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  چكيده

، ۱۳۸۳ و   ۱۳۸۲هـاي    طـي سـال   رفت و کهنوج در استان کرمـان،        ي منطقه ج  ي زراع يها خاک يهانماتود فون   ييبه منظور شناسا  

هـا و    موجود در آنها بـا اسـتفاده از روش الـک   يهانماتودو آوري   جمع منطقه يگياهان زراعريشه از   نمونه خاك و   ۲۵۰تعداد  

ن منتقل و پـس  يريسي به گل(De Grisse, 1969)سه ي دگر   استخراج شده با استفاده از روشيهانماتود. ديردفوژ استخراج گيسانتر

 ،Aphelenchoidesهاي   ق نه گونه از جنس    ين تحق يدر ا . شد يي شناسا يکروسکوپ نور ي دائمي با استفاده از م     يدهايه اسال ياز ته 

Aphelenchus و Paraphelenchus از زيرراســته Aphelenchinaــه  .Aphelenchoides asterocaudatus ،Aهــاي   شــامل گون

curiolis ،A. limberi ،A. obtusicaudatus ،A. parabicaudatus ،A. sacchari ،A. spicomucronatus ،Aphelenchus avenae و 

Paraphelenchus amblyurus هـاي شـناخته شـده، سـه گونـه      از ميـان گونـه  . دشـ  ييشناسا  Aphelenchoides curiolis ،A. 

obtusicaudatus و P. amblyurusشوند يران گزارش مين بار از اي اولي برا.   

  

  

   .Aphelenchoides ،Paraphelenchus ،Aphelenchinaران، ي، جنوب انماتودشناسايي،  :  كليدي هاي واژه
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  مقدمه

