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  دهيچك
شه از  ي نمونه خاک و ر    ۵۰ تعداد   ۱۳۸۹ز سال   يي بهار و پا   يط،   استان قم  ي و مزارع مناطق کهک و مرکز      ها  باغ ي نماتودها ييشناسابه منظور   

ـ  تثب  و کـشتن و پـس از     فوژ اسـتخراج    ي و روش سـانتر    ييشوخاک يها الکبا استفاده از     و نماتودها  يآور جمع استان   مزارع و باغات    ،تي
 مجهز به يکروسکوپ نوريبا استفاده از منماتودها ک مهم يک و مرفومتريات مرفولوژ يخصوص. ديه گرد يهت يم دائ يکروسکوپي م يدهاياسال

راسـته  ري و ز  Tylenchomorphaفـوق باالخـانواده      جـنس در     ۱۲ گونـه از     ۱۶ تعـداد    ين بررس يدر ا  . قرار گرفت  يم مورد بررس  يلوله ترس 
Tylenchina يها  گونهن آنهايد، که از بش ييشناسا Aphelenchoides singhi  ،Prothallonema macrocellum ـ ن بـار از ا ي اوليبرا از ران ي

ـ ز از خاک اطراف رين  Boleodorus voloutus Lim & Siddiqi, 1963 گونهچنين همشود،  يمشرح داده الس و جو يشه گيخاک اطراف ر شه ي
ه به وجود چهار شيار در سطوح جانبي، فرورفتگي محل تماس سر با بدن، با توج A. singhiگونه . شود يمران شرح داده يآلوچه مجدداً از ا

 دم و ي، عـدم وجـود مـاکرون در انتهـا    يار بودن باند جانبياساس شش ش  برP. macrocellum و گونه  ييلت و وجود گره انتهايطول استا
 سر گرد ت،يتثب بعد از يچيمارپبا داشتن بدن   B. voloutus گونه چنين  هم. مخرج تشخيص داده شد- نسبت طول دم به فاصله فرجچنين هم

ص ي تشخاري گرد و بدون شي شکل با انتهايي دم عصا ولت کوتاهي استا، فرجيت عقبي موقع،ب و بزرگي اريدي شکاف آمف،ز از بدنيو متما
  .داده شدند

  
  
 
 
 
 
  

  Aphelenchoides ،Boleodorus، Prothallonema ،Tylenchinaنماتود، ، ي، مورفولوژييشناسا:  يدي كل يها واژه
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  مقدمه
ـ استان قـم از نظـر جغراف        بـه پـنج منطقـه سـلفچگان،         يياي

 که در    شود يمم  ي تقس يدستجرد، خلجستان، کهک و مرکز    

 و کهـک کـه      يمنـاطق مرکـز    يهـا  مزارع و باغ  ق  ين تحق يا

 انـد دادهر کـشت را بـه خـود اختـصاص          يزن سطح   يشتريب

  . است قرار گرفته يمورد بررس

ق يـ زان عملکرد محـصوالت از طر    يش م يبا توجه به افزا   

ک سـو و عـدم      يـ مارگرهـا از    ي از ب  يکاهش خسارت ناشـ   

 انگـل   ي نماتودهـا  يينه شناسـا  يقات الزم در زم   يانجام تحق 

ـ     ي د ين اسـتان از سـو     ي ا ياهيگ  يقـ ين تحق يگـر، انجـام چن

  .  کنديدا مي پضرورت

از فـوق    شـده    يي شناسا يها گونهست  يلق،  ين تحق يدر ا 

 يدر مناطق کهـک و مرکـز     Tylenchomorphaباالخانواده  

ف داده  يو سه گونه از آنها شـرح توصـ         ارائه شده استان قم   

  . شوديم

  

  يروش بررس
 ۵۰ تعـداد    ۸۹ز سـال    ييق، در بهار و پا    ين تحق ي انجام ا  يبرا

  قـم   اسـتان  يناطق کهـک و مرکـز     شه از م  ينمونه خاک و ر   

شگاه، يـ هـا بـه آزما     پس از انتقال نمونه   . دي گرد يجمع آور 

ت و انتقـال آنهـا      ي خاک و استخراج نماتودها، تثب     يشستشو

ــه گل ــبـ ــق روش تکميسريـ ــن طبـ ــده يـ ــدگرل شـ   سهيـ

)De Grisse 1069 (نماتودها پس از کشتن . صورت گرفت

ن يريسيـ گلت کننـده بـه      يـ ت با استفاده از محلول تثب     يو تثب 

ـ  نينيفوژ، از روش سيعالوه بر روش سانتر . شدندمنتقل   ز ي

 دائـم از نماتودهـا،      يدهايه اسـال  يضمن ته . دياستفاده گرد 

ـ  از ناح  ي عرضـ  يها برش ـ  بـدن ن   يه وسـط و انتهـا     ي ز در  ي

  . دشه يصورت ضرورت ته

 اکثـر   ي مقـدمات  يي شناسـا  چنـين   هـم ها،    راسته ييشناسا

کروسـکوپ  ي از استرئوم   با اسـتفاده   ياهي انگل گ  يها جنس

 يقاتيکروسکوپ تحق يسپس با استفاده از م    . صورت گرفت 

 مختلــف يهــا  نمونــهيم از تعــداد کــافي لولــه ترســيدارا

 يبـا اسـتفاده از منـابع تخصـص         و    الزم انجـام   يريـ گ اندازه

 . دش ييها شناسا  گونهينماتودشناس

  

  جه و بحثينت
متعلـق   جـنس    ۱۲ گونه نماتود از     ۱۶ تعداد   ين بررس يدر ا 

رراســـته ياز ز Tylenchomorpha باالخـــانواده فـــوقبـــه 

Tylenchina  يهــا جـنس  کــه از ده اسـت يــمـشخص گرد 

Aphelenchus   ،Aphelenchoides   ،Helichotylenchus ،

Merlinius       ،Neopsilenchus       ،Paratylenchus ،

Prothallonema  ،Scutylenchus    ک گونـه و از     ي هر کدام

 و Boleodorus ،Ditylenchus ،Filenchus يهـــا جـــنس

Pratylenchus    جـدول ( دي گرد ييونه شناسا  هر کدام دو گ 

  Das, 1960 شده سه گونـه  يي شناسايها گونه انيم از ).۱

Aphelenchoides singhi ،Boleodorus volutus Lima & 

Siddiqi, 1963 و(Anderson & Das 1967) Siddiqi, 

1986  Prothallonema macrocellum  شود يمشرح داده 

 P. macrocellum و A.singhiن آنهــا دو گونــه يکــه از بــ

شـود و   يران گـزارش و شـرح داده مـ    يـ ن بار از ا   ي اول يبرا

ز بـر   يـ  شده از استان قـم ن      يي شناسا يها  کل گونه  چنين  هم

 ذکـر  ۱زبـان آنهـا در جـدول    ي و ميآور جمـع اساس محل   

  .اند دهيگرد

  

