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   ۱يبه جباري و حبيم زاهديد پدرام، ابراهيمج، *کنامي، غالمرضا نيشالله مصلح

  )۱/۲/۱۳۸۹ :؛  تاريخ پذيرش۳/۶/۱۳۸۸: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

 يي و گلـستان کـه بـه منظـور شناسـا           يشرق جاني آذربا يها  از استان  ۱۳۸۴-۸۶ يها ن سال يب شده   يآور  جمع يها  خاک  از نمونه 

ـ  و شـکارگر ن    ي آزادز يهـا نماتود از   ييهـا   بودنـد، گونـه    ي انگل حشرات تحت بررسـ     يهانماتود و   ياهي انگل گ  يهانماتود ز ي

 شـده  يآور  جمعيها  خاک  از نمونهGardner &Al-Banna Achromadora walkeri  1993 ,  هگون. شدند يي و شناسايجداساز

ب از ي به ترتBrzeski & Winiszewska-Slipinska ,1993 Tripylina longaو  Tripyla affinis de Man,1880 ي ها بر، گونهياز کل

ـ  ي از گ.Eutobrilus spش مراغـه و  ي گـشا يد در روسـتا ي باغات مرکبات گرگان و درختان بيها  خاک نمونه بـر  ي کلياهـان علف

 دهـان،   سطح با محفظـه   همي حلزونيدهاي با داشتن سطح پوست منقوط، آمفA. walkeriگونه . ص داده شدندي و تشخيجداساز

 T. affinis   گونـه در . گـردد  يز ميروده متما راست شي نسبتاً کوتاه و نبود پ روده  سر، راست  هي مشخص در ناحيها ليف پاپيدو رد

ـ  و دو دنـدان ر    يک دنـدان پـشت    ي ي و دارا  يا  دهان استوانه  ي ار کوچک، محفظه  ي بس ي داخل ي لب يها ليدها نامشخص، پاپ  يآمف ز ي

 يمجاور سطح شکم دو دندان کوچک ،يک دندان پشتي بزرگ با داشتن  .longa T  گونه.  جلوتر از آن استيمجاور سطح شکم

 داراي آمفيـد    sp. Eutobrilus. اسـت  قابل تـشخيص     ي جنس  ک لوله ي گردن و     هي در ناح  يشکم  يي مو  هدو زائد   دهان،  در محفظه 

 سههر. است خارمانند   ي جنس يها لي و پاپ  در انتهاي آن  ک به هم    ينزدشکل حاوي دو دندان ريز        دهان قيفي    محفظه  شکل، فنجاني

   . هستندهاي ايران جديد نماتود براي فون ک جنس فوق،ي و گونه

  

  

  

  Achromadora ،Eutobrilus،Tripyla  ،Tripylina، يشناس ختي، ريبند رده :  كليدي هاي واژه
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 دانـشگاه   ی گيـاهی، دانـشکده کـشاورزی،      سشنا سابق کارشناسی ارشد بيماری    به ترتيب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشيار و دانشجويان        . ۱
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  مقدمه