هـا و  نماتود گروه نسبتاً بزرگي از   Aphelenchinaزيرراسته  

بعضي در ارتباط با حـشرات      . داراي پراكنش جهاني هستند   

بوده كه اين ارتباط ممكن است به صورت انگل سـطحي و        

جود دارد كه   چنين به ندرت اين امكان و     يا داخلي باشد هم   

بعـضي از   . هـا باشـند   نماتودبعضي از حـشرات ناقـل ايـن         

اعضاي اين زيرراسته انگل ريشه، ساقه و برگ گياهان و بقيـه            

 ايـن زيرراسـته شـامل   . ها و آزادزي هـستند  در ارتباط با قارچ   

، Aphelenchidae ،Aphelenchoididaeهـــشت خـــانواده 

Paraphelenchidae   ،Seinuridae   ،Ektaphelenchidae ،

Acugutturidae         ،Parasitaphelenchidae         و 

Entaphelenchidaeباشد   مي(Hunt 1993)يبنـد   و در رده 

 (Nickle & Hooper, 1991) کل و هـوپر يناه شده توسط يارا

ــا ــانواده   ين زي ــنج خ ــامل پ ــته ش ، Aphelenchidaeرراس

Aphelenchoididae  ،Paraphelenchidae  ،Seinuridae  و 

Entaphelenchidae ن مطالعـه   يـ  شده است که در ا     ي معرف

  .کل و هوپر مالک قرارگرفته شدي نايبند رده

 از  ياديـ رنده تعـداد ز   ي در برگ  Aphelenchoidesجنس  

ع و عادات مختلـف     ي وس يزبانيها با پراکنش و دامنه م       گونه

.  اسـت  Aphelenchinaرراسـته   ي ز ين اعضا ي در ب  يا  هيتغذ

ار بـوده و تـا سـال     خو  اهيخوار و گ    ، قارچ ين جنس خاکز  يا

بـيش از   انـد تـا کنـون       کل و هوپر گفته   ي آنچنان که نا   ۱۹۹۱

 ياهيـ  انگل گ يها  گونه.  گونه از آن گزارش شده است      ۱۸۰

ده و ي بـدن کـش  ين جـنس دارا يـ  ايها ر گونه ينسبت به سا  

هر چند  . کنند  يع حرکت م  ي سر يليک بوده و در آب خ     يبار

 يفرنگـ  و توت ينتياهان زي، آفت گA. blastophorusگونه 

ــد ــروه .  دارديحرکــت کن ــانماتودگ ــرگيه ــه و ب    جوان

(Bud and Leaf nematodes) در يـي زايمـار ي بيي از توانـا 

 مهم به لحـاظ     يها  از جمله گونه  .  برخوردارند ياهان عال يگ

 نـوک  يماري عامل بنماتود A. besseyiتوان به  ي مياقتصاد

 مـاتود ن A. ritzemabosi، (White tip) برگ بـرنج  يديسف

 يفرنگـ   تـوت ي عامل کوتولگA. fragariae، ي داووديبرگ

 عامــل محــدود کننــده کــشت قــارچ A. composticolaو 

  .(Hunt 1993) اشاره کرد يخوراک

ـ   ياهان عال يها انگل گ     از گونه  ياگرچه برخ   ي هستند، ول

ه يـ ز تغذ يـ  از قارچهـا ن    يزيـ ت آم يـ طـور موفق  ه  توانند ب   يم

 ين چرخه زندگ  يتر کوتاه يران جنس دا  ي ا يها  گونه. ندينما

نـه  يط به ي هـستند و در شـرا      ياهي انگل گ  يهانماتودن  يدر ب 

ک هفته به طـول     ي آنها کمتر از     يل چرخه زندگ  يرشد، تکم 

  ويين شناسـا يبنـابرا . (Swarup et al. 1989)انجامـد   يمـ 

ت يـ  خـاک از اهم    يواکولـوژ يهـا در ب     ن گونه ين نقش ا  ييتع

ــ ــت يخاص ــوردار اس ــه.  برخ ــاي  گون  و Aphelenchusه

Paraphelenchus     هـا و زنـدگي آزاد        نيز در ارتباط با قارچ

  .هستند

 Aphelenchinaرراسـته   ي ز يق رو يـ در مورد سابقه تحق   

ران و با استناد به مقاالت چاپ شده در داخل و خارج       يدر ا 

ک يـ ،  Aphelenchoides گونـه از جـنس       ۱۸کشور تاکنون   

 نسک گونــه از جــ يــ ،Aphelenchus گونــه از جــنس 

Aprutides    سه گونـه از جـنس ،Paraphelenchus ، ک يـ

ــه از جــنس  ــه از جــنس  Schistonchusگون ــار گون  و چه

Seinura ۱ جدول( گزارش شده است( 

   

  يروش بررس

 ي انگـل محـصوالت زراعـ    يهـا نماتود ييبه منظور شناسـا   

 ۱۳۸۳ و   ۱۳۸۲ يهـا    سـال  يرفـت و کهنـوج، طـ      يمنطقه ج 

منـاطق مختلـف منطقـه      شه از   ي نمونه خاک و ر    ۲۵۰تعداد  

 و بـه مـوازات شناسـايي سـاير اعـضاي راسـته              يآور  جمع

Tylenchida ــه ــوع گونـ ــا ، در مجمـ ــته ييهـ    از زيرراسـ

  



  ... ، از منطقهAphelenchinaهاي زيرراسته  گونه:  و همکاران  رمجی

۱۶۳  

 راني از اAphelenchinaرراسته ياز ز) اولين گزارش( گزارش شده يها  گونه.۱جدول 
Table 1: Reported species of Aphelenchina from Iran. 

