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  *رانيا از Helicotylenchus (Nematoda: Hololaimidae)  از جنس  گونه چند يمعرف
  

  

SOME SPECIES OF Helicotylenchus  
(NEMATODA: HOPLOLAIMIDAE) FROM IRAN 

  
 
 

  ۱**دهيارگربكبر كا  وي نهنجيليال کاش

  

  

  )۲۶/۱۲/۱۳۹۱ :رشيخ پذي؛  تار۶/۹/۱۳۹۱: افتيخ دريتار(
  

  

  دهيچك
باالخـانواده   ا فوقي Tylenchida ة راستيها ن جنسيتر جين و را يتر  از بزرگ  يکيف شده   ي توص ة گون ۲۵۰ با حدود    Helicotylenchusجنس  

Tylenchomorpha ـ ۵۰۰ش از ي، ب۱۳۸۹-۱۳۸۷ يها  سالين جنس، طي ايها  گونهييبه منظور شناسا . ديآ يشمار م   به ـ  خـاک و ر ة نمون  ةشي
ه شده و ي تهي دائميکروسکپي ميدهاين، اساليريها به گلس   پس از استخراج و انتقال نمونه     . دي گرد يآور  جمع رانياهان از مناطق مختلف ا    يگ

ـ ها رسـم گرد ر آني الزم انجام و تصاويها يريگ م، اندازهي ترسة و لوليتاليجين د ي مجهز به دورب   يکروسکوپ نور يبا استفاده از م    ـ در ا. دي ن ي
ـ .  شـدند يي و شناسايگر جداسازي دة گونيتعداد، Helicotylenchus جنس ي گزارش شده قبلةن گو۲۶ از    گونه ۱۵ عالوه بر    يبررس ن يدر ب
   همراه بـا يشناس ختي و ريسنج ختي ريها ل وجود شباهتيدل به H. indicus و H. insignis ،H. falcatus يها  شناخته شده گونهيها گونه

H. egyptiensis بدن اسـت، سـه   ةتر از دو حلق  کوتاهي شکمة زائديدر گروه اول که دم معموالً دارا. ندا در دو گروه مورد بحث قرار گرفته 
باشد،  ي بدن مي تر از عرض دو حلقه ا بلندي ي مساوي شکمة زائدي و در گروه دوم که دم داراH. falcatusو  H. indicus ،H. insignis ةگون
 نماتودشناسان دو ي است که برخي گروه اول در حدي نماتودهايسنج ختيشخصات رها و م شباهت اندازه.  قرار داردH. egyptiensis ةگون
 يهـا   مانند شکل و جهت گـره يشناس ختي ريها يژگي وياما بعض. اند نام کرده  همH. indicusگر را با ي دة گوني و تعدادH. insignis ةگون
 جهت H. indicusدر گونه . ها متفاوت استشود در آن ي محسوب مHelicotylenchus يها  گونهيز برخي مهم تمايلت که از فاکتورهاياستا
. ز استي دم غالباً تيز انتهاي نH. egyptiensis ةدر گون. کند يک جدا مي نزديها را از گونه ل بوده و آني بدن متمايها کامالً به سمت انتها گره
ـ دران جي اي فون نماتدهاي که براH. falcatusو  H. insignis يها گونه   يهـا   از گونـه يتـر  د هـستند، شـرح داده شـده و شـرح کامـل     ي

H. egyptiensis و H. indicusشود ياند ارائه م ران گزارش شدهي که قبالً از ا.  
  
  
  

  Tylenchoidea ،Tylenchida ،Tylenchomorpha ،يشناس ختير فون، ،ييشناسا : يدي كل يها واژه
  
  

  

  ل، ارايه شده به دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز دكتري نگارنده اونامه اني از پايبخش :*
   karegar@shirazu.ac.ir :يكي مسئول مكاتبات، پست الكترون:**
  ده كشاورزي، دانشگاه شيرازکشناسي گياهي، دانشدانشجوي دكتري و دانشيار بيماري. ١
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۲۹۸  

  مقدمه
 خـاک   ين نماتودهـا  يتـر  جي از را  Helicotylenchusجنس  

ـ       يشتريـ محسوب شـده و ب     ن افـراد  ين تعـداد گونـه را در ب
 Tylenchina ةرراسـت ين ز يچن  هم ،Hoplolaimidae ةخانواد

ــه خــود اختــصاص داده اســت      ;Andrassy 2007)ب

Decraemer & Hunt 2006) .  ــودن ــاده ب ــر خــالف س ب
 ييدر ســطح جــنس، شناســا Helicotylenchus صيتــشخ
 ۲۵۰ حـدود تـاکنون   . باشـد  يار مشکل مـ   يبسآن   يها گونه
. ف شـده اسـت    يتوص Helicotylenchus جنس   ي برا  گونه

ها معتبر بـوده و      از آن  ين سوال که چه تعداد    ياما پاسخ به ا   
ـ يکياز نظر تاکسونوم انـد آسـان    ف شـده ي توصـ يخـوب   ه ب

 گونة با ۴۹ گونة معتبر و ۱۹۴ ميالدي ۲۰۰۷تا سال . نيست
ها   ساير گونهنام با و يا هم نامشخص وضعيت تاکسونوميکي

هاي اين  گونهاغلب . (Andrassy 2007)ده است گزارش ش
هـاي اصـلي، بـه     در شرحعدم توصيف کامل    دليل   جنس به 

  .(Krall 1990)شوند   متمايز مي سختي از هم 
ـ روش رايج شناسايي ا    ن نماتودهـا براسـاس صـفات       ي

مطالعـات  .  اسـتوار اسـت    سـنجي  شناسي و ريخـت    ريخت
 در  ت ايـن مشخـصا    تاكسونوميكي حاكي از اين است كـه      

ــه ــف   گون ــاي مختل ــ،Helicotylenchusه ــاي ت جمعي  ه
يـك  حاصـل از     يهـا   مختلف يك گونه و حتـي جمعيـت       

ويژه ميزبـان قـرار     تحت تأثير شرايط محيطي به   نماتود ماده 
 & Fortuner 1984; Fortuner)گرفتـه و بـسيار متغيرنـد    

Queneherve 1980) .ـ ل زيـ دل گـر بـه  ي دياز سو اد بـودن  ي
 ک از صفاتيدار بودن هر  ن جنس، دامنهي ايها تعداد گونه

ـ  ايهـا   گونـه  ييها با هم، شناسـا     آن يپوشان  و هم  مذکور ن ي
ار مـشکل   ي بـس  يکي و مرفومتر  يکيجنس به روش مرفولوژ   

 مانند طول   ييها يژگيو استفاده از    يعنوان مثال حت   به .است
 تحـت تـأثير شـرايط        كـه معمـوالً    Vاستايلت و شـاخص     

ها   هاي ساير جنس    شناسايي گونه محيطي قرار نگرفته و در      

 ييل مـذکور در شناسـا     يدال گيرند، به   مورد استفاده قرار مي   
  قابـل اسـتفاده    يلـ يخ Helicotylenchus جـنس    يها گونه

 گونـه از ايـن      ١٢6 يرو  که فورچونر  يا   در مطالعه . ندستين
 است مشخص شد كه طـول اسـتايلت از          دادهجنس انجام   

ـ ي م٥/٤٠ تا  ١٩  ةكـه انـداز   وده و در صـورتي کرومتر متغير ب
شوند، عمالً  گونه از كوتاه تا بلند مرتب ١٢6استايلت تمام 

ـ ها وجود نخواهد داشت و ااي بين آن  هيچ فاصله  له أن مـس ي
اين حالـت   . سازد يها را با مشکل مواجه م       گونه يجداساز

نيـز صـادق     c و   V  ،a شاخص   مانند صفاتدر مورد ساير    
هـاي يـك    ، گياهچـه يمايشدر آز. (Fortuner 1984)است 

 توسـط يـك   (Oryza sativa cv. I-Kong-Pao)رقم بـرنج  
زنـي شـد و پـس از     مايـه  H. dihystera ةعدد نماتود مـاد 

 ماه مشاهده شد كـه برخـي از صـفات مرفولـوژيكي             شش
چنـين   هـاي دم و هـم   مانند طول دم، شكل و تعـداد حلقـه      

ــااليي در جمعيــت  ــوع ب ــميد از تن ــت فاس  حاصــل  موقعي
 در آزمــايش ديگــري،  .(Fortuner 1979) وردارنــدبرخ
 حاصل از يك نمـاتود مـاده بـه ده    H. dihysteraت يجمع