  Aphelenchoides singhi Das, 1960 گونه -١

  )١شكل  و۲جدول (

بـدن  . متـر  يلـ ي م ٥/٠ انـدازه حـدود       به ار کوچک ي بس :ماده

  باريك، پس از تثبيت معموالً از ناحيه شكمي كمي خميـده        
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   اهيگ و يآور  شده همراه با محل جمعيي شناسايست نماتودهاي ل.۱جدول 
Table 1. List of identified species, sampling sites and hosts  
 

 اهيگ

Plant  
 يآور محل جمع

Locality 

  نام گونه
Species  

  .Noشماره 

Cherry  Bidhand village (Kahak) Aphelenchoides singhi  ۱  

Fig, Mulberry, Olive, Cherry, Pear  Verojan and Fordo (Kahak), Hossein 

abad mish mas, Ghomrood (markazi) 
Aphelenchus avenae  ۲  

Cherry, pistachio, Olive 
Khaveh and Bidhand (Kahak), Fadak 

(markazi) 
Boleodorus thylactus  ۳  

Prune Khaveh village (Kahak) Boleodorus volutes ۴  

Barley, Clover Mobarak abad, Ghomrood (markazi) Ditylenchus dipsaci  ۵  
Pomegranate, Pistachio, Walnut, 

Pear  
Siroo and kemijegan (Kahak), Fadak 

(markazi) 
Ditylenchus myceliophagus  ۶  

Barley  Janat abad, Ghomrood (markazi) Filenchus clavicaudatus  ۷  

Pomegranate, Walnut  Sarm, Venarch and Veshnaveh (Kahak) Filenchus vulgaris  ۸  

Walnut, Pistachio 
Bidhand and Meyam (Kahak), Fadak 

(Markazi) 
Helicotylenchus digonicus  ۹  

Cotton, Apple, Barley, Cherry, 

Walnut  
Hossein abad mish mass, Kooh sefid 

(Markazi) and Meyam, Fordo(Kahak) 
Merlinius brevidens  ۱۰  

Barley Haji abad lakha (Markazi) Neopsilenchus magnidens  ۱۱  

Wheat, Barley Langarood and Janat abad (Markazi) Paratylenchus tateae  ۱۲  

Pomegranate, Apple Bidhand and Kermejegan (Kahak) Pratylenchus neglectus  ۱۳  

Barley  Hossein abad mish mass (Markazi) Pratylenchus zeae  ۱۴  

Barley  Sarm village (Kahak) Prothallonema macrocellum 15  
prune, Fig, Olive, Pear, Cherry, 

Walnut 
Fadak (Markazi), Verojan, Bidhand and 

Fordo (Kahak) 
Scutylenchus rugosus ۱۶ 

  

، ١شـکل    (ک شـده اسـت    يبار بدن   يشده و به سمت انتها    

F( . شيارهاي عرضي ظريف، سطوح جانبي در       كوتيكول با

وسط بدن، داراي چهار شيار مـشخص بـا فاصـله يكـسان             

ک پنجم تا يك شـشم عـرض        يآن  و پهناي    ) H،  ١شکل  (

شـبكة كوتيكـولي سـر      . از بـدن  سـر متمـايز     . باشد بدن مي 

متوسط، استايلت باريك، قسمت مخروطي حـدود نـصف         

 مـشخص   يي انتهـا  يهاگرهو  ) m =٤٤-٥٠(طول استايلت   

، حباب بلندلولة اوليه مري باريك و     . )E،  ١شکل   (باشديم

 تـا  ٤٦ ز سر ايانيفاصله مرکز حباب م   شکل،   يوضيمياني ب 

 ي کوتاه بـوده و مـر     يه مر يلوله ثانو . باشديمکرومتر  ي م ٥٦

غدد . )C،  ١شکل  (شود   ين قسمت به روده متصل م     ياز هم 

مري از ناحية پـشتي بـا روده همپوشـاني دارد و بخـش           

 ترشـحي   - منفـذ دفعـي   . دهدابتدايي روده را پوشش مي    

 قرار گرفته و با حلقـه عـصبي         ي مر يانيپس از حباب م   

 و  يتخمدان برگـشتگ   .انديباّ در يك سطح واقع شده     تقر

 در يـك    هـا تخمـک به سمت جلوي بدن رشـد يافتـه و          

 کوتاه حـاوي    يضويرديف، كيسة ذخيره اسپرم گرد تا ب      

 ديـده  و فاقد اسپرم يز خالي موارد ن ي در برخ  ي ول اسپرم

 فرج به صورت شكاف عرضـي       ،)G و   F،  ١شکل  (شده  

به جلوي بدن و كيسه      مشخص، واژن متمايل     يهالببا  

 نصف فاصله فرج    افته، به اندازه حدود   يرشدعقبي رحم   

ــرج  ــا مخ ــكل ( ت ــ ).G، ١ش ــده ي داراي دم مخروط    زائ
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ها برحـسب   اندازه (يسه آن با شرح اصليو مقاران ي شده از ايآور جمع  Aphelenchoides singhi گونه يسنج ختيات ريخصوص. ۲ جدول

  .)کرومتريم
Table 2. Morphometric characters of the Iranian population of Aphelenchoides singhi and its comparison with the type 

population (measurements are in µm). 
 