، ساکن  ي از جانوران پرسلول   يها به عنوان گروه بزرگ    نماتود

 ي متفـاوت  يا هيـ  تغذ ي متنـوع بـوده و رفتارهـا       يها ستگاهيز

ــاکتر آنهــا. دارنــد ه يــه تغذيــدکننــدگان اوليهــا و تول ي از ب

 يعت نقـش بـاز    ي مواد در طب     و چرخه  هيدر تجز . ندينما يم

 داشـته و    يگـر حالـت شـکارگر     ي جانوران د  يرو. کنند يم

ها و   يها با باکتر  نماتود. باشند يگر م ي جانوران د   خود طعمه 

ن جانوران انواع   يا.  دارند يستيز گر ارتباط هم  يموجودات د 

   ساده بدون رابطـه    يها را با حشرات از جمله همراه       ارتباط

. دهنـد  ي بروز م  يا  حشره يها زباني کشتن م   خاص تا  ييغذا

 ي خاک يها طي سالمت مح  ي برا ين به عنوان شاخص   يچن هم

، Eyualem-Ab ebe, et al 2009(رونـد   ي به شمار ميو آب

هـا، انگـل    نماتود از کـل     يکه درصـد کمتـر     نيبا ا ). ۲۰۰۶

سه بــا يــ در مقاياهــان هــستند، ولــيوانــات و گيانــسان، ح

ن و  يري شـور و شـ     يهـا  ن در آب  رانگل سـاک  ي غ يهانماتود

 دارنــد، يي کــه تعــدد و تنــوع بــاالي خــاکيهــا ستميــاکوس

. شتر بــوده اســتيــهــا ب  انگــليمطالعــات انجــام شــده رو

   يکين گـروه اکولـوژ    يتر  بزرگ ي آزادز يهانماتودن  يچن هم

 در حـال انجـام در       ينـدها يها بـوده و در انـواع فرآ       نماتود

   کمتــر مــورد حــال  نيــل هــستند، بــا ايــهــا دخ ستميــاکوس

  ک گـروه نـاهمگن    يـ هـا   نماتوداز  . انـد   قرار گرفتـه   يبررس

ــس  ــستند و در بـ ــه ياريهـ ــوارد، چرخـ ــدگ  از مـ   ،ي زنـ

ها ناشـناخته مانـده      ستميرشان در اکوس  ي و تأث  يا هينقش تغذ 

ــت ــا. اس ــه و ن ييشناس ــد گون ــا ح ــ ت ــيز تعي ــاه ين جاي گ

ن يـ  ا   کمتـر شـناخته شـده      يهـا   آنها، از جنبه   يکيتاکسونوم

  . باشد يها منماتود

 تنـــوع   دربـــارهيزيز اطالعـــات نـــاچيـــران نيـــدر ا

 آنهـا در    يي غذا يها ز رفتار يها و ن  نماتودن  ي ا يکيتاکسونوم

 يهـا  ستميـ  آنهـا در اکوس     دسترس است و در مـورد نقـش       

ـ   يخاک چـون در   .  صـورت نگرفتـه اسـت      يقـ ي، تحق ي و آب

ــ ــانماتود يبررس ــل گيه ــ انگ ــ و نياهي ــانماتودز ي  يه

 شـده از    يآور  جمع يها ت از نمونه خاک    حشرا يزا يماريب

ز حضور دارنـد،    ي ن ينماتود يها ر گروه يمناطق مختلف، سا  

 يهـا   بـا توجـه بـه جنبـه        يرانگلـ ي غ يهـا  ن گروه ي ا  مطالعه

 بـه   ي، ضـرور  ي قبل يها ت آنها و نبود گزارش    يمختلف اهم 

، چنــد گونــه از ين بررســيــن در ايبنــابرا. رســد ينظــر مــ

   خــاکيهــا ر کــه از نمونــه و شــکارگي آزادزيهــانماتود

 و گلـستان    يجان شـرق  ي آذربا يها  شده از استان   يآور جمع

  .گردند ي مياند، معرف  شدهيجداساز

  

  يروش بررس

روش   بـا اسـتفاده از     هـا  خـاک  نمونه   هاي موجود در  نماتود

بـه  ) ۱۹۶۹ (دگريـسه روش استخراج و به ) ۱۹۶۴(کينز جن

م ئيدهاي دا اسال پس از تهيه .  شدند منتقل ن خالص يريسيگل

نيـاز بـراي     مـورد  يخـت سـنج   ير يها دادهميکروسکوپي،  

ــه ــوري  شناســايي گون ــا اســتفاده از ميکروســکوپ ن ــا ب  ه

Olympus BX-41و از دوربـين  ه يته ترسيم،   مجهز به لوله

 نيز براي کروسکوپي متصل به همان نوع م  DP50ديجيتالي  

 ســپس براســاس صــفات .تــصويربرداري اســتفاده گرديــد

 و بـا اسـتفاده از       يسـنج  خـت ي ر يها  و داده  يختشنا ختير

ن يـي  شـده تع   يآور  جمع يهانماتود يها منابع مربوط، گونه  

 يافزارهـــا هـــا، از نـــرم م شـــکلي ترســـيبـــرا. ديـــگرد

CorelDRAW® 127.0 و ME Adobe® Photoshop® 

  .شداستفاده 

  

  نتيجه و بحث

هاي فوق   ي از نمونه خاک   ـهاي آزادزي مختلف   هـکه گون  با اين 

 ولـي چـون چهـار گونـه از آنهـا بـراي فـون                ،ه دست آمد  ب



   ...هایگزارش چند گونه نماتود آزادزی از استان:  و همکاران حیلمص

۷۳  

  . هاي ايران جديد هستند، به توصيف آنها اقدام گرديدنماتود

  