ميزبان مختلف كه شامل گياهان مختلـف و ارقـام مختلـف        
 و مشاهده گرديد كه اختالف      ه شد يزن هييك گياه بودند ما   

عنـوان    كـه بـه  يسـنج  خـت ي ريها يژگيوزبان روي اكثر    يم
ــسونوميكي   ــاس تاك ــتفاده  مقي ــايي اس ــدهاي شناس در كلي

  .(Fortuner & Queneherve 1980)شوند، مؤثر است  مي
 در يريـ گ مي تـصم  يا ل تنوع درون گونـه    يدل ن به يچن هم

 يي مورد استفاده در شناسـا     يدي کل يها يژگيو يمورد برخ 
ـ  ا يها گونه ـ  ماننـد صـاف      ،ن جـنس  ي ا گـرد بـودن سـر،    ي

 ةزائـد ز يـ  سـر و ن   يهـا   ا نامشخص بودن حلقـه    يمشخص  
 يدهايـ  در کليل گاهين دل ي دم آسان نبوده و به هم      ييانتها

د آورده شـده اسـت      يـ ک گونه دو بار در کل     ي نام   ييشناسا
(Siddiqi 1972)  

در اين راستا نماتودشناسان مختلف كليدهايي را بـراي       
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۲۹۹  

 کليد  توان از   که مي  اند  هاي اين جنس ارائه داده      شناسايي گونه 
، (1972) گونـه  ۷۰ با صديقي، (1966) گونه   ۳۸ با   شردوتايي  
،  (Fotedar & Kaul 1985) گونـه  ۱۲۵ بـا  کـائول  و فوتـدار 

 & Boag) گونه ۱۵۴ با يراجپور يج و بوگ يد جدوليکل

Jairajpuri 1985)،گونـه  ۱۹۱ بـا  مقبول و روزايف ة مجموع 
(Firoza & Maqbool 1994)۹۲ بـا  کـرال  ييد دوتاي و کل 

 جـامع  موجـود  يدهايوقات کلاکثر ا .  نام برد  (1990)گونه  
ن جنس را   ي ا يها  گونه يي شناسا ي الزم برا  يينبوده و کارا  

 مشخصات  ةسي موارد از مقا   ياريکه در بس   يطور به. ندارند
ت مـورد نظـر بـا شـرح      ي جمع يکي و مرفومتر  يکيمرفولوژ

ـ پوشـان دارنـد گر     ن گونه که صفات هـم     ي چند ياصل  يزي
. سـازد  ي مشکل م   را  ص گونه يکار تشخ ن مسأله   يانبوده و   

 يهـا   گونـه يکه برخنياد شده احتمال ا   يل  يدال ن به يچن هم
  .ستينام باشند کم ن گر هميکدين جنس با يا

ـ  ۲۶تاکنون    از نقـاط مختلـف      Helicotylenchus ة گون
اســت  و از روي گياهــان مختلــف گــزارش شــده  کــشور

Abivardi et al. 1970) ،Kheiri 1972يري و خيمعاف ، تنها 
۱۹۹۱ ،Barooti & Geraert 1994 ،Karegar et al. 1995 ،
 يابان و بـاروت   يزاده خ  محمد ، گل ۲۰۰۲فر و همکاران     پدرام
 و همکــاران يرمجــ ي، علــ۲۰۰۶کنــام ي و ني، جبــار۲۰۰۳
، ۲۰۱۰ ي، رزاز هاشــم۲۰۱۰، باعــدل و همکــاران  ۲۰۰۶
کـه   يا در مطالعـه ). ۲۰۱۲ و همکاران ي، قادر ۲۰۱۰ يهرات

ـ  در ا  Helicotylenchus يهـا  گونه ييبه منظور شناسا   ران ي
 ي فون نماتدهايد براي گزارش جديصورت گرفت، تعداد

 سـه بـه شـرح    حاضـر     د که در مطالعه   ي گرد ييران شناسا يا
  .شده استپرداخته  H. egyptiensisهمراه با  از آنها  گونه

  
  يروش بررس

هـاي    طـي سـال    Helicotylenchusهاي   جهت شناسايي گونه  

و  ريـشه و خـاک از گياهـان      ة نمون ۵۰۰ ش از بي ۱۳۸۷-۱۳۸۹
 اسـتفاده از     انماتودها ب . آوري گرديد  جمع مختلف ايران    مناطق

 (Seinhorst 1962) هورسـت  سـين سيني و الـک و بـه روش   
هـا بـه گلـسيرين بـا        ت و انتقـال آن    استخراج شده و تثبي   

ــسه انجــام   اســتفاده از روش تکميــل شــده   شــددگري
(De Grisse 1969) . دائمـي بـا   يها اسـاليد ةز تهيـ پـس ا 

و  يتاليجين ديمجهز به دورب  ينوراستفاده از ميكروسكوپ    
هـاي الزم انجـام شـده و تـصاوير         گيـري   لوله ترسيم اندازه  

 يمنـابع علمـ  سپس بـا اسـتفاده از       . ديم گرد ينماتودها ترس 
(Sher 1966; Siddiqi 1972; Boag & Jairajpuri 1985; 

Krall 1990; Firoza & Maqbool 1994) ـ  و ـ ا مقاي  ةسي
 بـه شناسـايي نماتودهـا اقـدام     ،هاي اصـلي  مستقيم با شرح 

  .گرديد
  
  ج و بحثينتا

 گزارش شده   ة گون ۲۶ گونه از    ۱۵ عالوه بر    ين بررس يدر ا 
ـ  ي، تعداد يقبل ـ  جد ة گون ـ  ا ي فـون نماتـدها    يد بـرا  ي ران ي

اد ي زيها ها، با توجه به شباهتن آنيد که از بي گردييشناسا
 .H. insignis ،H ة، سه گونيشناس ختي ر ويسنج ختير

falcatus و H. indicus  همراه باH. egyptiensis  ًکه قـبال 
 نماتد شرح داده شده     يگزارش شده و براساس تعداد اندک     

 ي شکمةا عدم زائديوجود . اند است مورد بحث قرار گرفته
 ةز کننـد ي متمـا ي اصـل ي آن از فاکتورهـا ة دم و انداز   يانتها
 يدهايـ تر کل  شين جنس محسوب شده و در ب      يا يها گونه
 از هـم    ي اصـل  يها  گرو  يژگين و ي، با استفاده از ا    ييشناسا
 نخست که در گـروه اول قـرار         ةدر سه گون  . شوند يجدا م 

 ةتـر از دو حلقـ       کوتاه ي شکم ة زائد يدارند دم معموالً دارا   
 که در گروه دوم قرار H. egyptiensis ي بدن است و گونه

ـ  ي بلند مـساو   ي شکم ة زائد يارادارد، دم د   شتر از دو يـ ا بي
ــ ــت ةحلق ــدن اس ــدازه .  ب ــباهت ان ــصات   ش ــا و مشخ ه
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۳۰۰  

 اسـت کـه   ي گـروه اول در حـد      ي نماتودهـا  يسنج ختير
 و H. insignis وH. indicus ة نماتودشناسان دو گونيبرخ

اما شکل و جهت . اند نام کرده گر را همي ديها  گونهيتعداد
 يزکننده برخـ ي مهم متما  يتورهالت که از فاک   ي استا يها گره
هـا  شـود در آن    ي محـسوب مـ    Helicotylenchus يهـا  گونه

هـا    جهـت گـره  H. indicusکـه در   يطور به. متفاوت است
 يها ده شده و آن را از گونهي بدن کشيکامالً به سمت انتها

 دم يز انتهـا يـ  نH. egyptiensisدر . کنـد  يک جدا مـ ينزد
  .ز استيمعموالً ت

  
۱. Helicotylenchus indicus Siddiqi, 1963  
  )۱؛ شکل ۱جدول (

ـ  و   Gبـه اشـکال      يچيمـارپ بدن   :ها ماده ، بـه عـرض     Cا  ي
 مشخص  يها کرومتر و حلقه  ي م ۰/۲۴ ± ۰/۳) ۴/۲۹-۶/۱۹(

 يسطوح جـانب  . کرومتري م ۴/۱ ± ۱/۰) ۲/۱-۶/۱(به عرض   
-۳/۷( بـه عـرض   معمـوالً صـاف   ،  يار طول ي چهار ش  يدارا
 تـا   ۲۰که معادل    تر در وسط بدن،   کروميم ۷/۵ ± ۰/۱) ۱/۴
سـر  . به خود اختصاص داده است درصد عرض بدن را  ۳۳

