن تقريباً راست:  ماده

 تشكيل  يک باند  سطوح جانبي از      .شکمي کمي خميده است    
حدود سه ميكرون    )  در قسمت وسط بدن    (شده و عرض آن       

. شيارهاي عرضي پوست ظريف ولي مشخص مي باشند       .  مي باشد
سر از روبرو تقريباً چهارگوش و بدون زاويه، شكاف آمفيد بزرگ            

.  شكل نمايان است    Vوكامالً مشخص و به صورت يك شكاف          

شاخص .  گره هاي مشخص و گرد است     داراي  تايلت ظريف و    اس
O    كل سوم     يک  درصد و بخش مخروطي استايلت     ۵/۱۶ برابر با

 تاه پشتي مري     دغفاصله محل ريزش     .  باشدميطول استايلت   
 حباب  مشخص، مري   .است ميكرون   يک تا سه  انتهاي استايلت   

درصد طول  )  ٩/۴۵ تا   ٨/٣۶  (٣٧ برابر   ،مياني مري بيضي شكل   
تخمدان كشيده و   .   داراي دريچه نسبتاً ضعيفي مي باشد      ومري  

كيسه ذخيره اسپرم كروي . تخمك ها در يك رديف قرار گرفته اند
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قرار محوري  به صورت      است و نسبت به تخمدان     تا بيضي شكل  
شكل كلي دم در نر و ماده  به صورت مخروطي              .  گرفته است 

 .كشيده و باريك با انتهاي نوك تيز مي باشد
 a   هاي  ولي شاخص  بودهاز نظر شكل كلي شبيه ماده ها       :  نر

عرض بدن در ناحيه . كمتر از ماده ها مي باشنددر نرها اندکي  c و
 در نرها   cمخرج كمي بيشتر از ماده است و به اين علت شاخص            

 بورسا  ، ميكرون ٧١به طول    م  د.  كمي كمتر از ماده مي باشد      
 . كوچك و محدود به ناحيه كلواك است

 
 شناسايي شده بر اساس محل جمع آوري و نوع محصولليست نماتدهاي 

 محل جمع آوري نام محصول نماتد
Aphelenchoides asterocaudatus  منوجان خرما
A. bicaudatus  کهوروئيه زردآلو
A. limberi   محمدآباد‐ساردوئيه  پسته وحشي‐سيب
A. spincomucronatus   سربيژن‐درب بهشت ‐دروا  گيالس‐ زردآلو‐انار
A. subtenuis  ماغ انجير
Aphelenchus avenae   کهنوج‐ ساردوئيه‐قلعه گنج  گردو‐ سيب‐ خرما‐پرتقال
Basiria berylla  کهوروئيه موز
B. tumida   فارياب‐ ساردوئيه‐ماغ  خرما‐پسته وحشي‐ ‐انجير
Boleodorus thylactus   سربيژن‐ محمدآباد‐ سبزواران‐ماغ ‐دلفارد  گالبي‐ زيتون‐ زردآلو‐ پرتقال‐ انجير‐آلبالو
Criconemella xenoplax   ساردوئيه‐ بهجرد‐دروا  زردآلو‐ پسته وحشي‐ انار‐آلبالو
Ditylenchus myceliophagus   اسالم آباد‐قلعه گنج انبه
Filenchus andrassy  ساردوئيه سيب
Filenchus facultativus  ئيه کهورو‐ماغ  موز‐گالبي
Filenchus misellus  دروا  زردآلو‐انار
Filenchus polyhypnus  فارياب خرما
Filenchus vulgaris   ماغ‐ بهجرد‐دروا  گالبي‐ زردآلو‐ انار‐ آلوزرد‐آلوچه
Geocenamus alboranensis  دروا  زردآلو‐انار
Geocenamus brevidens   دوساري‐ ماغ‐ کهنوج‐ منوجان‐قلعه گنج  گالبي‐ سيب‐ خرما‐ زردآلو‐ چيکو‐ انبه‐انار
Geocenamus rugosus  بهجرد  آفتابگردان‐انار
Helicotylenchus multicinctus  منوجان چيکو
H. pseudorobustus   سبزواران‐نارجوئيه پرتقال
Hemicriconemoides chitwoodi*   کهنوج‐ ساغري‐فارياب  خرما‐پرتقال
Hirschmanneilla gracilis*  دروا بيدمشک
Hoplolaimus indicus   رضي آباد‐ جهادآباد‐دوساري خرما
H. seinhorsti*  دوساري  پرتقال‐موز
Irantylenchus visinus   دروا‐بهجرد  بيدمشک‐آفتابگردان
Paratylenchus coronatus*   ماغ‐دروا  گيالس‐ زردآلو‐ بيدمشک‐ انجير‐انار
Pratylenchus neglectus   محمدآباد‐ منوجان‐ ساردوئيه‐دروا  گيالس‐ زيتون‐ زردآلو‐ چيکو‐ پسته وحشي‐انار
P. Thornei   منوجان‐ ساردوئيه‐ ماغ‐دروا  سيب‐ خرما‐ زردآلو‐ انجير‐ آلوزرد‐آلوچه
Psilenchus hilarulus  جوئيه نارساردوئيه، کهوروئيه، ماغ، محمدآباد،  گالبي‐ گردو‐ سيب‐ زيتون‐ زردآلو‐ خرما‐انار
Psilenchus hilarus   ساردوئيه‐دروا  سيب‐بيدمشک
Seinura demani  کهوروئيه موز
Tylenchorhynchus mashhoodi   سرجاز‐دوساري خرما
Tylenchulus semipenetrans  ، دوساريکهوروئيه، عنايت آباد، منوجاندلفارد،   نارنگي‐پرتقال