Achromadora walkeri Al-Banna & Gardner,1993 

  )۱شکل ( 

  ۱جدول : ها  اندازه

  مشخصات

 بـدن   يي متوسـط، بخـش جلـو        به انـدازه   ييهانماتود: ماده

 يدگيــ خميت دارايــز تثب بعــد اييده و بخــش انتهــايکــش

وضـوح  به   شيارهاي عرضي    در محل سطح پوست   . يشکم

 شش لب با رشد کم و با دو         يتراز بدن، دارا   سر هم . منقوط

ـ ي، زوائد ب  يي از زوائد مو   ييتا  شش  حلقه  بلنـدتر و بـه      يرون

شــکل و  يفــي دهــان قي محفظــه. کرومتــريطــول هــشت م

 ياراکرومتـر، د  يو پـنج م   ۱۱ به طول و عـرض       ينياسکلروت

 ي  محفظـه  ييک سـوم بـاال    يباً در   ي که تقر  يک دندان پشت  ي

تر از    عقب ي کم يدهان قرار دارد و دندان مجاور سطح پشت       

). A ۱شـکل ( بدن   يل به طرف جلو   يآن، هر دو دندان متما    

کرومتر و  ي چهار م  يبي مضاعف به قطر تقر    يچيدها مارپ يآمف

 يمـر ). B ۱شـکل ( سـر  يکرومتر از ابتدا  ي م ۱۰ ي به فاصله 

،  ظريـف  چـه ي در ي حباب ماننـد و دارا     ي با انتها  يا استوانه

ک يـ  روده به حالت مماس بـا        ي با ابتدا  ي مر يارتباط انتها 

 ۳/۱۴ و عــرض۱۰ بــه طــول يا چــهي مــشخص ماه چــهيدر

 ۶۰ ي ، بـه فاصـله  ي دوم مر مهي در ن  ي عصب  حلقه. کرومتريم

   ي ترشـح  -يمنفذ دفع ). C ۱شکل(  بدن يکرومتر از ابتدا  يم

 مقابل هم در    ي جنس  دمثل با دو لوله   يدستگاه تول . صنامشخ

ــ  ــرج، واژن افق ــرف ف ــول  يدو ط ــور ط ــر مح ــود ب   ي، عم

ــا د  ــدن، ب ــب ــا وارهي ــکلروت يه ــسبتاً اس ــسمتي ن   زه در ق

روده به طول    راست). E ۱شکل(، فرج شکاف مانند     يرونيب

ــي م۱۹ ــد پ ــر، فاق ــ. روده راســت شيکرومت ــا يدم مخروط    ب

ــا ــرد، دارا يانته ــسبتاً گ ــده  ي ن ــه غ ــ س ــاي دم    ي و انته

کرومتر خـتم   يزه به طول سه م    ينرت اسکلروت يک اسپ يدم به   

  ).D ۱شکل( شود يم

  .افت نشدي: نر

  