  اسم علمي (Species) برداري شده گياهان نمونه گزارش شده مناطق اولين گزارش

 Aphelenchoides absari Husain & Khan, 1967 چغندر قند فارس ۱

 A. asterocaudatus Das, 1969 ذرت اصفهان ۳

 A. besseyi Christie, 1942 يبرنج و چا جانيخمام و اله ۹

 A. bicaudatus (Imamura, 1931) Filipjev & Schuurmans مرکبات و يتنباکو، کدو، چا جان و تنکابنيرشت، اله ۹
Stekhover, 1941 

 A. centralis Thorne & Malek, 1968  و مرکباتيتنباکو، کدو، چاجان، تنکابن و رامسريرشت، اله ۹

 A.composticola Franklin, 1957 گندم نينائ ۳

 کرج، رشت و تنکابن ۹
و، کدو، ، تنباکينيگندم، بادام زم

 A. dactylocerus Hooper, 1958  و مرکباتيفرنگ گوجه

 A. helicus Heyns, 1964 چغندر قند فارس ۱

 A. lanceolatus Tandon & Singh, 1974 گندم شهر دونيفر ۳

 A. limberi Steiner, 1936  و گندميفرنگ گوجه کرج ۹

 A. obtusus Thorne & Malek, 1968 ونجهيکنجد، آفتابگردان،  کرج ۹

جان و اصفهانيکرج، رشت، اله ۹
، گندم، آفتابگردان، ينيزم بيس

ونجهي و يبادمجان، ذرت، چا
A. parietinus (Bastian, 1865) Steiner, 1932 

 A. parabicaudatus Shavrov, 1967 کلزا )کردستان(قروه  ۷

 ,Chrysanhtemum A. ritzemabosi (Schwartz, 1911) Steiner & Buhrer پاکدشت ۸
1932 

 A. sacchari Hooper, 1958 آفتابگردان کرج ۹

 A. sandwali Chaturvedi, Singh & Khera, 1979 in چعندر قند فارس ۱
Charturvedi & Khera, 1979 

 A. spicomacronatus Truskova, 1973 جو  اصفهان ۳

 A. subtenuis (Cobb, 1926) Steiner & Buhrer, 1932 گندم کرج ۹

 Aphelenchus avenae Bastian, 1865 اهان مختلفيگجان و اصفهانيکرج، رشت، اله ۹

 Aprutides guidetti Sognanmiglio, 1974 ، فندق و بادامينيزم بيس زياهر و تبر ۲

 Paraphelenchus basili Das, 1960 گندم کرج ۹

 P. myceliophthorus Goodey, 1958 يچا جانياله ۹

 ,P. pseudoparietinus Micoletzky, 1922 (Micoletzky يکار مناطق علوفه ياريحال و بختچهارم ۶
1925) 

 Schistonchus caprifici (Gasparrini, 1864) Cobb, 1929 ريانج کرج ۵

 Seinura demani (T. Goodey, 1928) J. B. Goodey, 1960 غالت اصفهان ۳

 ز و اهريبناب، تبر ۲
ب، بادام و يسونجه، زردآلو، ي

 S. linfordi (Christie, 1939) J. B. Goodey, 1960 يفرنگ گوجه

 S. oostenbrinki Husain & Khan, 1967 ياهان زراعيگ تهران ۴

 S. paratenuicaudata Geraert, 1962 چغندر قند فارس ۱

 ۱۳۸۱پور فرد و همکاران،  يمي کر-۴؛ )۲۰۰۳ (۱۳۸۲كاران،  جمالي و هم-۳؛ )۱۹۹۸ (۱۳۷۷ باروتي، -۲؛ )۲۰۰۲ (۱۳۸۱ و همکاران، يمي ابراه-۱

 ,.Deimi et al -۸؛ )۲۰۰۸ (۱۳۸۷ و همکاران ي ناصر-۷؛ )۲۰۰۴ (۱۳۸۳ و همکاران ي معتمد-۶؛ )۱۹۹۸ (۱۳۷۷ و گلدانساز يري خ-۵؛ )۲۰۰۲(

  Kheiri, 1972 -۹؛ 2007
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Aphelenchina پـس از   .  قـرار گرفـت    ييز مورد شناسـا   ي ن

 خـاک، اسـتخراج     يشگاه، شستـشو  يـ ها به آزما    نهانتقال نمو 

ن طبـق روش    يريسيـ ت و انتقـال آنهـا بـه گل        يها، تثب نماتود

ه يـ ضـمن ته .  انجـام گرفـت  (De Grisse 1969)سه يـ دگر

ز در  يـ  ن ي عرضـ  يهـا  هـا، بـرش   نماتود دائـم از     يدهاياسال

هــا نماتود ييجهــت شناســا. ه شــديــصـورت ضــرورت ته 

نهـا، مـورد     آ يسـنج   خـت يشناسـي و ر     ات ريخت يخصوص

 قرار گرفت و با اسـتفاده از        يکروسکوپي و مطالعه م   يبررس

  .ديها اقدام گردص گونهي موجود، به تشخيدهايمنابع و کل

  

  جه و بحثينت

 شـامل   Aphelenchinaرراسـته   يق نه گونه از ز    ين تحق يدر ا 

، يك گونه از جنس     Aphelenchoidesهفت گونه از جنس     

Aphelenchus       و يك گونه از جنس Paraphelenchus   بـه 

 قرار گرفت كه از ذكر شرح گونـه         يير مورد شناسا  يشرح ز 

Aphelenchus avenae   به علت شرح زيـادي كـه از آن در 

  :شود  ارائه شده خودداري مييمنابع فارس

  

  Aphelenchoides asterocaudatus Das, 1960 گونه -۱

، )يا  سـتاره ( دم   يين گونه با توجه به شـکل زائـده انتهـا          يا

 از يار در سـطوح جـانب  يلت و وجـود چهـار شـ       يول استا ط

، ۱ شـکل (شـود     يک به خـود جـدا مـ       ي نزد يها  ر گونه يسا

ـ   ). ۲ جدول ا از خـاک اطـراف      يـ ن بـار در دن    يگونه فوق اول

ــر  و کرچــک (Sorghum vulgare) يشه ذرت خوشــه اي

(Ricinus communis)   داس در هنـد توسـط (Das, 1960) 