  آباد، رضيقلعه گنج نارجوئيه، ساغري، کهنوج، 
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 بحث
گونه هاي موجود براي     با استفاده از كليد شناسايي             

Filenchus  ،           و   )۱۹۸۷(ارائه شده توسط راسکي و گرارت
  ارائه داده  Tylenchusبراي گونه هاي    )  ۱۹۷۱(جدولي که بليو    

 تشخيص داده    F. polyhypnus مورد مطالعه      جمعيت،  است
 Steiner and( اين گونه اولين بار توسط استينر و آلبين            .شد

Albin, 1946  (   به نامTylenchus polyhypnus    ،معرفي شد
 منتقل  Filenchusآن را به جنس       )  ۱۹۵۴(سپس آندراسي    

ها و مشخصات      اندازه.  (Raski & Geraret, 1986)کرد
 با شرح اصلي گونه که در          د مطالعه  مور  جمعيت مرفومتريک

 جدول بليو                                                      
با   گونهاين  .  د دارد آمده است، تقريباً مطابقت وجو      )  ۱۹۷۱(

داراي   F. facultativus و   F. terrestris  ،F. cabiگونه هاي  
باشد و وجوه افتراق آن از گونه هاي نامبرده به            ميشباهتهايي  

 تا  L)  ۵۴۰ از نظر شاخص     F. terrestrisگونه  :  شرح ذيل است  

 تا چهار در مقابل     ۳/۳(  c،  )ميكرون  ۴۴۲ تا   ۳۸۸در مقابل     ۶۵۱
و طول  )  ۷/۱۱ تا ۸/۸ در مقابل    ۸/۱۸ تا   ٦/١٢  (′c،  )۹/۵ تا   ۴/۵

  با گونه مذکور    ) ميكرون ۸۲ تا   ۶۶ در مقابل  ۱۶۹ تا   ۱۵۰(دم  
 در مقابل   ۶۲۰ تا   ۵۰۰(طول بدن     F. cabiگونه  در  .   دارد تفاوت
 در مقابل   ۱۲۰ تا   ۹۰  ( بلندتر  طول دم   و )ميكرون  ۴۴۲ تا   ۳۸۸
 ۴/۵ مقابل    در ۵/۵ تا   ٦/٤(کمتر  c شاخص    و ) ميكرون ۸۲ تا   ۶۶
از نظر    F. facultativusهمچنين گونه    .  باشدمي)  ۹/۵تا  

، طول استايلت    )۸/۱۸ تا    ٦/١٢  (′c،  )۵/۴ تا    ٥/٣(  cشاخص  
 جمعيت با   ) ميكرون ۱۴۴ تا   ۱۱۳(و طول دم    )   ميكرون هشت(

 در ايران توسط     اين گونه براي اولين بار      .   دارد  تفاوت مذکور
گيالن گزارش شده    برنج    از مزارع  )۱۳٨٢( و همكاران     فرپدرام
در اين بررسي گونه مورد بحث از خاک اطراف ريشه خرما           .  است
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