) ۰/۳-۰/۴( و عـرض     ۴/۶ ± ۳/۰) ۸/۵-۸/۶(بلند به ارتفاع    
ـ  از دگـرد ، معمـوالً  در امتداد بدنکرومتر، ي م ۶/۳ ± ۳/۰ د ي

نـسبتاً   ةپـنج حلقـ   ي و گاهچهار صاف که از  ي، گاه يجانب
 يکـول ي کوتةشبک ي عقبةيحاش. ل شده استي تشک مشخص

به درون بدن امتـداد   حلقه دو تا سه به اندازه   مشخص،   سر
 نسبتاً کوتاه، طول بخش لتياستادها نامشخص، يافته، سفالي

 يهـا  لت، گـره  يطـول کـل اسـتا       کمتر از نـصف    يمخروط
 ۸/۴±  ۴/۰) ۲/۴-۹/۵(لت مـــشخص بـــه عـــرض ياســـتا

اسـت  ل  ي بدن متما  يها به سمت انتها   ن آ ةيش و حا  کرومتريم
 مشخص، ةچي دري دارايانيحباب م). D و A ،B: ۱ شکل (
 ةفاصل و به    ۰/۹ ± ۱/۱) ۵/۶-۰/۱۱( شکل، به عرض     يضيب
 بـدن قـرار    ي از ابتـدا   کرومتري م ۸/۷۴ ± ۱/۷) ۵/۹۶-۵/۶۳(

 ة ثانويـه و در فاصــل ة اول لولــة در نيمـ  عــصبيي حلقـه . دارد
ــر۹/۸۸ ± ۰/۵) ۷/۹۸-۷/۸۲( ــدن،   ميکرومتـ ــداي بـ ي از ابتـ
  و بدون فاصله يـا يـک  به طول دو حلقه  ،  زونيد مشخص  ميه

، محل اتـصال مـري بـه     ترشحي- دفعية از روزن جلوترحلقه  
 ة فاصــل  ترشــحي و در- دفعــيةمعمــوالً پــس از روزنــروده 

 ، رشــد ابتــداي بــدني از ميکرومتــر۱۱۵ ± ۶/۷) ۱۲۶-۳/۹۹(
 نامتقـارن و از سـمت شـکمي نـسبت بـه روده       هاي مري  غده
شکاف تناسـلي واقـع در       داراي دو تخمدان،  . داردپوشاني   هم

ــه ــول    نيم ــه ط ــدن، واژن ب  ۳/۹ ± ۰/۱) ۶/۷-۵/۱۱(ي دوم ب
 را در  درصـد عـرض بـدن      ۳۹  ±۰/۴ )۳۱-۴۷ (ميکرومتر کـه  

از متمايز    ذخيره اسپرم  ةکيس. گيرد  شکاف تناسلي فرا مي    ةناحي
هـا نامـشخص     ، در برخي نمونـه     اسپرم خالي از و  تناسلي   لوله  
 طول دم مـساوي يـا بيـشتر از عـرض بـدن در ناحيـه                 .است

مخرج، به اشکال متنوع، معموالً نيمکـروي، از سـطح شـکمي      
تري بوده و از    شتقريباً صاف و از سطح پشتي داراي انحناي بي        

قسمت انتهايي دم از سـمت  .  حلقه تشکيل شده است۱۲ تا  ۸
هاي مشخص، ظريـف و يـا بـدون حلقـه       شکمي داراي حلقه  

شـود   ها زائده شکمي کوتـاه ديـده مـي      برخي نمونه  بوده و در  
کوداليد سه تا چهار حلقـه قبـل از   . ) C5 وC1 ،C4: ۱ شکل (

فاسميدها ظريف،  . ها مشخص نيست   مخرج و در بيشتر نمونه    
ها از دو حلقه قبل از مخرج تا پنج حلقـه  ت آنکوچک و موقعي  

ر دو شيا. پس از آن متغير بوده و معموالً در سطح مخرج است    
مياني سطوح جانبي در انتهـاي دم بـه هـم متـصل شـده امـا                 

  .يابد ها خيلي امتداد نمي آنپيوستگي
گـر  ي و د  ي مورد مطالعه همانند شـرح اصـل        تي در جمع  :نر

  .دي گزارش شده، مشاهده نگرديها تيجمع
  
۲. Helicotylenchus insignis Khan & Basir, 1964  
  )۲؛ شکل ۲جدول (

  هـا در   ، عرض حلقهJا ي و  Gلاشکا به يچيمارپبدن  :ماده
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  ... از جنس  گونهمعرفي چند  :رگربيده كاو کاشي نهنجي

۳۰۱  
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  ۲۹۷-۳۱۵: ۱۳۹۲ سال / ۳شماره  / ۴۹جلد   /هاي گياهيبيماري 

۳۰۲  

  
: E بـدن،  نماي کلي: Dدم، تنوع شکل : C،  و استايلتسر: B، ناحيه مري: A ماده؛ ،Helicotylenchus indicus Siddiqi, 1963 .۱شکل 

  . بدن پس از تثبيتشکل
Fig. 1. Helicotylenchus indicus Siddiqi, 1963, Female; A: Oesophageal region, B: Anterior end, C: Variations of 

tail shape, D: General view, E: Body habitus after fixation. 
 

 ميکرومتر، سطوح جانبي    ۴/۱ ± ۱/۰) ۲/۱-۵/۱ (وسط بدن 
 درصـد عـرض بـدن را تـشکيل        ۲۹ تا   ۲۴و  صاف  معموالً  

باً بلند، به ارتفاع به شکل مخروط سر بريده، تقريسر . دهد مي

 ۸/۶ ± ۴/۰) ۳/۶-۶/۷(و عـــــرض  ۶/۳ ± ۲/۰) ۰/۴-۴/۳(
 يدارا فرورفتـه،    يمحل اتصال بـه بـدن کمـ        کرومتر، در يم

   ي عقب ةي حاش ،ي قو يکوليشبکه کوت ،  مشخصنا ةچهار حلق 
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  ... از جنس  گونهمعرفي چند  :رگربيده كاو کاشي نهنجي

۳۰۳  

نزديـک  ي ها گونه و رح اصليبا شآن  مقايسه ون ااز اير Helicotylenchus insignis  هاي جمعيت سنجي ماده  مشخصات ريخت.۲جدول 
  ).ها براساس ميكرومتر اندازه(

Table 2. Morphometric characters of females of Helicotylenchus insignis from Iran and its comparison with the 
original description and closely related species (measurements in µm). 

  

H. insignis  
Characters/origin 

Iran-present study  Khan & Basir 1964  

H. plumariae 
Khan & Basir 1964 

n 10 CV 10  10 

L 753 ± 55.2 (662-846) 7.3 600-870  490-600 

a 31.9 ± 1.0 (30.6-34.5) 3.3 30.5-31.7  23-24 

b 6.4 ± 0.6 (5.3-7.2) 9.1 5.7-6.9  4.5-6.1 

b' 5.0 ± 0.3 (4.6-5.5) 6.6 -  - 

c 44.8 ± 2.1 (40.9-47.8 ) 4.6 52-66.7  34-42 

c' 1.3 ± 0.1 (1.1-1.7) 11.1 -  - 

V 60.2 ± 1.3 (58.5-62.2) 2.1 60-63  61-63 

Stylet 25.4 ± 0.8 (24.2-26.8) 3.2 23-25  22-26 

Conus 12.7 ± 0.2 (12.4-13.1) 1.9 -  - 

m 50.3 ± 1.7 (47.4-52.8) 3.3 -  - 

DGO 9.7 ± 1.4 (7.8-12.4) 14.2 13-16  8-10 

O 38.0 ± 5.2 (30.5-48.7) 13.8 52-60  37.5-40 

S. E. pore 112 ± 3.6 (105-119) 3.2 -  - 

Tail 16.9 ± 1.6 (15.2-20.7) 12.6 -  - 
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  ۲۹۷-۳۱۵: ۱۳۹۲ سال / ۳شماره  / ۴۹جلد   /هاي گياهيبيماري 

۳۰۴  

  
 کامل ينما: D، تنوع شکل دم: C، ي مرهيناح: B، لتي و استاسر: A ماده؛ ،Khan & Basir, 1964 Helicotylenchus insignis .۲شکل 

  تي بدن پس از تثبشکل: Eبدن، 
Fig. 2. Helicotylenchus insignis Khan & Basir, 1964, Female; A: Anterior end, B: Oesophageal region, C: 

Variations of tail shape, D: General view, E: Body habitus after fixation. 
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  ... از جنس  گونهمعرفي چند  :رگربيده كاو کاشي نهنجي

