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هاي بویراحمد  آوري شده از مزارع گندم شهرستان ، جمعDitylenchusتوصیف دو گونه از 
  لویه و بویراحمدیو دنا، استان کهگ

Description of two known species of Ditylenchus, collected from wheat 
fields of Boyer-Ahmad and Dena regions, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 

Province 

  *2و محمد عبدالهی 1کبري میرشکاري

  )31/3/1394 :پذیرش؛ تاریخ 23/7/1392: تاریخ دریافت(

  چکیده
نمونه خاك  50، تعداد 1391-92سالهاي زراعی ، طی دنا بویراحمد و هاي گندم در شهرستانهاي انگل گیاهی  به منظور شناسایی فون نماتد
ها به آزمایشگاه، عملیات شستشوي خاك و استخراج نماتـدها بـا اسـتفاده از     پس از انتقال نمونه. آوري گردید و ریشه از مزارع گندم جمع

هـاي   هـا اسـالید   گرفـت و از آن انجـام   ها به گلیسیرین خالص با روش دگریسه ها و سانتریفیوژ و سپس تثبیت و انتقال آن روش سري الک
با استفاده از منـابع و کلیـدهاي معتبـر     انجام و هاي الزم ها و ترسیم گیري پس از مطالعه میکروسکوپی، اندازه. میکروسکوپی دائمی تهیه شد

گونـه   28د شـناختی تعـدا   سـنجی و ریخـت   ریختدر این مطالعه بر اساس مشخصات . هاي استخراج شده مورد شناسایی قرار گرفت گونه
  .شود در اینجا ارائه می D. tenuidensو  Ditylenchus equalis شناسایی شدند که شرح کامل دو گونه

  Ditylenchus equalis ،Ditylenchus tenuidens، بویراحمد، دنا، گندم، فون، نماتد: کلیدواژه
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Abstract 
In order to identify the plant parasitic nematodes of wheat fields of Boyer-Ahmad and Dena regions, 
Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province, Iran, 50 soil and root samples were collected during 2012-2013. By 
using sieve series and centrifugal flotation technique, the nematodes were extracted. They were fixed and 
transferred to anhydrous glycerin and the permanent slides were prepared from the extracted nematodes. 
Morphological and morphometrical studies were done, using a drawing tube attached to a light microscope. 
Among 28 identified species, Ditylenchus equalis as a new report for nematode fauna of Iran and D. 
tenuidens are described here. 
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  مقدمه
گونه نماتـد انگـل گیـاهی از مـزارع      60تاکنون بیش از 

از ). Ghaderi et al. 2012(انـد   غالت ایران گـزارش شـده  
  Ditylenchusهاي رایج در اغلب محصوالت،  جمله جنس

همـراه بـا    Ditylenchusهـاي جـنس    گونهبرخی . باشد می
هاي زیر از مزارع غالت  ریشه غالت هستند و تاکنون گونه

از گنــدم در اصــفهان  D. acutus:انــد ایــران گــزارش شــده
)Jamali et al. 2005( ؛D. affinis ،D. destructor  وD. 

anchilisposomus    ــرز و ذرت در ــدم در الب ــزارع گن از م
ی و ؛ از گنــدم در آذربایجــان شــرقKheiri 1972)(گــیالن 
 Pakniat(؛ از غـالت در فـارس   )Barooti 1998(اردبیـل  

 Barooti et(از مزارع گندم در لرستان  D. dipsaci؛ )2006

al. 2000( کردستان ،)Bahrami Kamangar et al. 2000( ،
ــارس  ــد ، و )Pakniat 2006(فـ ــه و بویراحمـ  کهگیلویـ

)Abdollahi 2010( ؛ D. kheirii  از گندم در البرز)Kheiri 

 ؛ )Niknam & Kheiri 1997(و ذرت در اردبیـل  ) 1972

D. myceliophagus   از گنـدم در کرمـان)Gharakhani et 

al. 2009(.    اسـتان   در غـالت  کشـت  با توجـه بـه اهمیـت
ــایی    ــین ضــرورت شناس ــد و همچن ــه و بویراحم کهگیلوی

ایـن    نماتدهاي انگل گیاهی همراه بـا ریشـه ایـن گیاهـان،    
  .اجرا گردیدتحقیق 

  بررسیروش 
و  1391هــاي زراعــی  در فصــول بهــار و تابســتان ســال

 40تــا  5نمونـه ریشـه و خـاك از عمـق      50تعـداد  ، 1392
سانتیمتري به طور تصادفی از مناطق مختلف کشـت گنـدم   