Origin Qom Province  Das 1960 

Characters Female  Male  Female Male 

n  11 CV 2  1 2 
L 513.6 ± 39.3 (473-583) 7.6 447.5 ± 10.6 (440-455)  490 510 
a 29.3 ± 1.9 (25.4-31.6) 6.3 29  ± 2 (27.5-30.3)  28.5 33 
b 9.4 ± 0.7 (8.5-10.4) 7.1 9.2 ± 0.6 (8.8-9.7)  9 8.2 
b' 3.6 ± 0.4 (3.1-4.3) 10.9 3.8 ± 0.2 (3.6-3.9)  - - 
c 16.6 ± 1.5 (14.4-19.2) 9.2 13.4 ± 0.5 (13-13.8)  17 15 
c' 3 ± 0.4 (2.5-3.5) 12.7 2.8 ± 0.1 (2.8-2.9)  2.3* 2.9* 

V /T 71.2 ± 2.2 (68.4-74) 3.2 39.2 ± 0.2 (39.1-39.3)  70.7 - 
V' 75.8 ± 2 (73.5-78.5) 2.7 -  - - 

Stylet 12 ± 0.8 (10.5-13) 6.9 11.8 ± 0.4 (11.5-12)  12 - 
MB 92.5 ± 1.3 (89.3-93.9) 1.4 92.1 ± 1.9 (90.7-93.4)  - - 

Anterior end to 

Pharynx 
54.6 ± 3.2 (49-60) 5.9 57.5 ± 4.9 (54-61)  - - 

Anterior end to 

pharyngeal intestinal 

junction 
 

88.2 ± 13.8 (70-112) 15.6 61.5 ± 3.5 (59-64)  - - 

S. E. 72.8 ± 5.7 (67-81) 7.8 69 ± 1.4 (68-70)  - - 
Max. Body diam. 17.6 ± 1.2 (16-19) 7 15.5 ± 0.7 (15-16)  - - 

Anterior end to vulva 366 ± 33.4 (325-432) 9.1 -  - - 
Vulva-anus distance 114 ± 9.7 (95-126) 8.5 -  - - 

VL/VB 8.4 ± 0.9 (7.4-9.4) 10.4 -  - - 
PUS 48 ± 8.4 (40-65) 17.6 -  - - 
Tail 31 ± 2.8 (27-35) 9.2 33.5 ± 2.1 (32-35)  28.5 35* 

Body diam. at anus 10.5 ± 0.8 (9.5-12) 7.1  11.8 ± 0.4 (11.5-12)   12* 12* 
Spicule -  17.8 ± 1.1 (17-18.5)  - 17 

    Calculated from figure of original description :*                                               محاسبه شده از روي شکل موجود در شرح اصلي  *:

  

   .مشخص در انتها

ها، اما دم كمتر باريك شـده    شكل ظاهري بدن شبيه ماده  :نر

تري بدن در نماتود نر پس از تثبيت ، خميـدگي بيـش           . است

يافته و ايـن خميـدگي در انتهـاي بـدن بـه حـداكثر خـود                 

شتر نسبت  ي ب ي با انحنا  ،يدم مخروط . )A،  ١شکل  (رسد   مي

مـشخص و سـه      ييک ماکرون انتها  ي يو دارا  ماده ها به دم   

جفـت اول محـدود بـه       ). J ،۱شکل (ي جنس ياليجفت پاپ 

وسـط دم و سـومين        تناسـلي، جفـت دوم در      -منفذ دفعـي  

  .نتهاي دم واقع شده استک ايجفت در نزد

، فاقـد بورسـا و      )Aphelenchoid( اسپيكول خاري شـكل     

قسمت پـشتي اسـپيكول خميـده و عـاري از           . گوبرناكولوم

  . برآمدگي است

  

و ) Sanwal 1961( سـنوال بر اساس كليد شناسـايي   :بحث

و با توجـه بـه وجـود     (Shahina 1996) شاهيناكليد مصور 

رورفتگي محـل تمـاس سـر       چهار شيار در سطوح جانبي، ف     

 مـشخص و    ييلت و وجـود گـره انتهـا       يبا بدن، طول اسـتا    

ـ  مقا هـا و    در مقايسه بـا داده     چنين  هم   يسه بـا شـرح اصـل      ي

(Das 1960) شـده  يجمع آور، گونة A. singhi  ص يتـشخ

  هـاي   گونـه  بـه  ها يژگيواين گونه به لحاظ برخي      . داده شد 



  ... باالخانواده گونه نماتود از فوقمعرفي چند : قره خانیلطفی و 

۳۹۳  

 
: H و يسـل  از دسـتگاه تنا يبخش: G بدن، ي کلينما: F بدن، ييبخش جلو: E، يمر: C :(C, E-H)ماده : Aphelenchoides singhi. ۱شکل 

: J و يسـل  از دستگاه تنايبخش: I ن، بدييبخش جلو: D، يمر: B بدن، ي کلينما: A:  (A, B, D, I, J)نر.  از وسط بدنيبرش عرض

  .ي جنسيها ليشکل دم و پاپ
Fig. 3. Aphelenchoides singhi: Female (B, E-H). C: Pharynx, E: Anterior end, F: General view, G: Part of reproductive 

system and H: Cross section at mid body. Male (A, C, D, I, J). A: General view, B: Pharynx, D: Anterior end, I: Part 

of reproductive system and J: Shape of tail and genital papillae. 
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A. absari Hosain and Khan, 1967، A. cyrtus Paesler, 

1959، A.fragariae (Ritzema Bos 1980) Christie, 

1932،  A. haguei Maslen, 1979،Hooper, 1958   A. 

sacchari و(Cobb 1926) Steiner and Buher 1932  A. 

subtenuis شباهت دارد.  

 در ۵/۴ تا ۴ ( کمترb شاخص  با داشتنA. absuriگونة 

 يکـول يراز با بدن و شبکه کوت     تسر هم ،  )۴/۱۰ تا   ۵/۸مقابل  

 و  )ي قـو  يکـول ي و شبکه کوت   زيمتمادر مقابل سر    (ف  يضع

در مقابـل   (لت  ي اسـتا  يعدم وجود گره مـشخص در انتهـا       

 گـردد  ي شده متمـايز مـ     يآور جمعيت جمع  از   )گرهوجود  

(Shahina 1996).  