۳۰۵  

به سمت درون بدن امتداد حلقه تا سه  دو اندازه   به  سر يةپا
 و ۷-۶ب  يـ ترت دها بـه  ين جفت سـفال   ي و دوم  نينخستافته،  ي

 يدر برخــ ســر فاصــله داشــته و ياز ابتــداحلقــه  ۱۴-۱۵
نـسبتاً کوتـاه، طـول قـسمت        لت  ياسـتا . ديده نشد ها   نمونه

   هــا  حــدود نــصف طــول کــل آن، عــرض گــرهيمخروطــ
هـا بـه    آن ييه جلـو  يحاش،  ترکرومي م ۰/۵ ± ۳/۰) ۴/۵-۷/۴(

 يانيـ حباب م . ده شده و مقعر است    ي بدن کش  يسمت ابتدا 
عـرض  بـه    مـشخص، ةچـ ي بـا در  شـکل، ي تا کرو  يضويب
 ± ۴/۳) ۶/۷۳-۳/۸۳ (ةفاصـل  و بـه   ۸/۹ ± ۵/۰) ۸/۱۰-۰/۹(
 ةحلقــ ةفاصـل .  بـدن قــرار دارد يکرومتـر از ابتــدا يم ۹/۷۷

 ،کرومتريم ۰/۹۳ ± ۱/۴) ۴/۸۵-۸/۹۸( بدن   ياز ابتدا  يعصب
ـ  د به طول دو حلقـه و      يزون يهم  دو حلقـه قبـل از       ک تـا  ي

مقابـل  از  روده   به   ياتصال مر  ، محل يترشح -يروزنه دفع 
ــ ــةروزن ــح -ي دفع ــ يترش ــي ــل يا کم ــه فاص ــس آن ب    ة پ

ــدا ي م۱۱۸ ± ۶/۱۳) ۰/۱۰۷ –۱۵۹( ــر از ابت ــدنيکرومت ،  ب
.  داردي شکميپوشان  رشد کرده و با روده هم    ي مر يها غده
 در  يصـورت عرضـ     به يو تخمدان و شکاف تناسل     د يدارا

) ۵/۸-۵/۱۱ (واژن به طـول   .  دوم بدن واقع شده است     ةمين
ــري م۱/۱۰ ± ۱/۱ ــدازه کرومت ــه ان  ۴۳ ± ۰/۵) ۳۴-۵۰ ( و ب

 ةک جفت پردي .يه شکاف تناسلي در ناحدرصد عرض بدن
 ةريـ  ذخ ةسيـ ک و   ين شکاف تناسل  ي کوتاه در طرف   يکوليکوت

  . باشد يماسپرم از  يخالز و يتمام ياز لوله تناسلاسپرم 
 ي مخرج، مخروط  يةش از عرض بدن در ناح     يطول دم ب  

 انحناء امـا بـا   ي دارا ي و پشت  يسطح شکم هر دو   ، از   شکل
 شش تا ده حلقه،     ي، دارا يتر از سمت شکم    شي ب يدگيخم

يدها  آن صاف و معموالً فاقـد حلقـه، فاسـم      ييقسمت انتها 
ـ  در   يو گـاه  سه تا شش حلقه قبل از مخرج        کوچک،   ک ي

 ي تـا انتهـا  يار سطوح جانبيچهار ش . نماتود نامتقارن است  
 يانيـ ار م ي دو شـ   ييقاً در قسمت انتهـا    يدم ادامه داشته و دق    

: ۲  شـکل (ابـد  ي يها امتداد نم  اما اتصال آن  هم متصل شده     به

C2 تا C5(.  
ت مـورد مطالعـه نمـاتود نـر         يـ  و جمع  ي در شرح اصـل    :نر

  .ديمشاهده نگرد
  
۳.Helicotylenchus falcatus Eroshenko & Nguen Vu 

Thanh, 1981  
  )۳؛ شکل ۳جدول (

 Cا،يو   G،J لاشکات به يپس از تثب،  شکليبدن کرم :ماده

هـا    حلقه و عرض  ۷/۲۴ ± ۵/۲) ۳/۲۰-۶/۲۷(عرض  ، به   باز
 يارهايکرومتـر، شـ   يم ۶/۱ ± ۱/۰) ۴/۱-۷/۱(در وسط بدن    

 عرض بدن    درصد ۲۹ تا   ۲۰  معموالً صاف و   يسطوح جانب 
و  ۵/۶ ± ۴/۰) ۰/۶-۰/۷(بـه ابعـاد    سـر   . دهد يمل  يرا تشک 

 آن  ةيحاشدر امتداد بدن،    کرومتر،  يم ۶/۳ ± ۲/۰) ۰/۴-۳/۳(
 چهار تـا  يدارا،  صافيکمآن  ي ابتداوگرد   يد جانب ياز د 

 ةيحاش،  يقونسبتاً   يکولي کوت ة شبک  و مشخصنا ةپنج حلق 
داخل بدن امتداد حلقه به ک تا سه ي ة آن به انداز   ةيپا يعقب
 ةب به فاصـل يترت دها بهين جفت سفال  ين و دوم  ي نخست افته،ي
 يو در برخـ قرار داشته  بدن يحلقه از ابتدا  ۱۴-۱۲ و   ۶-۷

بـا  نـسبتاً کوتـاه،   لت  ياسـتا  .ستيـ ها قابل مـشاهده ن     نمونه
 عـرض   ، به صافمعموالً  ها   آن ييه جلو ي حاش ، گرد يها گره

ـ  ر محلکرومتر،  يم ۶/۴ ± ۳/۰) ۰/۵-۳/۴( ـ زش محتو ي ات ي
ــد ــشتةغ ــري پ ــل ي م ــه فاص  ۵/۱۰ ± ۲/۱) ۴/۸-۰/۱۳ (ة ب

 يانيـ حبـاب م  . لت قـرار دارد   ياسـتا  يها گره ريز کرومتريم
 بـدن را در    ي شکل، اما هرگـز کـل فـضا        ي تا کرو  يضويب

 عـرض   به مشخص   ةچي در يمحل خود اشغال نکرده، دارا    
 ± ۶/۸) ۹/۵۱-۸/۸۱ (ةفاصـل  و بـه  ۲/۹ ± ۷/۰) ۵/۱۰-۰/۸(
 ةي اولة لولوسط ي عصبةحلق بدن، يکرومتر از ابتدا  يم ۹/۷۲

ــه فاصــليمــر ــر از کرويم ۸/۸۵ ± ۴/۹) ۲/۶۴-۶/۹۴ (ة ب مت
دو  ةبـه فاصـل   د به طول دو حلقـه و        يزون ي بدن، هم  يابتدا

ــ  ــه دفع ــه قبــل از روزن ــزون ي و همــيترشــح -يحلق   ون ي
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  ۲۹۷-۳۱۵: ۱۳۹۲ سال / ۳شماره  / ۴۹جلد   /هاي گياهيبيماري 

۳۰۶  

 و هاي ديگـر  جمعيت آن با شرح اصلي، ة مقايس، Helicotylenchus falcatus هاي جمعيت ايراني هسنجي ماد هاي ريخت  ويژگي.۳جدول 
  )ها براساس ميكرومتر اندازه(هاي نزديک  گونه

Table 3.  Morphometric characters of females of the Iranian population of Helicotylenchus falcatus and its comparison 
with the original description, other population and closely related species (measurements in µm). 

H. falcatus   

Characters/origin 
Iran-present study  

Eroroshenko 

& Neguen 

1981 

Firoza & Maqbool 

1991 
 

H. sacchari 

Razjivin et al. 