  بحث

دکرامـر و   ه شـده توسـط      يـ  ته ييد شناسـا  يـ با استفاده از کل   

 يهـا  هـا و گونـه     ص جـنس  ي تـشخ  يکه بـرا  ) ۲۰۰۶(اسمل

ت ياست، جمع   دهيم گرد ي تنظ Chromadorinae  رخانوادهيز

 Achromadora ruricola بـه عنـوان گونـه    يد بررسـ مـور 

    ل وجـود تفـاوت    يـ حـال بـه دل     نيـ بـا ا  . شـد  ي مـ  ييشناسا

شتر يـ  ب ، بـا مطالعـه   يت مورد بررسـ   ير و جمع  ي اخ  ن گونه يب

ت يـ ت تحت مطالعـه در نها     يگر، جمع ي د يها ف گونه يتوص

ــه  ــوان گون ــه عن ــه A. walkeriب ــي خ کــه گون ــ نزديل   کي

A. ruricola سهيــبــا مقا.  داده شــدصي اســت، تــشخ  

البانـا و   (A. walkeriت فـوق بـا شـرح    يـ  جمع مشخصات

ات ي در مـورد خـصوص     ياديـ  ز يخـوان  هـم ) ۱۹۹۳ گاردنر

تنهــا مــورد . ديــده شــد يســنج خــتي و ريشــناخت خــتير

 بـدن اسـت کـه در        ييد از بخش جلو   ي آمف  اختالف، فاصله 

 در  ۵/۸(ت حاضـر  يـ تـر از جمع     کوتاه ي، کم يف اصل يتوص

  .باشد ي م)کرومتري م۱۰برابر 

ــا ــصوص ي ــر خ ــه از نظ ــاهرين گون ــهيات ظ ــه گون     ب

A. ruricolaن تفـاوت کـه درگونـه   يبا ا.  دارديادي تشابه ز  

کـه   ي دهان است در حال     ر محفظه ي ز  هيدها در ناح  ير، آمف ياخ

 قـرار  يت بـاالتر يـ دها در موقعيـ  آمفA. walkeriدر گونـه  

ن طول و عـرض     يچن هم. ترند کي سر نزد  يداشته و به ابتدا   

ــه محفظــه ــان در گون ــه A. ruricola   ده ــه گون ــسبت ب     ن

A. walkeriکرومتــري م۱۱× ۵ در برابــر۷×۴(تــر  کوچــک (

  يهــا ن از گونــهيچنــ  هــمي مــورد بررســ گونــه. باشــد يمــ

A. micoletzkyi و A. pseudomicoletzkyi نظـر کـه    نياز ا

، عـالوه بـر آن    . گردد يز م يروده است، متما   راست شيفاقد پ 

   A. micoletzkyi   دهــــان در گونــــه  ابعــــاد محفظــــه
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 عصبی و محل  انتهای حباب مانند مری، حلقه: C. د و سطح منقوط پوستيآمف: B. ی بدنيبخش جلو: Achromadora walkeri . A .۱شکل

  .دستگاه تناسلی ماده: E. ی بدنيبخش انتها: D. اتصال مری و روده

Fig.  1. Achromadora walkeri. A: Anterior end. B: Amphid and cuticle punctations. C: Posterior end of oesophagus, nerve 

ring and oesophago-intestinal  junction. D: Posterior end E: Female genital system. 
 

ــه  کوچــک ــر از گون ــرA. walkeri) ۴×۸ت  ۱۱× ۵  در براب

  نــــهز در گويــــبــــوده و طــــول دم ن ) کرومتــــريم

 A. pseudomicoletzkyi۶۹در برابـــر  ۱۰۰( بلنـــدتر 

  .از آن است) کرومتريم

ــجمع ــورد مطالعــه از خــاکي ــا ت م ــهيه ــر ي کل  منطق ب

د يـ ران جد يـ  ا يهـا نماتود فـون    ي و بـرا    دهي گرد يجداساز

  .باشد يم

 De Ley & Blaxter (د يـ  جديبنـد  بـر اسـاس رده  

2004(،A. walkeri  متعلق به خـانواده   Achromadoridae ،

   و ردهChromadorida  ، راســته Chromadorina رراسـته يز

Chromadorea است  .  

 
Tripyla affinis de Man, 1880   

  )۲شکل  (

   ۱جدول : ها  اندازه

  مشخصات

 گـرد،   ي سرتا حـد   .J تا C  به شکل  بدن پس از تثبيت   : ماده

 ۱۸  کرومتـر و در جلـو تخـت، بـه فاصـله           ي م ۲۰به عرض   

ز از بـدن    ي متمـا  يک فرورفتگـ  يـ  سر با    ياکرومتر از ابتد  يم

 سر دو   ي هي در اطراف ناح   يکوليضخامت کوت ). A ۲شکل(

هاي لبي داخلي بـسيار کوچـک و         پاپيل  کرومتر،يتا چهار م  

قابــل شــان   مــرتبطي داخلــهــاي  عــصب بــه وســيلهفقــط 

 ، لبي خـارجي مخروطـي شـکل       يها ليهستند، پاپ  تشخيص

 پاپيل مويي    چهار متر،ميکروسه   طول   ه ب  و متمايل به بيرون  

 دهان نامشخص و      محفظه . ميکرومتر سه به طول    ،سر شکل

 دهان   محفظه. ابدي ين قسمت بدن ادامه م    يتر يي تا جلو  يمر

 بـه  يز مجـاور سـطح شـکم   يـ  سه دندان، دو دندان ر يدارا

 و  يکرومتر جلوتر از دنـدان پـشت      ي چهار تا هفت م    ي فاصله

    ميکرومتـر  ۲۳ن   دندان پشتي از بخش جلـويي بـد        ي فاصله
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ی دسـتگاه  يلوله جلـو : C. ترشحی و محل اتصال مری و روده - عصبی، منفذ دفعی حلقه: B. ی بدنيبخش جلو: Tripyla affinis .A .۲شکل

  . مادهنماتودی يبخش انتها: F.  نرنماتودی يبخش انتها: E.  اسپرم: D. تناسلی ماده

Fig. 2. Tripyla affinis. A: Anterior end. B: Nerve ring, secretory-excretory pore and oesophago-intestinal junction. C: 
Anterior branch of Female genital system. D: Sperms. E: Male posterior end. F: Female posterior end. 