ـ ب(دم بلنـدتر   بـا   A. cyrtusگونة کرومتـر در  ي م٥٠شتر از ي

 ٢٥شتر از   ي ب (کول بلندتر   ياسپ و   )مترکروي م ٣٥ تا   ٢٧مقابل  

ز ي متمـا A. singhiاز گونه  )کرومتري م٥/١٨ تا ١٧در مقابل 

  .(Shahina 1996)شود  يم

بـا بـدن و   هـم تـراز   سـر   با داشتن A. fragariaeگونه 

 و شـبکه  زيمتمـا در مقابـل سـر    (ف  ي ضـع  يکوليشبکه کوت 

 ي و عدم وجـود گـره مـشخص در انتهـا           )ي قو يکوليکوت

 سـطوح ار در ي شدو، وجود   )گرهوجود  در مقابل   (لت  ياستا

 در  ۴۵-۶۰شتر  ي ب a، شاخص   )اريدر مقابل چهار ش   ( يجانب

ــل  ــپو ) ۶/۳۱-۴/۲۵(مقاب ــدتر ياس ــا ٢١ (کول بلن  در ٢٥ ت

ک يــاز گونــه مــذکور تفک) کرومتــري م٥/١٨ تــا ١٧مقابــل 

  .(Shahina 1996)شود  يم

 در ٧٦٠-٥٦٠( ربلنـدت  نيز داراي بـدن    A. hagueiگونه

 در  ٥٤-٤٢( دم بلنـدتر     اسـت ) کرومتـر ي م ٥٨٣-٤٧٣مقابل  

 سر در محل اتـصال بـا        چنين  هم). کرومتري م ٣٥-٢٧مقابل  

کنــام ي و نيجبــار( اســت يتــر کمي فرورفتگــيدارابــدن 

٢٠٠٨ ،Shahina 1996 .(  

ــة  ــدتر  يدارا A. sacchariگون ــب(دم بلن  ٥/٣٢شتر از ي

 ي سـر بـا فرورفتگـ      ،)مترکروي م ٣٥-٢٧کرومتر در مقابل    يم

ز از بـدن و     يدر مقابل سر متمـا    (کم در محل اتصال با بدن       

در مقابـل   ( ي جـانب  سـطوح ار در   ي، سه ش  )ي فرورفتگ يدارا

ـ  ب b و شـاخص     )اريچهار ش   در مقابـل    ۳/۱۴ تـا    ۷/۹(شتر  ي

  .(Shahina 1996) )۴/۱۰ تا ۵/۸

 ١١٥٠ تا ٨٧٠(شتر يبطول بدن ، A. subtenuisدر گونة 

 تـا   ۴۴ (شتري ب a، شاخص   )٥٨٣ تا   ٤٧٣ در مقابل    کرومتريم

ـ  ب bشـاخص   ،  )۶/۳۱ تا   ۴/۲۵ در مقابل    ۵۷  ۱۷ تـا  ۱۲شتر  ي

در محل اتـصال بـا      سر   يفرورفتگ و   ۴/۱۰ تا   ۵/۸در مقابل   

  .(Shahina 1996)کمتر است بدن 

 اختالفـات   يت مورد مطالعـه بـا شـرح اصـل         يسه جمع يمقا

 ، طـول دم و  bهـا ماننـد شـاخص         در برخي از اندازه    يجزئ

ن اختالفات عـدم  يشتر اي علت ب .دهد ي را نشان م   c شاخص

 شـده در  يريـ شتر نماتود ماده و نر انـدازه گ يب وجود تعداد

ـ  و عدم وجود گزارش مجـدد از ا        يشرح اصل  ن گونـه در    ي

  با عنايت به مطالب فوق، گونـة مـورد بررسـي    . جهان است 

A. singhi  تعيين گرديد .  

، از خـاک    )١٩٦٠ (داسط  گونة فـوق اولـين بـار توسـ        

ـ اطراف ر  در آبـاد هنـد     يـ  در منطقـه ح    يشه گوجـه فرنگـ    ي

گزارش گرديده است و در بررسي اخير براي اولين بـار در            

دهند منطقـه   ي ب يالس روستا يشه گ يايران از خاك اطراف ر    

 ،کهک استان قم جداسازي و مورد شناسـايي قـرار گرفـت           

  .ستاين دومين گزارش از وجود اين گونه در جهان ا

 

 Boleodorus volutus Lima & Siddiqi 1963گونه  -۲

  )۲ و شکل۳جدول (

 بـدن   بـا  نماتودهاي كرمـي شـكل كـوچكي هـستند           :ماده

ک يـ ج بار ي بـدن بـه تـدر      ي که به سمت دو انتها     يا استوانه

 سـه بـار بـه       يا حت يک، دو   ي، بدن   تيپس از تثب  شود و    يم

ن  بـد  وارهيـ دکـول   يکوت).C،  ٢شـکل   (چد  ي پ يدور خود م  

  بـه  ف  يـ ظر يها  و حلقه  يسطح شيارهاي عرضي    باف  يظر
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ت گزارش يو جمع يسه آن با شرح اصليو مقا قم  استان شده ازيآور جمع  Boleodorus volutus گونه يسنج ختيات ريخصوص. ۳جدول 

  )کرومتريها بر حسب م اندازه(ران يشده از ا
Table 3. Morphometric characters of the Qom province population of Boleodorus volutus and its comparison with type 

population and reported population of Iran (all measurements are in µm). 
  

Origin Qom Province Lima & Siddiqi 1963  Alvani et al, 2013 

Characters Female Male  Female Male  Female 

n 14 CV 7  16 2  10 

L 507 ± 36.1 (425-565) 7.1 488.7 ± 40.7 (419-547)  480 (450-510) 440, 460  483 (421-532) 

L' 452 ± 33.6 (374-509) 7.4 425.7 ± 32.3 (368-464)  - -  - 

a 28.5 ± 1.7 (24.8-32.2) 6.1 32 ± 1.7 (30-33.7)  26 (20-28) 28, 31  26.37 (23.45-29.23) 

b 4.8 ± 0.2 (4.4-5.1) 4.4 4.5 ± 0.2 (4.3-5)  5.3 (4.9-5.7) 4.9, 5.4  4.74 (4.04-5.37) 

c 9.2 ± 0.5 (8.5-10) 5.9 7.8 ± 0.7 (6.6-8.8)  10 (8.7-12) 9.6, 9.5  8.86 (7.15-10.27) 

c' 5.6 ± 0.7 (4.5-6.9) 12 6.2 ± 0.7 (5.5-7.5)  - -  5.47 (4.4-7.11) 