1973 

n 10 CV 10 14  10 

L 744 ± 46.2 (659-798) 6.2 530-610 570 (530-660)  570-688 

a 30.4 ± 3.1 (27.5-37.5) 10.1 25-31 30.1 (25.9-30.7)  20.5-26.7 

b 6.6 ± 0.9 (5.2-8.5) 14.2 5-6 6.1 (5.4-6.8)  4.7-5.1 

b' 5.2 ± 0.3 (4.6-5.6) 6.8 4.2-5.1 4.8 (4.3-5.8)  - 

c 47.6 ± 6.1 (37.0-55.5) 12.8 34-47 43.4 (35.0-54.2)  26.0-30.7 

c' 1.1 ± 0.2 (0.7-1.5) 22.0 - 1.0 (0.85-1.3)  - 

V 60.3 ± 1.0 (58.6-61.8) 1.6 58-63 63.2 ( 61.8-64.8)  65.0-67.3 

Stylet 23.6 ± 1.1 (21.5-25.5) 4.7 21-22 21.0 (19.2-23.0)  22-22.4 

Conus 11.0 ± 0.4 (10.2-11.8) 4.0 - -  - 

m 46.0 ± 1.3 (44.9-49.2) 2.9 - 50.5 (47.9-55.0)  - 

DGO 10.3 ± 0.9 (8.4-11.4) 9.0 8-10.5 -  - 

O 43.5 ± 3.9 (34.6-49.6) 9.0 35-45 -  - 

S. E. pore 111 ± 9.5 (91-121) 8.6 - -  - 

Tail 15.3 ± 1.5 (12.7-17.8) 10.0 - -  - 
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  ... از جنس  گونهمعرفي چند  :رگربيده كاو کاشي نهنجي

۳۰۷  

  
،  و اسـتايلت سـر : B،  بدن پس از تثبيتفرم: A ماده؛ ، Helicotylenchus falcatus Eroshenko & Nguen Vu Thanh, 1981.۳شکل 

C :مري،ناحيه   D :تنوع شکل دم ،E :نماي کامل بدن  
Fig. 3. Helicotylenchus falcatus Eroshenko & Nguen Vu Thanh, 1981, Female; A: Anterior end, B: Oesophageal 

region, C: Variation of tail shape, D: General view, E: Body habitus after fixation. 
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  ۲۹۷-۳۱۵: ۱۳۹۲ سال / ۳شماره  / ۴۹جلد   /هاي گياهيبيماري 

۳۰۸  

 ة به روده در مقابل روزن   يمحل اتصال مر   .نامشخص است 
) ۰/۹۱-۱۴۷ (ة پـس آن بـه فاصـل       يا کمـ  ي يترشح -يدفع
 رشـد  يمر يها غده بدن، يابتدا از کرومتريم ۱۱۴ ± ۸/۱۵

 ي کـه از سـمت شـکم        نامتقـارن  يپوشـان  م هـ  ي دارا کرده،
 بدن تـا   ي ابتدا ةداشته و فاصل   روده    با ي مشخص يپوشان هم
کرومتـر  يم۱۴۴ ± ۴/۸) ۱۳۱– ۱۵۷( ي مـر  يهـا   غده يانتها

 ي شکاف تناسل،  دو شاخهي دارا يدمثليستم تول يس. باشد يم
 ۹/۹ ± ۸/۰) ۰/۸-۹/۱۰( دوم بدن و واژن به طـول         ةميدر ن 

 آن در بدن عرض درصد ۴۱ ± ۰/۴) ۳۵-۴۹(ر که   کرومتيم
گما کـه بـه سـمت       يپتي اپ يدارا .داده است  ليتشک را هيناح

شتر يـ در ب  اسـپرم    ةريـ  ذخ ةسيـ کده شـده،    يداخل واژن خم  
 شـکل، از  يا دم کوتـاه، ذوزنقـه   .ها نامشخص اسـت    نمونه

 ي دارا ،دهي خم يباً صاف و از سمت پشت     ي تقر يسطح شکم 
 ي، با انتها بدنيها  حلقهةه انداز مشخص بة حلقشش تا نه

 يها ا با حلقهي ذوزنقه بدون حلقه ينييضلع پا(باً صاف يتقر
 اريدو شـ  .  اسـت  يمعموالً بدون زائده شـکم    و  ) نامشخص

ـ ي در انتهـا يجـانب   سطوحيانيم محـل  وسـته،  يهـم پ  ه دم ب
 آن حلقـه قبـل از     سـه  سطح مخرج تـا      از معموالً   هاديفاسم
. قرار دارد  مخرج از   جلوتر حلقه   جپن تا   يو گاه ر بوده   يمتغ

سه حلقـه قبـل از    که مشخص است ييها در نمونه د  يکودال
  .شود يده مي دمخرج
گـر  ي و د  يران، شرح اصل  ي از ا  يت مورد بررس  يدر جمع : نر

  .ه نشده استديد گزارش شده نر يها تيجمع
  

  )سه گونه اول (بحث
ن مطالعه که تحـت عنـوان       ي در ا  ي مورد بررس  يها تيجمع

H. indicus ارائه ي قرار گرفتند با شرح اصلييشناسا مورد 
 يسـنج  ختي از نظر ر(Siddiqi 1963) يقيصدشده توسط 

ن گونـه   ي ا يديمشخصه کل .  ندارند ي تفاوت يشناس ختيو ر 
در .  بـدن اسـت    يل به انتهـا   يلت متما ي استا يها وجود گره 

، (1985) فوتدار و کائول  ،  (1990) کرال يي شناسا يدهايکل
 ي ابتـدا  (1966) شـر  و   (1972) يقيصد،  (1979) نآندرسو

کـه در شـرح      يسر صاف در نظر گرفته شده است در حـال         
در . م شـده اسـت  ي صـاف ترسـ   ي سـر گـرد تـا کمـ        ياصل
 يز سـر معمـوالً گـرد و گـاه       يـ  ن   مورد مطالعه  يها تيجمع
 يجا که در انتها ن از آنيچن هم.  صاف استي آن کميابتدا

 يدهايــوجـود دارد در کل  ي زائـده کوتـاه شـکم   يدم گـاه 
 زائده کوتاه ير دم بدون زائده و داراي از هر دو مسييشناسا
  .دين گونه رسيتوان به ا ي ميشکم

 ,H. teres Gaur & Prasadهـاي   در منابع مختلـف گونـه  

1972 ،H. bakeri Gupta & Chhabra, 1975 ،H. 

microdorus Prasad, Khan & Chawla 1965 ،H. 

hazratbalensis Fotedar & Handoo 1974 ،H. 

macronatus Mulk & Jairajpuri 1975 ،H. persici 

Saxena Chhabra & Joshi 1973 ،H. insignis Khan & 

Basir 1964 و H. plumariae Khan & Basir 1964عنوان   به
اند که از نظر مورفـومتريکي   معرفي شده H. indicusنام با  هم

  .گردند  محسوب ميها به آن ترين گونه نيز شبيه
ـ يسـاز  نـام  هـم   H. microdorus و H. teres ة دو گون
 (Nandakumar & Khera 1970)نانداکومار و خـرا  توسط 

الل و  ةليوسـ  به H. macronatus و H. hazratbalensisو 
ة بـاً همـ  يتقر.  انجام شده اسـت (Lal & Khan 1993) خان
ــل يســنج خــتيهــا از نظــر مشخــصات رآن  اخــتالف قاب

 يول ).۲ و ۱ يها جدول( ندارند H. indicus با يا همالحظ
 بـدن   يها به سمت انتها   يک از آن   چيلت در ه  ي استا يها گره
 متفـاوت  H. indicusن نظـر بـا   ي است و از ا ل نشدهيمتما

 اول تنهـا  ة چهار گون  يساز نام گر در هم  ي د ياز سو . هستند
پ يت يها  ارائه شده در منابع اکتفا شده و نمونهيها به شرح

  .اند  قرار نگرفتهيمورد بررس
 شــرتوســط  H. insignis و H. plumariae ةدو گونــ
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۳۰۹  

ـ ا. انـد  نام شـده  هم H. indicus با (1966)  ةشان در مطالعـ ي
 ة گونيپ، از شرح اصلي به هلوتايل عدم دسترسيدل خود به

 ين در حال  يا.  دوم استفاده کرده است    ةپ گون ياول و تلوتا  
ـ ي اصـل يهـا  در شـرح لت ي استايها است که گره   ة دو گون

ده شـده و مقعـر   ي بـدن کـش   يمذکور کامالً به سمت جلـو     
 به شکل مخـروط  H. insignisعالوه بر آن سر در . هستند
    يشمـس .  آن کـامالً صـاف اسـت       يده بوده و ابتـدا    يسر بر 

(Shamsi 1979)قرار داده و ي سه گونه فوق را مورد بررس 
 يا  شـمال هنـد گونـه   ي در نواحH. indicusکه  نيل ايدل  به
ه يـ  اول  گر تنهـا از محـل     ي د ةج محسوب شده اما دو گون     يرا

(Type locality) ن تفـاوت در  يچنـ  انـد، هـم    گزارش شـده
 شـر را    ينـام سـاز    لت و شکل سر هم    ي استا يها شکل گره 

 کرده ي معتبر معرفيا  را گونهH. indicusح ندانسته و يصح
، شـکل سـر و   ل تفاوت در طول بـدن    يدل ن به يچن هم. است

ـ Oشاخص   را H. plumariae و H. insignis ة هر دو گون
  ).۲ و ۱ يها جدول(داند  يز معتبر مين

سنجي  با وجود اختالفات ريخت H. persiciسازي  نام هم
چنين سر متمايز از بدن و دم کامالً   ، هم )۲ و   ۱هاي   جدول(