  

 شـکل،   يا  اسـتوانه  يمـر . دها نامـشخص  ي آمف .A) ۲شکل(

 ي اتصال مر   هيطول آن پنج تا هفت برابر عرض بدن در ناح         

 نـسبت بـه روده بـه حالـت ممـاس،            ي مـر  يانتها. به روده 

 و روده درشـت و متـشکل از سـه           ين مر ي ب  هي ناح يها غده

 ۱۱۱-۷۰   به فاصـله   ي عصب ي حلقه. سلول مجزا و مشخص   

 ي ترشــح-يمنفــذ دفعــ.  بــدنيکرومتـر از بخــش ابتــدا يم

 ۲شـکل (  بـدن  يکرومتر از ابتدا  ي م ۷۰  فاصلهمشخص و به    

B .(سـاده،  يده، شـکاف تناسـل  يـ  خم جنسي  اراي دو لوله  د 

ک سـوم   يـ   باً به اندازه  ي بدن، تقر  يواژن عمود بر محور طول    

 نـسبتاً   ي بلند بـا انتهـا      و دهيدم کش ). C ۲شکل(عرض بدن   

ل يـ ک ساختار شبه پاپ   ي ي، دارا  خميدگي شکمي  با ،يچماق

 ميکرومتـر سـه   بـه طـول     سـاده،  سـپينرت ا،  يدر سطح پشت  

  .) F ۲شکل(

ک يـ داراي  .  مـاده  يهانماتود مشابه   يمشخصات عموم  : نر

  هـاي شـکمي در ناحيـه       از پاپيـل   ييتـا  چهار تا پنج  رديف  

 آلـت   ي شکل، هاد  ي و شاخ   خميده ، جفت نهيآلت نر . مري

 کوچـک بـا     ي جنس  لي سه پاپ  يدارا). E ۲شکل(نه ساده   ينر

-يکرومتر جلـوتراز منفـذ دفعـ   يم ۱۹۰ و ۱۲۰، ۵۰فواصل 

  . يتناسل

  