V /T 68.2 ± 1 (66.5-70.1) 1.5 35.8 ± 3.7 (30.7-39.8)  69 (67-72) 29, 34  69 (66.09-71.25) 

V' 75.9 ± 1.3 (74.2-78) 1.7 -  - -  77.9 (74.16-81.25) 

Stylet 9.5 ± 0.8 (8-11) 8 8.7 ± 0.6 (8-9.5)  8.7 (8.3-9.2) 8.2, 9  8.74 (8.5-9.1) 

m 38.5 ± 3.2 (33.2-48.2) 7.2 36 ± 2.4 (31.6-39)  - -  - 

S. E. 70.8 ± 5 (60-78) 7.2 73.3 ± 4 (69-80)  78 -  77.7 (74-80) 

DGO 2 (1.5-2.5)  1.8 (1-2)  - -  1.62 (1.5-2) 

MB 49.7  ± 1 (46.5-52.1)  48.2 ± 1 (45.6-51.3)  46-51   50.6 (47.95-53.80) 

Anterior 

end to 

Pharynx 
106.6 ± 6.2 (97-115) 5.8 108.6 ± 6.4 (98-116)  - - 

 102.23 (95-11) 

Max. Body 

diam. 
18 ± 1.5 (15-20) 8.5 15.3 ± 1.2 (14-17)  - - 

 18.4 (16-20) 

Anterior 

end to 

vulva 
342.6 ± 23 (283-380) 6.7 -  - - 

 333.8 (300-372) 

Vulva-anus 

distance 
109 ± 11.9 (92-129) 11 -  - - 

 95.1 (68-108) 

PUS 8.6± 0.9  (7-10) 10.5 -  - -  7.06 (6.5-8) 

Tail 55 ± 4.2 (50-63) 7.5 63 ± 10.3 (51-83)  35-60 -  54.9 (51-64) 

Body diam. 

at anus 
10 ± 1 (8-11.5) 11.3 10 ± 0.9 (9-11.5)  - -  10.1 (8.5-12) 

Spicule - - 13.8 ± 1.5 (13-16)  - 14-15  - 

Gubernacul

um. 
- - 3.6 ± 0.6 (3-4.5)  - 4.8-5.1  - 

Bursa - - 17.7 ± 2.4 (14-20)  - -  - 
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: A (A, H, F)نر . ناحيه مري: Gسر و : D & Eنماي كلي بدن؛ : C بدن، ييبخش جلو: B-E, G .(B(ماده : Boleodorus volutus .۲شکل 
  . يه مريناح: Fنماي كلي بدن و :  H بدن، ييبخش جلو

Fig. 2. Boleodorus volutus: Female (B-E, G). B: Anterior end, C: General view, D, E: Pharyngeal region. Male (A, H, F). A: 

Anterior end, H: General view and F: Pharyngeal region. 

  

سطوح جـانبي   . فرج هيدر ناح کرومتر  ي م ١/١ تا   ٨/٠عرض  

ک چهارم عـرض    يباً  يداراي چهار شيار طولي است که تقر      

دها يـ ري دا .دهد يه فرج را به خود اختصاص م      يبدن در ناح  

سـر گـرد و برآمـده کـه در          . شـوند يده نمـ  يدها د يو فاسم 

 .باشـد  يمـ ز از بـدن     ي متما قسمت جلو صاف بوده و کامالً     

 يها لب ني مشخص در طرف   بي شکاف ار  به صورت آمفيد  

 ،اسـتايلت کوتـاه    ). B،  ٢شـکل   ( قرار گرفته اسـت      يجانب

ـ باً ي تقريمخروطقسمت   لت، محـل  يک سـوم طـول اسـتا   ي

کرومتر بعد از   ي م ۵/۲ تا   ۱به فاصله    ي مر يزش غده پشت  ير

اي  قسمت ابتداي مري اسـتوانه    . لت قرار دارد  ي استا يها گره
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چـه،  يبـدون در  ده،  يشکل کش  يدوکک، حباب مياني    يو بار 

 و در انتهـا بـه حبـاب    يه مريتر از لوله اول لوله ثانويه کوتاه  

. شـود  يده بـه روده خـتم مـ       ي شکل و چـسب    ي گالب ييانتها

ـ  آنها ديها سته سه غده که هي داراييحباب انتها   شـده ده ي

 ييعرض حباب انتها   .شود يده م ي بهتر د  يو هسته غده پشت   

 -يباشد، روزنه دفع   يک سوم تا دو سوم طول آن م       يباً  يتقر

د تنها در سه    يزونيترشحي در پايه لوله ثانويه قرار دارد، هم       

 واقع  ي شد که جلوتر از محل منفذ ترشح       ديدهنماتود ماده   

 مـشخص ا يـ کارد. ديشاهده نگردون ميزونيشده است و هم 

باً دو سوم عـرض بـدن در        ي تقر روده راست . )G،  ۲ شکل(

 بـه طـرف جلـوي      که تخمدان منفرد  .باشد يه مخرج م  يناح

 رحم کوتاه و طـول آن کمتـر    يسه عقب يبدن كشيده شده، ک   

ـ از عرض بدن در ناح      ،تخمـدان کوتـاه   . باشـد  يه فـرج مـ    ي

 فاصـله فـرج   .اند ف قرار گرفتهي که در چند رد  ييت ها يااس

كيـسة ذخيـره   . باشـد  يتا مخرج حدود دو برابر طول دم مـ    

 پـر از    و اسپرم كروي، از طرف پشتي به تخمدان چـسبيده        

 بـه   ،چ خـورده  ي شکل و پ   ييدم عصا . باشد اسپرم كروي مي  

 دم باريـك و معمـوالً از طـرف          يتدريج بـه سـمت انتهـا      

  . ار استيانتهاي دم گرد و فاقد ش. شكمي خميده مي شود

  