 يجمالران توسط   يبار در ا  ن  ي اول يگزارش شده است و برا    

وان يـ از خاک اطراف ذرت در منطقـه ت       ) ۱۳۸۲ (و همکاران 

ق يـ ن تحق يـ در ا . ص داده شـد   ي و تـشخ   يآوراصفهان جمع 

 يشه بـادام و گوجـه فرنگـ       يگونه نامبرده از خاک اطراف ر     

  .دي گرديي و شناسايجداساز

  Aphelenchoides limberi Steiner, 1936 گونه -۲

، يار در سـطوح جـانب     ي داشن چهـار شـ     واسطهه  ن گونه ب  يا

 از اسپرم و داشـتن دم       ير فعال و خال   يره اسپرم غ  يسه ذخ يک

ر ي پخ و بدون زائـده از سـا        ي گرد تا کم   ي با انتها  يمخروط

گونه ). ۲، جدول   ۱شکل  (ز است   ي جنس قابل تما   يها  گونه

شه يران در منطقه کرج و خاک اطراف ر      ين بار در ا   يفوق اول 

گــزارش ) ۱۹۷۲ (يريــخ توســط  و گنــدميگوجــه فرنگــ

 نماتودن  ي از وجود ا   يگريگزارشات متعدد د  . ده است يگرد

در . ن موجـود اسـت  يران توسط محققـ يدر مناطق مختلف ا 

شه جو در منطقـه     ين مطالعه گونه مورد بحث از اطراف ر       يا

 قرار  يي و مورد شناسا   ياب شهرستان کهنوج جمع آور    يفار

  .گرفت

  

  Aphelenchoides sacchari Hooper, 1958 گونه -۳

، يار در سطوح جـانب    ين گونه، داشتن سه ش    ياز مشخصات ا  

 ي رحمـ  -يسه عقبـ  يـ  فعال و مملو از اسپرم، ک      ياسپرماتکا

ک زائـده   يـ  گرد که بـه      ي با انتها  يافته و دم مخروط   يرشد  

، جـدول   ۱شـکل   (توان اشاره کـرد       يمشخص ختم شده، م   

  هـــوپرا توســـط يـــن بـــار در دنيگونـــه فـــوق اولـــ). ۲

(Hooper 1958)  شه چغنـدر قنـد در   يـ  از خـاک اطـراف ر

ـ  يدر ا . کا گزارش شد  يجامائ ) ۱۹۷۲ (يريـ خن بـار    يران، اول

زوسـفر آفتـابگردان در     ين گونـه را از ر     يـ  ماده ا  نماتودک  ي

  و همکـاران   يجمـال  قـرار داد سـپس       ييکرج مورد شناسـا   

ــهرها  ) ۱۳۸۲( ــو در شـ ــدم و جـ ــراف گنـ  يآن را از اطـ

ان ـگان اصفهــــيـــ و گلپاهرـ شـــيـنـــيالورجان، خمـفـــ

 ين بررسـ  يـ در ا .  قـرار داد   يياـورد شناسـ  ـ و م  يداسازـج

ه ـار در منطقـ   يـ ه خ ـشيـ راف ر ـاک اطـ  ـبرده از خ  ـگونه نام 

 يي و مـورد شناسـا     يآوررفت جمـع  ي آباد شهرستان ج   يعل

  .قرار گرفت
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A. astrecaudatus A. limberi 

   
A. sacchari A. spicomacronatus 

   Aphelenchoides جنس  چهار گونه  و شکل دم دريي بخش جلو.۱شکل 

Fig. 1. Anterior end and posterior regions of four species of Aphelenchoides genus  
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  .رفت و کهنوجي شده از مناطق جيآور  جمعAphelenchoidesات ريخت سنجي چهار گونه ي خصوص.۲جدول 