  ۷۱-۸۰: ۱۳۸۹ سال / ۱شماره /  ٤٦ جلد/ بيماريهاي گياهي  

۷۶  

  بحث

 ه شـده توسـط    ي ته  استفاده از کليد شناسايي    ت با ين جمع يا

ــني و ويبرزســک ــسکايپي اسل-سوزکاي ــوان ) ۱۹۹۳ (ن ــه عن ب

Tripyla affinis  توصـيف اصـلي   چـون  . شناسايي گرديـد 

آنچـه کـه در منبـع فـوق         ها با    اندازه گونه در دسترس نبود،   

ن ي ب ياديسه و مشخص شد که تا حد ز       ياذکر شده است مق   

شـباهت وجـود    T. affinis   و گونـه يت مورد بررسـ يجمع

 ي مورد مطالعه کمـ      نمونه يها  در ماده  "cب  يضر"تنها  . دارد

  .باشد يم) ۳/۶ در برابر۴/۷(تر بزرگ

  ايـن گونــه از نظـر ظــاهري شـباهت زيــادي بـه گونــه    

T. terricolaطـول  ريـ اخ  در گونـه با اين تفاوت که  . دارد ،

، طـول دم کوتـاه   )۱۳۲۲ در برابـر ۱۰۰۰(تر    کوتاه بدن نسبتاً 

 در  ۱۸۷( تـر  ز کوتـاه  يـ  ن ي، طول مر  )۱۷۶ در برابر    ۱۲۷( تر 

  .رديگ ي جلوتر قرار مي بوده و دندان پشت)۲۵۸برابر 

 گرگـان اسـتخراج و      يهـا  ت، از نمونه خـاک    ين جمع يا

   .شود يمران گزارش ين بار از اي اوليد و براي گردييشناسا

 ،)De Ley & Blaxter 2004 (د يـ  جديبنـد  بر اسـاس رده 

 T. affinis   متعلـق بـه خـانواده ،  Tripylidae باالخـانواده ،   

Tripyloidea ر راسته ي، ز  Tripylina راسته ،  Triplonchida 

  .باشد ي مEnoplea  و رده

 
Tripylina longa Brzeski & Winiszewska-Slipinska, 
1993 

   )۳شکل (

   ۱جدول : ها  اندازه

  مشخصات

 کـشيده و     به صورت  بعد از تثبيت، بخش جلويي بدن     : ماده

 پوسـت   .يده بـه طـرف شـکم      يـ خم حالت   بهبخش عقبي   

 منافـذ   ي مـشخص و دارا    ي عرضـ  يارهايصاف، بـدون شـ    

هـاي لبـي     پاپيـل کرومتـر،   ي م ۲۵سر گرد به عـرض       .متعدد

 ۵/۱۸ ي خـارج ي طـول زوائـد لبـ   ،شکلداخلي مخروطي 

کرومتـر، در هـر دو      ي سر هـشت م    يومتر و زوائد حس   کريم

 يا  دهـان اسـتوانه     محفظـه .  واضـح  ي عـصب  يها مورد رشته 

 و ضــخيم ي پــشت وارهيــک بــا ديــ باريده و تــا حــديکــش

 دنـدان   کرومتـر، ي و عرض شـش م     ۲۸ به طول    ينياسکلروت

 ۲۵   بــه فاصــلهبــه عقــب  درشــت و متمايــلپــشتي نــسبتاً

مجـاور   دندان کوچـک      دو  بدن، ييکرومتر از بخش جلو   يم

ل به عقب بـدن   ي و متما  شکمي جلوتر از دندان پشتي    سطح  

 شکل و به طول حدود نه برابر        يا  استوانه يمر. )A ۳شکل(

 ي مـر  ي و روده، انتهـا    ي اتـصال مـر     هيـ عرض بدن در ناح   

 بـا روده  ينسبت به روده به حالت مماس، محل اتصال مـر    

) coelomocytes( کـاذب      حفـره  يها سلول.  سه غده  يدارا

ـ            ين سـلول کمـ    يدر سراسر بدن قابل مـشاهده بـوده و اول

ــا ــصال مــر  نييپ ــر از محــل ات ــرار مــيت ــگ ي و روده ق    ردي

  گـردن   مويي شکل شکمي در ناحيـه  دو زائده ).C ۳شکل(

 از سـمت    ي درصد طـول مـر     ۶۳ و   ۳۷ب در فاصله    يبه ترت 

منفـذ  . ابـد ي يها ادامـه مـ     ر لب ي تا ز  يبافت مر .  بدن يجلو

 جنسي کشيده     يک لوله  يدارا .رمشخصي غ يرشح ت -يدفع

 رحـم،   ي عقبـ   سهيـ ـد ک ـ، فاقـ  وي بـدن  ـشده به سمت جلـ    

 يساده، واژن کوتاه و عمود بر محـور طـول          يشکاف تناسل 

 ).B ۳شــکل (ينيروتـ آن اسکلــيـرونــيت بـبــدن و قــسم

ـ  ـداراي يک جف   ـ   دهـت زائ ح ـاور سطـ  ـمجـ ي شـکل    ـ موي

 گـرد و    ي با انتها  يده، مخروط يدم خم . لوي دم ـپشتي در ج  

کرومتـر  يول دو م  ـثلث ماننـد بـه طـ      ـرت م ـني به اسپ  يمنته

  ).D ۳شکل(

  .افت نشدي:   نر

  

  بحث

  ارائه شـده توسـط      استفاده از کليد شناسايي    ت با ين جمع يا

  به عنوان گونـه   ) ۱۹۹۳( نسکايپي اسل -سوزکايني و و  يبرزسک

Tripylina longa مورد نماتود مشخصات .شناسايي گرديد   
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بخـش  : D. کـاذب  های حفره محل اتصال مری و روده و سلول: C. شکاف تناسلی ماده: B. ی بدنيبخش جلو: Tripylina longa . A .۳شکل

  .ی بدنيانتها

Fig. 3. Tripylina longa. A: Anterior end. B: Vulval region. C: Oesophago-intestinal junction and coelomocytes. D: Posterior 
end. 

  