 بدن، شکل سـر و مـري نرهـا شـبيه بـه              يشکل عموم  :نر

 يبيضه منفرد و رشد يافته به سـمت ابتـدا         . باشد ها مي  ماده

ف قرار  يها در چند رد    تي اسپرماتوس ،يبدن و فاقد برگشتگ   

ـ     اندام ). H،  ١شکل  (اند   گرفته  بـه  ي تناسلي نر به طور جزئ

 شـکل   يده شـده و گوبرنـاكولوم خـار       ي خم يسمت شکم 

 شکل و به تـدريج بـه سـمت        ييدم مشابه ماده عصا   . است

 بدن باريك شده و معموالً از طرف شـكمي خميـده        يانتها

پـرده بورسـا محـدود بـه        .  دم گرد اسـت    يشود و انتها   مي

 سـر آلـت     يکيکه از نزد   تناسلي   -ه اطراف منفذ دفعي   يناح

باً به طول دو برابـر عـرض بـدن        ي شروع شده و تقر    يتناسل

ـ  کلـواک در ناح    يهـا لبه. باشد يه مخرج م  يدر ناح  ه منفـذ   ي

ده نشده  يد د ي متورم شده است و فاسم     ي تناسلي کم  -دفعي

  . است

  

هـاي داده شـده بـراي          كليـد و انـدازه     با اسـتفاده از   : بحث

 سامن کووا توسط  ارائه شده    Boleodorusهاي جنس     گونه

)Sumenkova 1989(  ــرارتو و  (Geraert 2008) گـ

 يات گونه مذکور با شـرح اصـل       ها و مشخص   مقايسه اندازه 

 و يالوانو شرح  (Lima & Siddiqi 1963) يقيما و صديل

) ۳(که در جدول مربوطه  (Alvani et. al 2013) همکاران

تـشخيص داده   B. volutusآمده است، گونه مورد مطالعـه  

ـ تثب بعـد از  يچيمـارپ با داشتن بدن ن گونه يا .شد  سـر  ت،ي

ـ  ار يديـ  شـکاف آمف   ،ز از بـدن   يگرد و متمـا      ،ب و بـزرگ ي

 شـکل بـا     يي دم عصا   و لت کوتاه ي استا ، فرج يت عقب يموقع

 .گـردد  يز مـ  يها متما  ر گونه ي از سا  اري گرد و بدون ش    يانتها

شـباهت   B. thylactusبـه گونـه    يادين گونه تا حدود زيا

ب و بزرگ در مقابـل      ي ار يدي شکاف آمف  با داشتن  داشته و 

لت يسـتا  شـکل و کوچـک، ا      ي تخـم مرغـ    يديشکاف آمف 

ت ي و موقع  )کرومتري م ۱۲کرومتر در مقابل    ي م ۵/۹(تر  کوتاه

ــ ــرج يعقب ــل ۲/۶۸( ف ــد۶۱ در مقاب ــا)  درص ز ياز آن متم

 يآور ت جمـع يـ جمع). Lima & Siddiqi 1963(گردد  يم

 B. spiralis بودن بدن به گونـه  يچيشده از قم از نظر مارپ

ـ  ۸ (تـر   لت کوتـاه  ياستاا دارا بودن    شباهت دارد که ب     ۱۱ا   ت

  بلنـد  روده راسـت  ،)کرومتري م ۱۲ تا   ۱۰کرومتر در مقابل    يم

ـ باً دو سوم عـرض بـدن در ناح     يتقر( در مقابـل  ) ه مخـرج ي

 وجـود افـراد نـر در       چنـين   هـم  کوتاه و    يلي خ راست روده 

 شـود  يز مـ يمتما B. spiralisگونه از مقابل عدم وجود آن 

)Sumenkova 1989.(   

 يشرح اصل  با قم تيجمعها و مشخصات     اندازه مقايسه

 طـول  منتها. دهد يتطابق کامل را نشان م B. volutusگونه 
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کرومتـر در   يم ٢/٩ تا   ٣/٨(تر    کوتاه لت در شرح اصلي   ياستا

زش غـده  يـ  محـل ر چنـين  هـم و  )کرومتري م ١١ تا   ٨ مقابل

کرومتـر بـوده در     ي م ٥/٢ تا   ٥/١ قمت  ي جمع  در ي مر يپشت

سه ي در مقاي ولان نشده ي ب ي مقدار آن در شرح اصل     که  حالي

ک يـ  (ي شـرح اصـل   شـکل يمحاسبه شـده از رو  با مقدار

ــريم ــل ر)کرومتـ ــ، محـ ــبيـ ــر زش عقـ ــتـ ــد ي مـ   باشـ

)Lima & Siddiqi 1963.(  

 تيـ جمعک  يک و مرفولوژ  ي مرفومتر يها يژگيسه و يمقا

ت يـ  درج شـده در شـرح جمع     يهـا يژگيمورد مطالعه با و   

وت تفـا ) ۲۰۱۳ و همکـاران،  يالـوان (ران يگزارش شده از ا   

لت و طـول    ي را نشان نداد، اما طول بدن، طول استا        يچندان

ت گزارش  يشتر از جمع  يت قم ب  ي رحم در جمع   يسه عقب يک

 ۵۶۵ تـا  ۴۲۵ب طول بـدن  يکه به ترت  باشد يمران  يشده از ا  

 در مقابـل    ۱۱ تـا    ۸لت  ي، طـول اسـتا    ۵۳۲ تا   ۴۲۱در مفابل   

 در  ۱۰ تـا    ۷ رحم   يسه عقب يکرومتر و طول ک   ي م ۱/۹ تا   ۵/۸

ـ  م چنـين   هم. کرومتر است ي م ۸ تا   ۵/۶قابل  م  يچيزان مـارپ  ي

 يت قم مشابه شرح اصـل     يکس در جمع  يبودن بدن بعد از ف    

 دباشـ  يمـ  هـم مـشاهده      يچ خوردگ ياد و گاه تا دو بار پ      يز

 يت شرح داده شده برا    ي در جمع  که  حالي، در   )E،  ۲شکل  (

العاده کم و  بودن بدن فوق   يچيزان مارپ يران م ين بار از ا   ياول

ــه  ــشابه گون ــام ــر ي ديه ــBoleodorusگ ــال  ه ب ــور مث   ط

B. thylactus يت مورد بررسـ ي در جمعچنين هم. دباش يم 

 شد و در    ديدهز  ي عالوه بر افراد ماده نر ن      يمشابه شرح اصل  

 در  کـه   حـالي ره اسپرم پر بـود در       يسه ذخ يتمام افراد ماده ک   

ران با وجـود پـر      ين بار از ا   ي اول يت گزارش شده برا   يجمع

ده اسـت   يـ ره اسپرم افراد نر مـشاهده نگرد      يسه ذخ ين ک بود

)Alvani et al. 2013(  

 يقيصـد مـا و  يلا توسـط  يـ ن بـار در دن    ياين گونه اول  

 علف ي نوعRogh grassشه ي از خاک اطراف ر(1963)