مخروطي شکل که پيوستگي شـيارهاي سـطوح جـانبي در        
در مقابل سر در (شود   نصف طول دم ديده ميفاصلة بيش از

اي تا تقريباً مخروطي کـه شـيارهاي         امتداد بدن، دم استوانه   
نياز بـه   ) اند هم پيوسته  مياني سطوح جانبي در انتهاي دم به      

  .هاي اصلي دارد تر نمونه بررسي دقيق
 بدون (1985) فوتدار و کائول که توسط  H. teres ةگون
ـ  پاراتا يهـا    مجدد نمونه  يبررس ـ پ و هلوتا  ي ـ    ي  ةپ بـا گون

 يسنج ختي ريها نام شده است عالوه بر تفاوت    مذکور هم 
ــتا   ــول اس ــدن، ط ــول ب ــاخصيدر ط ــا لت و ش    c و b يه

 H. teres در  دم گرد بدون زائـده (در شکل دم ) ۱جدول (
  ز بــايـ ن) يي انتهــاة شــکل بـا زائـد  يدر مقابـل دم مخروطـ  

H. indicusاختالف دارد .  

 ۱۹۶۷که در سال   H. thornei است کهيورادآيالزم به 
ـ ل ا يدل د به يف گرد يتوسط گوپتا و چابرا توص     ـ    ني  ةکـه گون

  ف شـده بـود   ي توصـ  ۱۹۶۵ن نـام در سـال       ي با همـ   يگريد
(H. thornei Roman 1965)  در گـائور و پارسـاد   توسـط 

ــال  ــه ۱۹۷۲س ــتغ H. teres ب ــديي ــام داده ش ــدداً . ر ن مج
 نـام  ۱۹۷۵در سـال  ) ابراگوپتا و چـ  (ه  يکنندگان اول  فيتوص
ن ير دادند که طبق قوانيي تغH. bakeri به H. teresرا از  آن
 مذکور بـا عنـوان   ة مورد قبول قرار نگرفته و گون   يگذار نام

H. teresشود ي شناخته م.  
ان شد، ي بH. indicusگونه که در بحث مربوط به  همان

ـ (1966) شـر   را H. plumariae  و H. insignis ة دو گون
 کرده اسـت  ي معرفH. indicusنام با   هميها عنوان گونه هب
 H. insignisز با ي نH. plumariae است که ين بدان معنيا

دهد  ي دو گونه نشان م    ي اصل يها سه شرح ينام است مقا   هم
 کـامالً صـاف و در       ي با ابتدا  يمخروط(عالوه بر شکل سر     

گـرد و  بـاً  ي در مقابل سـر تقر H. insignisامتداد با بدن در 
) H. plumariae فرورفته در محل اتصال بـا بـدن در   يکم

 و DGO در طـول بـدن،     يگـر ي د يسـنج  ختياختالفات ر 
هـر  ) ۲جدول  (ن آنها وجود دارد     ي ب O و   a  ،c يها شاخص

 را  ين اختالفـ  ي شـکل چنـ    ي از رو  DGO يريگ چند اندازه 
  ).H. indicusحات مربوط به بحث يتوض(دهد  ينشان نم

ــ  ــه مشخ ــنج خــتيصات راز آنجــا ک ــهيس ــا  گون  يه
Helicotylenchus آن بـا    يها اد بودن تعداد گونه   يل ز يدل به 

هـاي   نـام سـازي گونـه      پوشاني دارنـد، هـم     يکديگر هم 
Helicotylenchusافراد تيپ آنها نياز داشته تا   به مطالعه 
سـنجي، از نظـر صـفات        هـاي ريخـت    عالوه بر ويژگـي   

زيرا . ار گيرندشناسي نيز به دقت مورد بررسي قر      ريخت
هـا بـه مشخـصات       در بسياري موارد اختالف بين گونـه      

ــت ــي  ريخ ــا برم ــي آنه ــردد شناس ــر . گ ــال حاض   در ح
H. hazratbalensis ،H. macronatus ،H. microdorus  و
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۳۱۰  

H. insignis يهـا  ست گونـه ي معتبر در لي ها عنوان گونه به 
Helicotylenchus  يآندراسـ  و (2000) يقيصـد  که توسط 

  .اند ه شده لحاظ شدهي ته(2007)
از  H. indicus کـه قـبالً تحـت عنـوان     ييهـا  تيـ جمع
ــرد ــيپـ ــشگاه فردوسـ ــشهد يس دانـ  Mahdikhani) مـ

Moghadam & Mokaram Hesar 2011) و مـــزارع 
 گـزارش شـده اسـت       ي استان خراسـان رضـو     ينيزم بيس

(Erfani Poor Ghasemi et al. 2011)  ـ ، بـا وجـود ا کـه  ني
 ي با شرح اصل   يسنج ختي از نظر ر   يا تفاوت قابل مالحظه  

 يشناسـ  خـت يل اختالفـات ر   يـ دل  مذکور ندارد اما بـه     ةگون
خ مانند بودن   يز و م  يلت و نوک ت   ي استا يها مقعر بودن گره  (

ـ    ينم)  دمييزائده انتها  تعلـق  H. indicus ةتواننـد بـه گون
  .داشته باشند

   شـده از هـشتگرد، تحـت عنـوان         يآور ت جمـع  يجمع
H. insignis،  يسـنج  خـت يها و مشخصات ر نظر اندازهاز 

يز شباهت داشـته   نH. plumariae به  H. indicusعالوه بر
ت مــذکور از نظــر يــجمع. ديــسه گرديــز مقايــهــا نو بــا آن

ـ  اي بـا شـرح اصـل   ي تفـاوت يشناس ختير  H. insignisن ي
 O در شـاخص     يسـنج  خـت ياز نظـر مشخـصات ر     . ندارد

ـ ت ايـ در جمع% ۷/۴۸-%۵/۳۰(اختالف وجود دارد     ران در ي
 يريـ گ که اندازه ي، در حال)يدر شرح اصل %۶۰ -%۵۲مقابل  
 را نـشان  ۴۶% يم شـده در شـرح اصـل   ي شکل ترسياز رو 

  c و شـاخص DGOن در مـورد طـول   يچنـ  هـم . دهـد  يمـ 
ک ي مختلف يها تيشود که در جمع يده مي دياختالف کم

ـ در مقا ). ۲جـدول   ( است   يعيگونه طب  ت جـدا   يـ  جمع ةسي
عـالوه بـر شـکل سـر       H. plumariaeبـا شده از هشتگرد 

 کـامالً صـاف و در امتـداد بـا بـدن در      ي با ابتدا  يمخروط(
 يبـاً گـرد و کمـ      يت مورد مطالعه در مقابـل سـر تقر        يجمع

ــدن در   ــا ب ــصال ب ــه در محــل ات ) H. plumariaeفرورفت
 مشاهده  a   در طول بدن و شاخص     يسنج ختياختالفات ر 

  )۲جدول (گردد  يم
   چمـن اهـواز کـه تحـت عنـوان        ت جدا شـده از    يجمع

H. falcatus۵/۲۵(لت ي شده جز در طول اسـتا يي شناسا-
 يسـنج  خـت ياخـتالف ر  ) کرومتري م ۲۱-۲۲ در برابر    ۵/۲۱

ت مذکور  يجمع.  گونه ندارد  ي با شرح اصل   يا قابل مالحظه 
ــر ر ــتياز نظ ــنج خ ــتي و ريس ــ خ ــر يشناس ــالوه ب    ع

H. falcatusــس ــبي ب ــH. macronatusه يار ش ــد  ي م باش
ران سر گرد   ي مربوط به ا   يها در نمونه ). ۳ و   ۲ يها دولج(

ـ  صاف است اي کميز معموالً گرد و گاهي آن ن يو ابتدا  ن ي
هـر  .  است يم شده در شرح اصل    ير ترس يه تصاو يحالت شب 

 سر صاف ذکر شده اسـت       ي ابتدا يچند در متن شرح اصل    
 ي بـا ابتـدا  ي سر مخروطـ H. macronatusکه در  يدر حال

لت ي اسـتا  يهـا  ن در شـکل گـره     يچن هم. تکامالً صاف اس  
 ية صـاف در مقابـل حاشـ       يةلت گرد با حاش   ي استا يها گره(

 يارهايشـ  (ي سـطوح جـانب    يارهاي، ش ) مقعر يصاف تا کم  
ــدن   شــدن يکــيو ) صــاف در برابــر ناصــاف در وســط ب

ـ  دم و امتداد    ي در انتها  ي سطوح جانب  ياني م يارهايش افتن ي
هــا، ي آنوســتگي در مقابــل اتــصال بــدون پيوســتگين پيــا

ــه ــترت  ب ــب در جمعي ــل  ي ــرح اص ــه و ش ــورد مطالع   يت م
H. macronatusشود يده مي، اختالف د.  