Table 2. Morphometric characters of four Aphelenchoides species from Jiroft and Kahnoj Regions.  
Species A. asterocaudatus A. limberi   A. sacchari  A. spicomucronatus 
Characters Famale Female Female Male  Female 
n 3 5 22 14  8 
L 652 ± 19.5 (630-667) 635 ± 60.5 (578-702) 507 ± 52 (423-609) 474 ± 54.7 (355-528)  352 ± 25.4 (309-384) 
a 30.8 ± 0.7 (30-31.4) 33.9 ± 2.3 (31.2-36.8)  25.8 ± 1.7 (23.1-29) 27.9 ± 2.1 (24.2-31.9)  25.5 ± 1 (23.3-26.5) 
b 8.1 ± 0.3 (7.7-8.2) 6.5 ± 0.9 (5.2-7.6) 7.6 ± 0.7 (6.4-8.7) 7.3 ± 0.8 (5.7-9.1)  5.5 ± 0.4 (4.7-5.9) 
b′ 4.4 ± 0.1 (4.3-4.6) 4.5 ± 0.6 (3.7-5.1) 4.6 ± 0.4 (3.7-5.3) 4.2 ± 0.3 (3.5-4.6)  3.5 ± 0.2 (3.3-3.9) 
c 15.2 ± 0.6 (14.7-15.9) 16.1 ± 0.9 (15.2-17.6) 17.1 ± 1.4 (13.6-19.1) 15.6 ± 1.3 (12.2-17.3)  13.8 ± 0.7 (13-15.4) 
c′ 3.9 ± 0.1 (3.8-3.9) 3.8 ± 0.1 (3.6-4) 2.8 ± 0.2 (2.5-3.1) 2.5 ± 0.2 (2.1-2.9)  3.3 ± 0.3 (3-3.8) 
V or T 69.8 ± 0.5 (69.2-70.2) 71.8 ± 2.3 (69.7-75.6) 72.2 ± 1.1 (70.2-74.8) 62.4 ± 7.6 (43.9-71.4)  69.5 ± 0.7 (68.3-70.3) 
Stylet length 11-11.5 12.5 ± 0.7 (11.5-13.5) 10 ± 0.6 (9-11) 10 ± 0.6 (9-11)  9 ± 0.5 (8.5-10) 
MB 77.4 ± 1.2 (76.5-78.8) 69 ± 5.1 (62.5-74.4) 71.3 ± 4.8 (59.7-82) 73.4 ± 3.1 (68.2-79.7)  73.2 ± 2.5 (68.2-75.8) 
Pharynx length 80-82 98 ± 8.6 (90-112) 66 ± 4.7 (59-76) 65 ± 6.4 (53-73)  64 ± 3 (57-66) 
Overlapping 66 ± 5.9 (62-73) 44 ± 5.1 (38-52) 44.5 ± 4.2 (37-51) 46 ± 6.1 (38-57)  35 ± 5.4 (29-41) 
S-E-pore 74 ± 2 (72-76) 89 ± 4.2 (85-96) 60.5 ± 4.7 (53-71) 59 ± 5.2 (48-66)  64 ± 3.7 (61-70) 
Body width 21-21.5 19 ± 0.9 (17.5-20) 20 ± 1.9 (16-23) 17 ± 1.6 (13.5-19.5)  14 ± 1.4 (12-16.5) 
Head-vulva 455 ± 12.5 (442-467) 455 ± 39.3 (411-498) 366 ± 38.8 (297-440) -  245 ± 19.3 (211-270) 
Vulva-anus 154 ± 7.8 (145-159) 140 ±24.1 (103-164) 111 ± 12.3 (94-136) -  82 ± 5.5 (75-89) 
VL/VB 10.1 ± 0.6 (9.4-10.5) 9.8 ± 0.6 (8.8-10.4) 7.8 ± 0.5 (7-8.8) -  7.8 ± 0.4 (6.9-8.2) 
Post-uterine sac length 65 ± 6.4 (60-72) 49 ± 5.8 (40-55) 57 ± 10.3 (42-72) -  18 ± 1.9 (16-22) 
Post-uterine sac/body 
width (%) 

3.1 ± 0.3 (2.8-3.4) 2.6 ± 0.3 (2.2-3) 2.9 ± 0.5 (2.2-3.5) -  1.3 ± 0.1 (1.2-1.6) 

Tail length 43 ± 1(42-44) 39 ± 2.8 (37-44) 30 ± 2.8 (24-35) 30 ± 2.4 (25-33)  25 ± 1.5 (23-28) 
Anal body width 11-11.5 10.5 ± 0.7 (10-11.5) 11 ± 0.9 (9.5-13) 12 ± 1.1 (10.5-14)  7.5 ± 0.6 (6.5-8) 
Tail/vulva-anus (%) 0.3 0.3 ± (0.2-0.4) 0.2-0.3 -  0.3 
Spicule length - - - 17 ± 0.9 (15-19)  -  