ف شده  ي و شرح و توص    يآور  در انگلستان جمع   يوحش

   .است

ـ  يگونه فوق برا    از  ١٣٩١ران در سـال     يـ ن بـار در ا    ي اول

ــراف ر  ــاک اط ــخ ــرح داده   ي ــزارش و ش ــک گ   شه زرش

   نـــشده بـــودديـــده در افـــراد نـــر يشـــده اســـت ولـــ

)Alvani et al. 2013-09-29٣.(  

ـ بـار از ا   ن  يدوم يدر اين تحقيق گونه مذکور برا       و  راني

شه آلوچـه  يـ  خاوه استان قم از خـاک اطـراف ر   ياز روستا 

شده از استان قم     يآور جمع تيجمع در   شود يشرح داده م  

 . ده و شرح داده شده استيز ديتود نر ننما

 

 & Prothallonema macrocellum (Anderson گونه .۳

Das 1967) Siddiqi, 1986  
  )۳شکل  و ۴ جدول(

نسبتاً بزرگ و قطور هـستند       نماتودهايي كرمي شكل،   :ماده

. يابنـد  كه پس از تثبيت به سمت شكم كمي خميـدگي مـي    

ک شـده و بـه      ي بار ي بدن به طور جزئ    يبدن به سمت ابتدا   

ک يـ کبـاره بار  ي بدن و درست بعد از فرج به         يسمت انتها 

 قسمت بدن باالتر از فرج    ترين  قطور. )A،  ٣شکل  (شود   يم

 تـا  ۱ار به عرض    ي ش يکول سطح پوست دارا   يکوت. باشد  مي

ار در وسط بدن    ي ش شش ي دارا يکرومتر و باند جانب   ي م ۲/۱

اختصاص داده  ک چهارم عرض بدن را به خود        يباً  يکه تقر 

 ندرتاً و   ي داخل يهاباندتر از     بزرگ ي خارج يهابانداست،  

 تعـداد بانـدها در      چنـين   هـم ،  باشد ي م areolateبه صورت   

ه يـ  مختلـف بـدن متفـاوت اسـت مـثالً در ناح            يها قسمت

 روده چهـار بانـد و در        يدها سه باند و در محل ابتدا      يريدا

بل مشاهده   بعد فرج پنج باند قا     يک فرج و اندک   يه نزد يناح

  . )G-I، ۳شکل (است 

 بـدن بـا شـبكه كوتيكـولي         همطـراز   و سر كوتاه، صاف  

م و عـرض آن     يدو تا دو و ن    سر   ارتفاع   . است نسبتاً ضعيف 

   ميكرون، اسـتايلت ظريـف، كوچـك، بـا          دهدر قاعده نه تا     



  ... باالخانواده گونه نماتود از فوقمعرفي چند : قره خانیلطفی و 

۳۹۹  

ها  اندازه (يسه آن با شرح اصليمقاو ران ي شده از ايآور جمع  Prothalonema macrocellum گونه يسنج ختيات ريخصوص. ۴جدول 

  )کرومتريبرحسب م
Table 4. Morphometric characters of the Iranian population of Prothalonema macrocellus and its comparison with type 

population (measurements are in µm)   

 
Origin  Qom Province  Anderson and Das, 1967 

Characters  Female  Female Male 

n  9  19 9 

L  934 ± 42.6 (859-1005)  900-1200 600-900 

a  30.5 ± 1 (28.6-31.8)  23-35 27-36 

b  5.8 ± 0.2 (5.6-6)  5.5-7 4.5-6.1 

c  28.4 ± 1.2 (26.3-30)  21-29 18-28 

c'  2.2 ± 0.2 (1.8-2.4)  - - 

V/T  90.5 ± 1.4 (88-91.8)  89-91 57-77 

V'  93.8 ± 1.5 (91.2-95.2)  - - 

Stylet  10 ± 0.5 (9-10.5)  9-10 6-11 

DGO  0.8   ± 0.3 (0.5-1)  - - 

Anterior end to Pharynx  160 (150-168)  - - 

S. E./ Anterior end to Pharynx % 
 

95.6 ± 4.6 (87.6-99) 
 

82-97 
- 

Anterior end to vulva  845.2 ± 43.5 (773-905)  - - 

Vulva-anus distance  55.6  ± 2.5(49-64)   - 

Max. Body diam.  30.7 ± 1 (28-32)  - - 

Body diam. at anus  15.3 ± 1.5 (14-17)  - - 

Tail  33 ± 1.5 (29-36)  -  

Tail / Vulva-anus distance 
 

0.6 ± 0.0 (0.6-0.7) 
 

^1 
 

Spicule  -  - 20-23 

Gubernaculum  -  - 8-10 

  

کـه   ي از هـم بـه طـور       جدا ي در اندازه ول   يهاي مساو   گره

قـرار  ر از گـره پـشتي       ت  جانبي كمي پايين   -هاي شكمي   گره

 قسمت مخروط استايلت از نصف طول آن        چنين  همداشته،  

زيـر  در  ه پشتي مري درسـت      دكمتر بوده و محل ريزش غ     

 مياني مري   حباب. )C،  ٣شکل(هاي استايلت قرار دارد       گره

د، لوله اوليه مـري     يلنکي از نوع نئوت   يارد و نوع مر   ندوجود  

ـ با تورم و دوكي شكل، لوله ثانويه مـري بلنـد و بار             ک و  ي

 مري  يحلقه عصبي در انتهاي آن قرار داشته و حباب انتهاي         

باشد، قـسمت    ي غدد مشخص م   يو دارا  به اشكال مختلف  

ه و افتــي بــه ســمت روده گــسترش يي حبــاب انتهــايعقبــ

بـه طـول مختلـف پـنج تـا          ( شکل   يا ل زائده استوانه  يتشک

روزنه ترشـحي  ، )B، ٣شکل  (دهد يمرا  ) کرومتريشانزده م 

  فاصله درمحل آن   با مجراي كامالً كوتيكولي و مشخص و        

  . حبـاب انتهـايي مـري قـرار گرفتـه اسـت      يابتدا تـا انتهـا   



  ۳۸۹-۴۰۱: ۱۳۹۲ سال / ۴شماره  / ۴۹جلد   /هاي گياهيبيماري 

۴۰۰  

   
 از دستگاه يبخش: E بدن، ييقسمت جلو: C، يه مريناح: D و B بدن، ي کليمان: A: (A-I)ماده : Prothallonema macrocellum. ۳شکل 

  . مختلف بدنيها  در قسمتي باند جانبيارهايرات شييتغ: G-I و فرج، مخرج و شکل دم: F، يتناسل
Fig. 3. Prothallonema macrocellum: Female (A-I). A: General view, B and D: Pharyngeal region, C: Anterior end, E: Part of 

reproductive system and F: vulva, anus and Tail shape and G-I:  Chords of lateral field at different levels of body. 