 H. sacchari Razjivinت مـذکور بـه   يـ ن جمعيچنـ  هـم 

O’Relly & Milian, 1973  ه بـوده و جـز در   يار شـب يبـس
   H. sacchari اسـپرم در  ي رهيـ  ذخي سهيوجود اسپرم در ک

ت مـورد  يـ  بودن آن در جمع  ي خال و) البته بدون نماتود نر   (
 ةاما در انـداز   .  ندارد يگري د يشناس ختيمطالعه اختالف ر  

 وجـود دارد  ييهـا   تفاوتc و a ،b يها لت و شاخص ياستا
  ).۳جدول (

 تحت ي گزارش شده قبل  يها تيکه جمع  نيبا توجه به ا   
 يهـا  ل اخـتالف در شـکل گـره   يـ دل  به،H. indicusعنوان 
ن گونـه تعلـق داشـته       يتواند به ا   ي دم نم  يلت و انتها  ياستا
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ــ      وH. insignis و H. indicus ةباشـد، لــذا هـر ســه گون
H. falcatusحاضـر  ةران در مطالعـ ين بار از اي نخستي برا 

 نخـست شـامل چهـار    ةگون. شوند يگزارش و شرح داده م 
 با  يکي و مرفومتر  يکي از نظر مرفولوژ   يت، که اختالف  يجمع

و ) اهواز، استان خوزستان   (هم نداشتند از چمن و گندم از      
ـ طـبس، اسـتان     (پسند از    شاه  يي و شناسـا   يجداسـاز ) زدي
ب از يـ ترت بـه  H. falcatus و H. insignis ةدو گون. ديگرد
 چمن از هشتگرد استان تهران و اهـواز در  ةشيشه و فرار  ير

  . قرار گرفتنديي و مورد شناسايآور استان خوزستان جمع

  
۴. Helicotylenchus egyptiensis Tarjan, 1964  
  )۴؛ شکل ۴جدول (

 ، بـه J ي و گـاه G  ،Cشکل بـه اشـکال       ي کرم بدن :ها ماده
 مـشخص   يهـا  ، با حلقه  ۳/۲۱ ± ۲/۱) ۹/۱۹-۷/۲۳(عرض  

ــرض   ــه ع ــر، شــ ي م۳/۱ ± ۲/۰ )۱/۱-۶/۱(ب  يارهايکرومت
 درصد عرض ۲۹ تا ۲۱حدود ،  معموالً صاف يسطوح جانب 

ـ  ز يهـا  يو برجستگ  ،بدن ـ  ظر يکـول ير کوت ي ه يـ  در ناح في
سـر  . ها قابل مـشاهده اسـت    نمونهي در برخيسطوح جانب 

) ۳/۳-۹/۳(و   ۹/۶ ± ۳/۰) ۵/۶-۴/۷(باً بلنـد بـه ابعـاد        يتقر
ـ  گرد از ديةبا حاشدر امتداد بدن،    کرومتر،  يم ۶/۳ ± ۲/۰ د ي

 ةپـنج حلقـ   تـا   چهار   ي صاف، دارا  ي آن کم  ي، جلو يجانب
 دو تـا سـه     به انـدازه      سر ية پا ي عقب ةيحاش،  مشخصنسبتاً  

ـ    ي داخل بدن امتداد     حلقه به  ن جفـت  ين و دومـ   يافتـه و اول
  بـدن  ي حلقـه از ابتـدا     ۱۳-۱۲ و   ۷-۶ب  يـ ترت  دها بـه  يسفال

 يافتـه، بخـش مخروطـ     ي کامالً رشد    لتياستا. فاصله دارند 
 يهـا  لت، گـره يطـول کـل اسـتا      درصد ۴۹ تا   ۴۵شکل آن   

 در يد جـانب ياز د آنها يي جلو يةحاش و گرد،    يلت قو ياستا
 حالـت تقعـر داشـته و       ي کمـ  ي گاه ،صافها   تر نمونه  شيب

ــره ــا عــرض گ ــريم ۳/۵±  ۴/۰) ۶/۴-۹/۵ (ه .  اســتکرومت
-۵/۸۳( ة مشخص، به فاصـل   ةچي با در  يضوي ب يانيحباب م 

آن  عـرض   بـدن و ي از ابتـدا   کرومتري م ۶/۷۷ ± ۸/۲) ۱/۷۴
  . استکرومتر ي م۹/۸ ± ۵/۰) ۷/۹-۳/۸(

، بـه فاصـلة   ة مري حلقة عصبي نيمة ابتدايي لولة اولي     
 از ابتـــداي بـــدن،  ميکرومتـــر۸/۸۸ ± ۲/۵) ۳/۷۹- ۹۷(

 و به فاصلة    دو حلقه يک تا   به طول    زونيد مشخص  همي
، شروع  ترشحي -  از روزنه دفعي   جلوتردو حلقه   تا   يک

 فاصــلة   ترشــحي يــا بــه- در ســطح روزنــة دفعــيروده 
 ۱۱۲ ± ۹/۴) ۱۰۷- ۱۲۴(کوتاهي بعـد از آن بـه فاصـلة          

صـورت     بـه هـاي مـري    غـده ،  ابتـداي بـدن   ميکرومتر از   
 .پوشاني دارد نامتقارن از سمت شکمي نسبت به روده هم

داراي دو تخمدان، شکاف تناسـلي در نيمـة دوم بـدن،             
 و بـه     ميکرومتـر  ۵/۹ ± ۶/۰) ۴/۸- ۳/۱۰(واژن به طـول     

يک جفت  ،  درصد عرض بدن۴۵  ±۰/۳ )۴۰- ۵۰(اندازه 
کيـسة  تناسلي و   پردة کوتيکولي کوتاه در طرفين شکاف       

 اسـپرم  خـالي از متمـايز و  تناسـلي    از لولـه   ذخيرة اسپرم 
دم نسبتاً بلند، طول دم بـيش از عـرض آن در            . باشد مي

بدون احتساب زائـده    ( حلقه   ۱۰- ۷ناحيه مخرج، داراي    
، سطح شکمي آن صاف تا کمي خميـده، سـطح        )شکمي

پشتي داراي انحناي بيشتر، با انتهاي متنوع، اکثـراً داراي     
زائدة بلند شکمي، معموالً بيش از دو حلقة بدن و انتهاي 

فاسـميدها بـسيار کوچـک،      . دم در اکثر موارد تيز است     
موقعيت آنها از سطح مخرج تا شـش حلقـه قبـل از آن              

ها نامتقارن، کوداليد سه حلقه قبل  متغير، در برخي نمونه  
، ) حلقه قبل از مخـرج ۱۲ها  در يکي از نمونه  (از مخرج   

در برخـي    بـدن مياني سطوح جانبي در انتهاي       دو شيار 
 و گاهي چهار شيار مجزا تا انتهاي   هم پيوستهه بها  نمونه

  .دم ادامه دارد
 نـر   ي گزارش شده بعـد    يها تي و جمع  يدر شرح اصل  : نر

ـ ز ديستان و بلوچستان ن  يت س يوجود نداشته و در جمع     ده ي
  .نشد
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  ۲۹۷-۳۱۵: ۱۳۹۲ سال / ۳شماره  / ۴۹جلد   /هاي گياهيبيماري 

۳۱۲  

 و چنـد  يشرح اصلسه آن با ي و مقاراني شده از ايآور جمع Helicotylenchus egyptiensis  يها  مادهيسنج ختيات ري خصوص.۴جدول 
  )ها براساس ميكرومتر اندازه(گر يت ديجمع

Table 4. Morphometric characters of females of the Iranian population of Helicotylenchus egyptiensis and its 
comparison with the original description and other populations (measurements in µm). 