  

  )ها به ميكرومتر اندازه (يسه آن با شرح اصليران و مقاي شده از ايآور جمعAphelenchoides curiolisسنجي گونه  ات ريختيخصوص. ۳جدول 
Table 3. Morphometric characters of the Iranian population of Aphelenchoides curiolis and its comparison with type 

population (measurements are in µm) 
Origin Jiroft Region  Gritzenko (1971) 

Characters Female  Female 
n 15  15 
L 227 ± 24.7 (195-293)  200-240 
a 25.3 ± 2.6 (20.7-30.6)  22.3-29.2 
b 5.2 ± 0.4 (4.6-6.1)  6.2-7 
b′ 3.1 ± 0.3 (2.8-3.8)  - 
c 13.6 ± 1.4 (11.5-16.4)  15-16.4 
c′ 3.1 ± 0.4 (2.4-3.8)  3.1 
V 71.1 ± 1.5 (68.6-73.5)  69.8-71 
V′ 76.8 ± 1.3 (74.6-79.6)  - 

Stylet length 6-7  6.2 
MB 73.3 ± (68-80.5)  - 

Pharynx length 44 ± 3.6 (38-50)  - 
Overlapping 29 ± 2 (25-33)  - 

S-E pore  42 ± 4.3 (34-50)  - 
Body width 9 ± 1 (7-11)  - 
Head-vulva 161.5 ± 19.3 (136-215)  - 

Vulva- 49 ± 5.3 (42-60)  - 
VL/VB 8.3 ± 0.9 (6.9-9.9)  - 

Post-uterine sac length 7 ± 1.3 (5-9)  - 
Post-uterine sac/body width (%) 0.8 ± 0.1 (0.6-0.9)  - 

Tail length 17 ± 1.7 (12-19)  16-17 
Anal body width. 5.5 ± 0.6 (4.5-6.0)  - 

Tail/vulva-anus(%) 0.3 ± 0.0 (0.3-0.4)  - 
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ــه -۴  Aphelenchoides spicomucronatus گونــ

Truskova, 1973  
، وجود چهـار    يده بلند مرکز  ين گونه با توجه به شکل زا      يا

 مـشابه   يها  لت از گونه  ي و طول استا   يار در سطوح جانب   يش

ـ    ). ۲، جدول   ۱شکل  (ز است   يقابل تما  ن يگونه نـامبرده، اول

 از خـاک اطـراف   (Truskova, 1973) تروسـکوا بار توسط 

 يوروـور شـ ـ در منطقـه آمـ  Glycine hispidaاه يـ شه گير

) ۱۳۸۲ ( و همکـاران   يجمـال ران  يدر ا . زارش شد ـابق گ ـس

ه ـه درچـ  ـشه جو در منطق   يراف ر ـونه را از خاک اط    ـن گ يا

ن يـ در ا.  قـرار داد ييورد شناسـا ـ و مـ  يان جداسـاز  ـاصفه

ت ـشه درخـ يـ راف رـونه مورد بحث از خاک اط     ـ گ يبررس

ه در ـنـ يره گراميـ  تيهـا   را و علـف   ـيـ ه پـل ب   ـبادام در منطق  

 قـرار   يي بم از خاک جـدا و مـورد شناسـا          -رفتير ج يـمس

  .گرفت

  

  Aphelenchoides curiolis Gritzenko, 1971 گونه -۵

  )۲ شکل و ۳ جدول(

  