  

 حـد فاصـل     باً همسطح با هـم و     ي تقر هميزونيددها و   يريدا

د بـه  يزوني، هم واقع شده است  يمنفذ ترشحي و حلقه عصب    

ديـده  ) ييدو تـا  ( دو لـب     يو دارا صورت کـامالً درشـت      

 ي رو يروده از سـمت پـشت     . )D و   B،  ١شـکل    (دشـو  يم

 و در بـرش     روده کوتـاه    دارد، راست  يروده همپوشان  راست

شـود و    ي مـ  مشاهده شکل   ي تا تخم مرغ   يا استوانه يعرض

 يــك ي دارايدســتگاه تناســل. شــود يده نمــيــدها ديفاســم

يكـي حبـاب    كه در نزد  طوريه   ب  است؛ تخمدان رشد يافته  

انتهاي مري به عقب برگشته و بعضي مواقـع بعـد از طـي               

ک، يـ  يعنيگردد،    مسافتي مجدداً به طرف جلوي بدن برمي      



  ... باالخانواده گونه نماتود از فوقمعرفي چند : قره خانیلطفی و 

۴۰۱  

ده شـده اسـت     ي در تخمدان د   يدو و ندرتاً سه بار برگشتگ     

هـاي برجـسته بـوده و واژن          لب يدارا فرج   ).A،  ٣شکل  (

  رديف  يک يا دو    در ها تخمك و   جلوي بدن سمت  مايل به   

 ٢٧ اندازه مختلـف از      يكيسه ذخيره اسپرم دارا   . ر دارند قرا

 يهـاي درشـت، در برخـ       کرومتر و حـاوي اسـپرم     ي م ٣٥تا  

ها فاقـد كيـسه       ماده چنين  همنماتودها فاقد اسپرم هستند و      

 شـود  يکمتـر مـ   عقبي رحم بوده و قطر بدن بعـد از فـرج            

 يي گرد که بخش انتها    ي با انتها  يدم مخروط . )D،  ٣شکل  (

  . )E، ٣شکل(باشد   ميي عرضيارهاي شدم فاقد

  

  . مشاهده نشد:نر

ــث ــايي  : بح ــدهاي شناس ــتفاده از كلي ــا اس ــط ب ــه توس    ک

   ســامنکوا و (Geraert et al 1984) گــرارت و همکــاران

)Sumenkova 1989 ( جــــنس يهــــا گونــــهبــــراي 

Prothallonema (= stictylus) ها  ارائه شده، مقايسه اندازه

 کـه در کتـاب      يشـرح اصـل   و مشخصات گونه مذکور بـا       

اساس شـش   بر چنين همآمده است و ) 1989( سامن کووا

 دم و   ي، عدم وجود ماکرون در انتهـا      يار بودن باند جانب   يش

کمتـر از   ( مخـرج    - نسبت طول دم به فاصله فرج      چنين  هم

  مثــل Prothalonema يهــا ر گونــهيايــن گونــه از ســا) ١

P. mycophilus Ruhm, 1956، P. obtusus Thorne, 

ک يـــتفک P. asymmetricus Thorne, 1941 و 1941

  .شود يم

.  داردP. mycophilusاين گونه شباهت زيادي به گونه 

سطه نـسبت طـول دم بـه        ا به و   شده از قم   يآور جمعگونه  

ا يـ  يک در مقابـل مـساو     يـ کمتـر از    ( مخرج   -فاصله فرج 

روده   راسـت  ي روده رو  ي پـشت  ي و همپوشان  )کيشتر از   يب

 زيمتمـا  P. mycophilus گونـه  از ي همپوشاندر مقابل عدم

  . )Sumenkova 1989(شود  يم

ـ  به دل شده از قم   يآور جمعگونه   ار در ي شـ ۶ل وجـود  ي

 تـا  ي برگـشتگ ي، تخمـدان دارا  يار در باند جانب   ي ش ۴مقابل  

 يا برگـشتگ  يـ  ي در مقابل تخمدان فاقد برگشتگ     يسطح مر 

مقابـل  روده در     راسـت  ي روده رو  ي پشت يهمپوشانکوتاه و   

ص ي قابل تـشخ P. asymmetricus از گونه يعدم همپوشان

  .)Sumenkova 1989(ک است يو تفک

بـه   P. obtusus مورد مطالعه از گونه تيجمع چنين هم

 مشخص در مقابل سر     يهاواسطه سر صاف و کوتاه با لب      

ار در بانـد    ي شـ  ٦، تعـداد    صي قابل تشخ  يها گرد بدون لب  

 در  ي، دم مخروطـ   ينـد جـانب   ار در با  ي ش ٤ در مقابل    يجانب

ــا انتهــايا مــه اســتوانهيمقابــل دم ن    چنــين هــم گــرد و ي ب

شــود  يک مــيــ تفک۱۸ در مقابــل ۳۰ تــا c ۳/۲۶شــاخص 

)Sumenkova 1989(.  

  اندرســـون و داسايـــن گونـــه اولـــين بـــار توســـط 

(Anderson & Das 1967)  از پوشش استپ و خاک کانادا

از مـذکور   نـه   در اين تحقيـق گو     .دش يو معرف آوري    جمع

)  صـرم  يروسـتا (در منطقه کهـک     جو   خاك اطراف ريشه  

براي اولـين بـار از ايـران گـزارش          و  آوري    استان قم جمع  

  .شود مي
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