پـس از   .آوري گردیـد  هاي بویراحمد و دنا جمـع  شهرستان
ها به آزمایشگاه، عملیـات شستشـوي خـاك و     انتقال نمونه

هــا و  اســتخراج نماتــدها بــا اســتفاده از روش ســري الــک

هـا بـه گلیسـیرین     سانتریفیوژ و سـپس تثبیـت و انتقـال آن   
انجام گرفـت   )De Grisse 1969(دگریسه خالص با روش 

پس از . هاي میکروسکوپی دائمی تهیه شد ها اسالید و از آن
هـاي الزم انجـام و بـا     گیـري  طالعه میکروسـکوپی، انـدازه  م

کمک لوله ترسیم متصل به میکروسـکوپ، تصـاویر مـورد    
نیـاز رســم شـد و بــا اسـتفاده از منــابع و کلیـدهاي معتبــر     

)Brzeski 1991(شناسایی شدندهاي نماتدها  ، گونه.  

  نتیجه و بحث
گونه شناسـایی شـده در ایـن تحقیـق، گونـه       28از بین 

Ditylenchus equalisگزارش جدید براي ایران ، به عنوان، 
گزارش شده ولـی توصـیف    که قبالً D. tenuidensگونه و 

  .شوند نشده است، شرح داده می

  Ditylenchus equalis Heyns, 1964 گونه -1

  )1و شکل  1جدول (

  مشخصات

نماتدهایی کرمی شکل هستند که پس از تثبیـت  : ها ماده
سر پهن و کوتاه، صـاف،  . شوند از سمت شکمی خمیده می

تـا   2تراز بدن، با شبکه کوتیکولی ضـعیف؛ بلنـدي سـر     هم
میکرومتـر   3/6تـا   9/4میکرومتر و عرض آن در قاعده  9/2

قسـمت مخروطـی کمـی    استایلت کوتاه و مشخص، . است
حبـاب  . هاي گرد اي و داراي گره تر از قسمت استوانه کوتاه

میانی مـري دوکـی شـکل داراي دریچـه کوچـک، حبـاب       
. و بـا روده حالـت ممـاس دارد   گالبی شکل کشیده  انتهایی

. ترشحی در ابتداي حبـاب انتهـایی قـرار دارد   -روزنه دفعی
. گرفته استحلقه عصبی در نیمه اول لوله ثانویه مري قرار 

  زونیـد مشـخص و تقریبـاً دو حلقـه بـاالتر از روزنـه       همی
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بخش : C & F. ناحیه مري: B & E. نماي کلی بدن A-C (Ditylenchus tenuidens .)D-F (Ditylenchus equalis :.A & D. (1شکل 
  .عقبی دستگاه تناسلی و دم در ماده

Fig. 1. Ditylenchus tenuidens (A-C). Ditylenchus equalis (D-F). A & D: General view. B & E: Pharyngeal region. 
C & F: Posterior part of female reproductive system and tail. 

  
سطوح جانبی داراي چهار . ترشحی قرار گرفته است-دفعی

. گیرد می درصد عرض بدن را 4/35تا  0/25شیار طولی که 
بـا دیـواره    عمود بر محور طولی، واژن عرضی فرج شکاف

ضخیم، سیستم تولیدمثل داراي یک تخمدان؛ کیسه ذخیـره  
هـاي   اي و در امتداد تخمدان؛ حاوي اسـپرم  اسپرم بلند، لوله
برابر عرض بـدن در  کیسه عقبی رحم تقریباً . درشت و گرد

نـوك   دم مخروطی ضخیم بـا انتهـاي  . ناحیه شکاف تناسلی
  .تیز تا گرد

-33اسپیکول کوتاه با نوك کنـد، بورسـا    شبیه ماده،: نر
  . درصد دم را پوشش داده است 30

افراد جمعیت مورد مطالعه بیشترین تطـابق را بـا   : بحث
به دلیل تشابه این گونه . دارند Ditylenchus equalisگونه 
در  :هـا صـورت گرفـت    اي بین آن هاي زیر، مقایسه با گونه
فاصله شکاف تناسلی تا مخـرج دو برابـر    D. dipsaciگونه 

طول دم است ولی در گونه مذکور این فاصله تقریباً برابر با 
 .D طول اسـپیکول در ایـن گونـه کمتـر از     . طول دم است

dipsaci میکرومتـر  28تا  23در برابر  17تا  16(باشد  می .(
و  یدهکشـ  حباب انتهایی مري گالبی شـکل  D. equalisدر 
 D. nortoniدر گونـه  . اسـت  D. dipsaciتر از گونـه   کوتاه