  مشخصات

هاي كرمي شكل خيلي كوچك، سطوح جانبي       نماتود :ماده

ر داراي سه شيار طولي و شـيارهاي سـطحي پوسـت بـسيا            

كـروي    شبكة كوتيكولي سر ضعيف، سر نيم     . ظريف هستند 

 تا  ۲/۱طول سر   . باشد  و در محل اتصال به بدن فرورفته مي       

.  ميكرومتـر ۵/۳دو ميكرومتر و عرض آن در قاعده سـه تـا           

هاي مشخص و متمايـل بـه سـمت           استايلت كوچك با گره   

طول قـسمت مخروطـي كمتـر از نـصف طـول            . عقب بدن 

حباب مياني كامالً كروي، در     ). m = ۸/۳۰-۶/۳۸(استايلت  

 ميكرومتـري از ابتـداي سـر واقـع شـده و         ۳۴ تا   ۲۸فاصله  

. تقريباً تمام عرض بدن را در ناحية خـود پـر كـرده اسـت              

 ترشحي واقـع شـده و       -حلقه عصبي در مقابل روزنة دفعي     

غـدد مـري    . هميزونيد بالفاصله بعد از آن قرار گرفته است       

ـ  ۶/۴ تا   ۵/۲در حدود    ر عـرض بـدن، از سـمت پـشتي      براب

  .روي روده همپوشاني دارند

هـاي معـدودي كـه در     تخمدان منفرد و كوتاه با تخمك     

فرج در نيمه دوم بدن واقع شـده،  . اند يك رديف منظم شده  

) سخت شـده  (دهانة آن كمي باز و محل واژن اسكلروتيني         

كيسة ذخيره اسپرم نامشخص و كيسة عقبي رحـم         . باشد  مي

فاصـلة  .  برابر عرض بدن در ناحيه فرج      ۹/۰تا   ۶/۰كوتاه و   

ــا مخــرج حــدود   ــرج ت ــا ۵/۲ف ــر طــول دم۷/۳ ت دم .  براب

ده شـده، بـا انتهـاي    يـ طرف شکم خمه  بيمخروطي که کم 

ت در سطح شـكمي     يگرد كه به يك زائده كوچك قابل رؤ       

  .شود ختم مي

  . در جمعيت مورد مطالعه افراد نر مشاهده نشد:نر

  

  بحث

ت مـورد   يـ شناسـي جمع    ريخت  ي و   سنج  مشخصات ريخت 

وال ئد سـ  يـ  موجـود در کل    يهـا   چ کدام از گونه   يمطالعه با ه  

(Sanwal 1961) جـنس  يهـا   گونـه يي که در مورد شناسـا 

Aphelenchoides       بـر  .  ارائه شده است، مطابقت نشان نـداد

 يهـا   گونـه (Shahina 1996) نايشـاه د مـصور  يـ اساس کل

Aphelenchoides    دم به چهار    ييتهاده ان ي بر اساس شکل زا 

  : شوند يم ميگروه تقس

  .هستندد انتهايي دم ئ كه فاقد زوايهاينماتود :اولگروه 

ده يا گـاهي اوقـات دو       ئ انتهاي دم داراي يك زا     :دومگروه  

  .استده ئزا

ـ انتهـاي دم چهـار زا     در   :سومگروه   ده خـاري شـكل يـا       ئ

   .اي شكل وجود دارد ستاره

اي يـا خـاري شـكل         ارهد انتهاي دم، سـت    ئ زوا :چهارمگروه  

  دارد كه انتهاي دم در معرض تغييرات         وي اظهار مي   .نيستند
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انـدام  : H-Iناحيـه فـرج و كيـسه عقبـي رحـم،      : F-Gرات در شـکل دم،  ييتغ: A-E. (A-K)نماتد ماده : Aphelenchoides curiolis .۲شكل 

 .ناحيه مري: Kنماي كلي بدن و : Jمثل،  توليد
Fig. 2. Aphelenchoides curiolis: Female (A-K). A-E: Variation in tail shape, F-G: Vulva and post-vulvar uterine sac, H-I: 

Reproductive system, J: General view and K: Pharyngeal region. 

  

هاي اين جنس قـرار دارد        اي در جمعيت گونه     قابل مالحظه 

 نـسبتاً   هـا، ايـن مشخـصه ممكـن اسـت           و در بعضي گونـه    

با توجه بـه شـكل زايـده        . هاي ديگر باشد    پايدارتر از گونه  

ن يـ  کـه در ا   گيرد  انتهايي دم، اين گونه درگروه دوم قرار مي       

ت يـ شناسـي جمع    ريخـت   سـنجي و      ن، مشخصات ريخت  يب

ــا گونــه  ــا.  مطابقــت داردA. curiolisمــورد مطالعــه ب ن ي

 تزنکـو يگر کـه توسـط      يسه با شـرح اصـل     يت در مقا  يجمع

(Gritzenko 1971)  ارائه شده است اختالف قابل تـوجهي 

 از ين تعــداديــرغــم ا يعلــ). ۲جــدول (دهــد  نــشان نمــي

ر که اندازه بدنـشان     ي به شرح ز   Aphelenchoides يها  گونه

د مـصور   يت مورد مطالعه بر اساس کل     يکوچک بود، با جمع   

  .ندشدسه ي مقا(Shahina 1996) نايشاه

Aphelenchoides clarus Thorne & Malek, 1968 
A. editocapulis Shavrov, 1967 
A. eradicitus Eroshenko, 1968 
A. parabicaudatus Shavrov, 1967 
A. parasubtenuis Shavrov, 1967 
A. platycephalus Eroshenko, 1968 
A. rarus Eroshenko, 1968 