 يادي ز يخوان  هم در مقايسه با  توصيف اصلي گونه       يبررس

ــ ــاوت يداشــت ول ــايي  تف ــره ــول م ــول دم و ،يدر ط  ط

  که در نمونه يطور به. دي مشاهده گردc و a   ،bيها بيضر

، )کرومتـر ي م ۵۶ در برابـر     ۶۹(، طول دم بلندتر   يمورد بررس 

 a ب يو ضـر ) کرومتـر ي م۲۲۵ در برابر ۲۹۳( تر لي طويمر

 در برابـر    ۵( b بي ضـرا  يول. است) ۳۶ در برابر    ۴۷(شتر  يب

 کمتـر  يف اصلينسبت به توص) ۲/۲۸در برابر۵/۲۱(c و ) ۷

  .است

هـا، بـا داشـتن طـول         اين گونه به راحتي از ساير گونـه       

 گـردن و      مويي شکمي در ناحيه      وجود دو زائده    بدن، بيشتر

  دم و   پـشتي در ناحيـه    مجاور سـطح     مويي     زائده ا دو ي يک

 بـه سـمت عقـب       ليـ متماچنين يک دندان پشتي بزرگ       هم

  .گردد بدن متمايز مي

ـ T. longa  گونـه   در سـال  يبرزسـک ن بـار توسـط   ي اول

ا، از  يـ تالي در ا  ياهـان علفـ   ي گ  شهيـ ، از خاک اطراف ر    ۱۹۸۹

 & Brzeski (د يـ  گرديآور  جمـع Ema رودخانـه   هيحاشـ 

Winiszewska-Slipinaka 1993.(  

 و مـورد    ي مراغـه جداسـاز     خاکت از نمونه    ين جمع يا

د يـ ران جد يـ  ا يهانماتود فون   ي قرار گرفت و برا    ييشناسا

  .باشد يم

 De Ley & Blaxter ( ديـ  جدیبنـد  بـر اسـاس رده  

2004( ،Tripylina longa متعلق به خـانواده   Tripylidae ، 

  ، راسـته  Tripylina  ر راسـته  ي، ز Tripyloidea ي باالخانواده

Triplonchidaو رده   Enopleaباشد ي م.  
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: D. حلقه عـصبی و محـل اتـصال مـری و روده    :  C.ی دستگاه تناسلی مادهيشاخه جلو: B. ی بدنيبخش جلو:  Eutobrilus sp..A  . ۴شکل

  .  مادهنماتودی بدن يبخش انتها: E.  نرنماتودی بدن يبخش انتها

Fig. 4. Eutobrilus sp. A: Anterior end. B: Anterior branch of Female genital system. C:  Nerve ring and oesophago-intestinal 
junction. D: Male posterior end. E: Female posterior end. 

  

Eutobrilus sp.  
  )۴شکل(

   ۱جدول : ها  اندازه

  مشخصات

 يده بـا انتهـا    يت به حالـت کـش     يشکل بدن پس از تثب    : ماده

اف، شـيارهاي   کوتيکـول صـ   . ده به سمت شـکم    ي خم يکم

 شـش لـب     متشکل از تراز بدن،    سر هم .  ظريف  بدن يعرض

بـه  (  بلنـدتر    يي جلـو  يهـا  لي، پاپ کم و بيش مخروطي گرد    

 آمفيد  ).A ۴شکل(  ) درصد عرض سر   ۶۰-۴۰طول حدود   

 دهـان يـا کمـي         محفظـه    در قاعـده    و شکل فنجاني يا قيفي  

پوشان متصل بـه      دو قسمت هم   ي دهان دارا   محفظه. جلوتر

ز يدان ر ـ دو دن  ي، دارا روتيزهـ اسکل  نسبتاً ايـه ديوارها  هم ب 

 مري  ).A ۴شکل( بدن   يوـل به جل  ياـم و متم  ـک به ه  ينزد

ــ ــب است ــ وانهـاغل ـــاي شک ــ دهـل، داراي غ اي واضــح و ه

  هـمـ ي در ن  ي عـصب   هـ، حلق مشخص در محل اتصال با روده     

ــو ــييجل ــله يرـ م ــه فاص ــر از ي م۱۲۷-۱۱۱ ي  و ب کرومت

 ي ترشـح  -يذ دفعـ  ـ منفـ  .)C ۴کلـش(ت  رواقع شده اس  ـس

 که   جنسي   داراي دو لوله   .يـ عصب   حلقه  باً در مجاورت  يتقر

   سـاده،   يشـکاف تناسـل   . ابنـد ي ين بـدن امتـداد مـ      يبه طـرف  

 سـاده و    يهـا  چـه ي بـدن بـا ماه     يواژن عمود بر محور طول    

 و ي، مخروط دم خميده). ۴Bشکل( متورم ي کميها وارهيد

کرومتـر  ي بـه طـول پـنج م       ينرت دمي و اسـپ      سه غده  داراي

  ).E ۴شکل(
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  .Eutobrilus sp  و جـنس Tripylina longa ،Tripyla affinis ، Achromadora walkeriهـای   سنجی مربوط به گونه ختيهای ر  داده.۱جدول 

  .)باشندکرومتر میياندازه ها بر حسب م(ن يانگي حداقل، حداکثر و م به صورت دامنه

Table 1.  Morphometric characters of  the species Tripylina longa, Tripyla affinis, Achromadora walkeri and Eutobrilus sp. as 
minimum, maximum and mean (Measurements in µm). 