تـا   21(باشد  طول اسپیکول نسبت به گونه مذکور بیشتر می
ــل  25 ــا  16در مقاب ــر 17ت ــه ). میکرومت  D. emusدر گون

نسبت طول کیسه عقبـی رحـم بـه عـرض بـدن در ناحیـه       
 2/2تـا   2(باشـد   شکاف تناسلی بیشتر از گونه مـذکور مـی  

  ).برابر 9/1تا  8/0در مقابل  برابر
از  )Heyns 1964( هیـنس  این گونه اولین بـار توسـط   

در  .استان ترنسوال جمهوري آفریقاي جنوبی توصیف شـد 
این تحقیق، از خـاك مـزارع گنـدم دیـم در شهرسـتان دنـا       

شـکل   .شـود  استخراج و براي اولین بار از ایران گزارش می
  متفاوت از شرح اصـلی مورد بررسی جمعیت در اي دم انته
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اي  به دلیـل تغییـرات درون گونـه    که احتماالً باشد میگونه 
   .است

 ,Ditylenchus tenuidens Gritzenkoگونــه   -2

1971  
  )1و شکل  1جدول (

  مشخصات

نماتدهاي کرمی شکل که پس از تثبیت بـه حالـت   : ماده
. آینـد  در مـی  شکمیتقریباً راست تا کمی خمیده به سمت 

تـا   6/1بلنـدي سـر    طراز بـدن،  سر پهن و کوتاه، صاف، هم
میکرومتـر   6/5تـا   4/4میکرومتر و عرض آن در قاعده  2/2

اســتایلت کوتــاه و . شــبکه کوتیکــولی ســر ضــعیف. اسـت 
یک سوم کل طـول اسـتایلت و   مشخص، قسمت مخروطی 

حباب میانی مري بـزرگ  . هاي انتهایی گرد است داراي گره
لوله ثانویـه  . مرغی و داراي یک دریچه کوچک است و تخم

مري باریک که به طرف حباب انتهایی بـه تـدریج عـریض    
حباب انتهایی کشیده، حلقـه عصـبی در نیمـه اول    . شود می

ترشـحی در  -زنه دفعیرو. لوله ثانویه مري قرار گرفته است
زونید مشخص و در حدود دو حلقـه   میانه لوله ثانویه، همی
سـطوح جـانبی   . ترشـحی قـرار دارد  -باالتر از روزنه دفعی

درصد عرض بدن  8/34تا  7/22داراي شش شیار است که 

فرج شکافی، داراي یک تخمـدان، کیسـه   . شود را شامل می
دان و حـاوي  اي و در امتـداد تخمـ   ذخیره اسپرم بلند، لولـه 

هـم عـرض   کیسه عقبی رحم . هاي درشت و بیضوي اسپرم
دم مخروطی با انتهاي نوك تیز که به . بدن در ناحیه تناسلی

  . طرف شکم خمیدگی دارد
اسپیکول تایلنکوئید، کوتاه با نـوك نسـبتاً    شبیه ماده،: نر

  . درصد دم را پوشش داده است 40-45تیز، بورسا 
 .Dمطالعه بیشترین تطابق را باافراد جمعیت مورد : بحث

tenuidens  گونه . نشان دادندD. medicaginis    بـا داشـتن
تر و شیاردار بودن سر، از  هایی چون استایلت ظریف تفاوت

 .D. acutatus، D هاي گونه. گردد میگونه مورد نظر متمایز 

silvaticus و D. valveus از  با انتهاي گـرد  با دارا بودن دم
این گونـه را نخسـتین بـار    . شوند گونه مورد نظر متمایز می

توصیف کرد و  از قرقیزستان) Gritzenko 1971( گریتزنکو
 Fadavi(جلـو و همکـاران   فـدوي خال در ایران اولین بار 

Khalajlo et al. 2010 (فرنگی اسـتان   آن را از مزارع گوجه
ــاران و ســپس خراســان شــمالی  ــه و همک ــاري طرقب  پاچن

)Pachenari Torghabeh et al. 2013 (هـاي   کاري از سبزي
در این تحقیـق ایـن گونـه از     .گزارش کردنداطراف مشهد 

آوري و  خاك مزارع گندم آبی شهرسـتان بویراحمـد جمـع   
  . شناسایی شد
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