Characters/origin Iran-present study  Tarjan 1964 
Sher 1966 

(paratypes) 

Zeidan & 

Geraert 1990 
Marais et al. 2005 

n 10 CV 10 10 10 3 

L 622 ± 37.4 (564-699) 6.0 780 (690-850) 630-780 634 (565-715) 668 (663-672) 

a 29.3 ± 1.3 (27.3-31.0) 4.6 29 (26-32) 25-30 26 (23-29) 25.2 (24.9-25.4) 

b 5.5 ± 0.2 (5.1-5.9) 4.0 5.0 (4.8-5.6) 5.1-6.1 5.0 (3.8-5.7) - 

b' 4.2 ± 0.2 (4.0-4.5) 3.8 - 4.5-5.2 4.2 (3.9-4.6) - 

c 36.7 ± 2.8 (31.5-40.5 ) 7.7 29 (25-33) 27-33 38 (34-45) 26.9 (25.5-28.5) 

c' 1.4 ± 0.1 (1.2-1.7) 10.2 1.7 (1.4-1.9) 1.3-1.7 1.4 (1.2-1.6) 1.7 (1.6-1.8) 

V 62.2 ± 0.7 (60.8-63.6) 1.2 60 (59-62) 59-61 63 (62-65) 58 (56-60) 

Stylet 25.2 ± 0.7 (23.8-26.0) 2.7 26 (24-28) 25-27 24 (23-25) 26 (25-26) 

Conus 12.0 ± 0.5 (11.1-12.8) 4.3 13.6 (12.1-15.5) - - - 

m 48.0 ± 4.2 (41.8-53.3) 2.6 - 48-51 47 (44-50) 48 (46-49) 

DGO 12.1 ± 0.9 (10.7-13.3) 7.6 11 (9-13) - 11 (9-13) - 

O 48.0 ± 4.2 (41.8-53.3) 8.7 39 (33-44) 36-43 49 (44-52) - 

S. E. pore 105 ± 6.2 (92.1-111) 5.8 105 (98-111) - 107 (93-120) 112 (108-117) 

Tail 17.1 ± 2.2 (19.9-22.2) 12.6 - - 17 (13-20) 25 (24-26) 
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  ... از جنس  گونهمعرفي چند  :رگربيده كاو کاشي نهنجي

۳۱۳  

  
  کامل بدن،ينما: Dدم، تنوع شکل : C، ي مرهيناح: B، لتي و استاسر: A ماده؛ ، Helicotylenchus egyptiensis Tarjan, 1964.۴شکل 

E :تي بدن پس از تثبفرم  
Fig. 4. Helicotylenchus egyptiensis Tarjan, 1964, Female; A: Anterior end, B: Oesophageal region, C: Variation 

of tail shape, D: General view, E: Body habitus after fixation.  
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  ۲۹۷-۳۱۵: ۱۳۹۲ سال / ۳شماره  / ۴۹جلد   /هاي گياهيبيماري 

۳۱۴  

  )گونه چهارم(بحث 
 H. egyptiensisجمعيت شناسايي شده تحت عنـوان  

هـاي   ي و جمعيـت   سنجي با شرح اصـل     از نظر ريخت  
ديگر گزارش شده از ساير نقاط دنيـا اخـتالف قابـل            

در شرح اصلي اين گونه ). ۴جدول (اي ندارد  مالحظه
(Tarjan 1964)اما در .  شکل سر گرد ذکر شده است

هـاي   روي ده عدد از پاراتيـپ (1966)  شربررسي که 
ايـن گونــه انجـام داده شــکل ابتــداي سـر صــاف بــا    

در کليـدهاي   .  شـده اسـت    هاي مـشخص آورده    حلقه
هاي مشخص  شناسايي نيز بايد مسير سر صاف با حلقه

در جمعيت مورد . گونه رسيدرا انتخاب نمود تا به اين
مطالعه نيز مانند تصاوير ترسيم شده از اين نماتود در 

حاشية سر گرد بوده و ابتـداي       ) ۴جدول  (ساير منابع   
نتهاي دم ک . آن کمي صاف است    ده در ا ه در وجود زائ

باشـد از   نـدرت گـرد مـي     اکثر موارد نـوک تيـز و بـه        
. شود محسوب مي H. egyptiensisهاي اصلي  شاخص

 ةها دم داراي زائد در جمعيت ايران نيز در بيشتر نمونه
 شـرح اصـلي     Iکوتاه تيـز ماننـد شـکل        بلند و گاهي    

چنين ايشان به زوائد زگيل      هم.  است (1964) تارجان
عنوان صفت متمايز کنندة ايـن    مانند زير کوتيکولي به   
هـر چنـد چنـين زوائـدي در         . گونه اشاره کرده است   

گـردد   هاي جمعيت ايران نيز مشاهده مي      برخي نمونه 
نـد صـفت     رسد ايـن ويژگـي نمـي       نظر مي  ولي به    توا

متمايزکنندة گونه بوده و در ساير نماتودها نيز ممکن         
  .است ديده شود

ــم  ــر هــ ــه  جمعيــــت حاضــ ــا گونــ ــين بــ ــاي چنــ   هــ
H. microcephalus Sher, 1966 و H. erythrinae 

(Zimmermann, 1904) Golden, 1956 و H. abunaamai 

Siddiqi, 1972 شباهت داشته و با آنها مقايسه گرديد.  
هـاي مـشخص،    جمعيت ايران با داشتن سر با حلقـه       

هاي اسـتايلت بـا حاشـية صـاف، شـيارهاي ميـاني              گره
تهاي بدن و نيز زائدة پيوسته يا مجزا در سطوح جانبي ان    

معموالً بلند و غالباً نوک تيز انتهاي دم در مقابل سـر بـا     
هاي استايلت فنجـاني شـکل،       هاي نامشخص، گره   حلقه

يکي شدن شيارهاي مياني سطوح جـانبي در انتهـاي دم       
ــاي دم از   ــکمي در انتهـ ــرد شـ ــاه و گـ ــدة کوتـ   و زائـ

H. microcephalusگردد  جدا مي.  
ابتداي صاف در سر در برابر      وجود حاشية گرد با     

H. erythr در ۷- ۴( حلقــه ۵- ۴ســر گــرد بــا  inae( ،
فاسميد صفر تا شش حلقه قبـل از مخـرج در مقابـل             
چهار حلقه قبل تا دو حلقـه پـس از مخـرج و کيـسة          
ذخيرة اسپرم خالي و نبود نماتود نر در برابـر وجـود            
اسپرم در اسپرماتکا و وجود نماتود نر بـه ترتيـب در     

H. erythr مـورد مطالعـه و    جمعيـت  inae   آنهـا را از
  .نمايد يکديگر متمايز مي

اي مايل به مخروطـي    ذوزنقهH. abunaamaiدم در 
شکل است که در انتها هم از سمت شکمي و هم پشتي            
غالباً بدون حلقه و صاف بوده وگاهي زائـدة شـکمي در     

هـا ديـده   حد دو حلقـه در انتهـاي دم در برخـي نمونـه       
  کــه در در حــالي. مــا انتهــاي آن تيــز نيــستشــود ا مــي

H. egyptiensis دم گرد و داراي زائدة معموالً نوک تيز 
عـالوه بـر آن    . شکمي بـوده و مخروطـي شـکل نيـست         

ــاي دم در    ــانبي انتهـ ــطوح جـ ــاني سـ ــيارهاي ميـ   شـ
H. abunaamai يابـد امـا در    هم پيوسته و امتداد مـي  به

H. egyptensis   هـم پيوسـته    به هر دو شکل مجزا و بـه
هـاي   سـر در هـر دو گونـه داراي حلقـه          . شـود  ديده مي 

  مــشخص و حاشــية گــرد اســت و ابتــداي ســر در     
H. egyptiensis     بيشتر صاف و در ديگـري بيـشتر گـرد

 در برابـر    ۵۶۴- ۶۹۹( چنين از نظر طول بـدن       هم. است
   ۵/۴۰ -۵/۳۱ (cهــاي  ، و شــاخص) ميکرومتــر۶۹۰- ۸۵۰
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  ... از جنس  گونهمعرفي چند  :رگربيده كاو کاشي نهنجي

۳۱۵  

ــر  ــا ۳/۵۳ -۸/۴۱ (oو ) ۲۵- ۳۳در براب ــسه ب   ۴۴ در مقاي
 H. abunaamaiبه ترتيـب در جمعيـت ايـران و    ) ۳۳- 

  . شود  ميديدههايي  تفاوت
 از H. egyptiensis شده تحت عنوان ييت شناسايجمع

ستان و يـ  چمن شهرستان خـاش اسـتان س  ةشيشه و فرار ير
ن يا. دش يي حاضر شناسا  ةبلوچستان جدا شده و در مطالع     

 Baadl) کلزا از خراسان گزارش ةشيگونه قبالً از اطراف ر

et al. 2010)  و سپس بر اساس سه نماتد ماده شـرح داده 
  .(Baadl et al. 2013)شده است 

  
  منابع

 مراجعـه  يسيمتن انگل) 97-95(جهت مالحظه به صفحات     
 .شود
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