  

سه با  يدر مقا .  ماده يهانماتود مشابه   يمشخصات عموم : نر

 .شتر و طول دم کمتـر اسـت       ي ب يماده، طول بدن و طول مر     

 آلـت   يهاد ده و نسبتاً کوتاه،   ينه جفت و کش   ي آلت نر  يدارا

 مـشخص   يل جنس ي شش پاپ  يدارا). D ۴شکل(نه ساده   ينر

 و   بـدن  ي انتهـا   هيباً برابردر ناح  ي تقر  و خارمانند که با فاصله    

ل يـ ن پاپ يتـر  ين و عقب  يتر يي قرار دارند، جلو   قبل از کلواک  

   .هيتر از بق  کوچکيکم

  

  بحث

بـا توجـه بـه    .  شناخته شده است  گونه۴۳ ين جنس دارا يا

ق يـ ص دق ي، تـشخ  ييد جـامع شناسـا    يـ در دست نبـودن کل    

ن وجـود،   يـ بـا ا  . سر نـشد  يـ ت مورد مطالعه م   ي جمع ي گونه

   نمونـه  يسنج ختي ر يها  و داده  يخت شناخت يمشخصات ر 

شـان در دسـت بـود انجـام          في که توص  ييها حاضر با گونه  

ن ي ب ي چندان يخوان د که هم  يجه مشخص گرد  يدر نت . گرفت

 & E. annettae Joubertيهـا   و گونـه ي مورد بررس نمونه

  
Tripylina longa  

)Maragheh(  

  
Female 

  
Tripyla affinis  

)Gorgan(  

  
Female                 Male     

  
Achromadora walkeri  

) Kaleibar(  

  
Female  

  
Eutobrilus sp.  

) Kaleibar(  
  

female                     Male   

  
Species      

                     Origin     
  

Characters  

1 

1487  

  

3 

1322 

(1281-1375)  

4 

1417  

)1375-1481(  

5  

600  

)558-625(  

5 

1762  

)1600-1920(  

1 

1920  

n 
L 
 

47  26 

(23.4-27)  

28.6  

)26-31(  

24.5  

)22.3-26.7(  

27.2 

(25.8-29 ) 
25.2 a 

5  5.1 

(5-5.2)  

5.4  

)5-5.6(  

5.8  

)5.3-6.2 (  

5.3  

)5.2-5.8(  

5  b 

21.5  7.4 

(7.3-7.6)  

6.8  

)6.2-7.1(  

8.7  

)7.6-9.3(  

11.2  

)10.8-11.7(  

17.3  c 

2.75  5 

(4.5-5)  

5  

)4.5-5.8(  

3.8  

)3.6-4.2(  

4.5  

)4.3-4.8(  

2.3  c′ 

81    56.5 

(54.5-59)  

-  

-  

48.8  

)45.6-51(  

46.2  

)42.8-49(  

- 

  

V 

69  176.6 

(174-179)  

206  

)180-222(  

69  

)66-73(  

149.7 

)142.8-154(  

111  

  

Tail Length 

293  258 

(250-262.5)  

259.2  

)250-281(  

105  

)103-111 (  

313 

)304-320(  

381  Oesophagus Length 

-  - 

-  

35  

)33-38.7(  

-  

  
- 

 

36.2  

  

Spicule Length 

-  - 

-  

12  

)11-15(  

-  

  

  11.2  Gubernaculum 
Length 



  ۷۱-۸۰: ۱۳۸۹ سال / ۱شماره /  ٤٦ جلد/ بيماريهاي گياهي  

۸۰  

Heyns,1979) ۲۰۰۰کومنسانگ و يل وني(، E. andrassyi 

(Altherr,1963)Tsalolikhin,1981،  E. husmanni 

(Altherr,1958) Tsalolikhin, 1981و  Brakenhoff, 

1914) Tsalolikhin, 1981( E. grandipapillatus 

  . وجود ندارد)۲۰۰۶ الي و وينيزول(

 يبر جداساز ي کل   منطقه يها ت از  نمونه خاک    ين جمع يا

  .ديگرد

 ،)۲۰۰۴ رـکستـ و بل  يـليد(د  يدـ ج يدـبن اس رده بر اس 

Eutobrilus متعلــق بــه خــانواده Tobrilidaeباالخــانواده ،   

Tobriloideaــ و ز ــته يـــ ــتهTobrilinaر راســـ   ، راســـ

Triplonchidaو رده   Enopleaباشد ي م.  

  

  منابع

متن انگليسي مراجعـه    ) 20-19(جهت مالحظه به صفحات     

  .شود

  