A. parabicaudatus  ــايي دم و ــده انته  از نظــر شــكل زائ

از )  ميكرومتـر  ۶ در مقابل    ۵/۸-۵/۹(بلندتر  داشتن استايلت   
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  .گونة مورد بحث قابل تمايز است

A. clarus از نظر طول استايلت و تعداد شيارهاي جانبي با 

در ايـن گونـه طـول       . ت مورد مطالعـه، تفـاوت دارد      يجمع

ار کــه ي از دو شــي ميكرومتــر و ســطح جــانب۱۱اســتايلت 

  .ل شده استيده است، تشکيک باند کشيبصورت 

A. editocephalus   در ۴ (ي جـانب يارهاي از نظـر تعـداد شـ 

ت مورد مطالعه تفاوت    ي دم با جمع   يو شکل انتها  ) ۳مقابل  

 بلنـدتر   ين گونه کمـ   يز در ا  يلت ن يدارد در ضمن طول استا    

  .است

A. parasubtenuisعلــت فقــدان زائــده انتهــايي دم و ه  بــ

ت مـورد بحـث     يـ ار در سطوح جانبي از جمع     يوجود سه ش  

  .شود ايز ميمتم

A. platycephalusواسطة وجود نر در بـين جمعيـت و   ه  ب

كيسة ذخيره اسپرم مـشخص و مملـو از اسـپرم، اسـتايلت             

و تعـداد شـيارهاي     )  ميكرومتـر  ۶-۷ در مقابـل     ۱۰(بلندتر  

  .شود ت مورد بحث جدا ميياز جمع) ۳ در مقابل ۴(جانبي 

تـر،   ميكروم۳۱۰ تـا  ۳۰۰ طول بدن A. eradicitusدر گونة 

 ميكرومتـر،   ۶/۹، طـول اسـتايلت      )c = ۱/۷-۳/۸(دم بلندتر   

 ۶۴ در سطوح جانبي چهار و فرج در         ي طول يتعداد شيارها 

  درصــدي از طــول بــدن واقــع شــده اســت در حاليكــه در 

 ۱۹۵-۲۱۳ شده از منطقه، طول بـدن        ي جمع آور  يهانمونه

، طـول اسـتايلت     )c = ۵/۱۱-۴/۱۶(ميكرومتر، دم كوتـاهتر     

ومتر، تعداد شيار در سطوح جانبي سه و فرج در           ميكر ۷-۶

  . درصدي طول بدن واقع شده است۵/۷۳ تا ۶۷

A. rarus۶-۷ در مقابـل  ۱۰(لت يز از نظـر طـول اسـتا   يـ  ن 

و شـکل   ) ۳ در مقابل    ۴ (ي جانب يارهاي، تعداد ش  )کرومتريم

  . شوديک ميت مورد مطالعه تفکي دم از جمعيانتها

ـ  يچن باال و هم   با توجه به مطالب گفته شده در       واسـطه  ه  ن ب

واره واژن، اندازه کوچک بدن،     ياسكلوتيزه شدن بخشي از د    

 و  ي در سـطوح جـانب     ي طول يارهايلت، تعداد ش  يطول استا 

ت مـورد   يـ  تخمـک، جمع   يتخمدان کوتاه با تعداد معـدود     

  . استA. curiolisمطالعه گونه 

ــن  ــاتوداي ــين نم ــط    اول ــا توس ــار در دني ــويگرب  تزنک

(Gritzenko 1971)  زمينــي و    از اطــراف ريــشة ســيب

هاي بهاره و زمستانه در روسـيه جداسـازي و معرفـي             گندم

در اين مطالعه گونه مـورد بحـث از خـاك اطـراف             . گرديد

بكــري و گنــدم واقــع در  ريــشة ســيب واقــع در منطقــة ده

آباد از توابع شهرستان جيرفـت جداسـازي    روستاي سعادت 

  .شود  ميبار از ايران گزارش و براي اولين 

  

ــه -۶  Aphelenchoides obtusicaudatus گونـــ

Eroshenko, 1967  
  )۳ و شكل ۴ جدول(

  

  :مشخصات

. شـود   اي به سـمت دم باريـك مـي          بدن تقريباً استوانه   :ماده

. كپسول سر گرد و در جلو تخـت شـده و فاقـد برآمـدگي              

استايلت داراي تـورم انتهـايي      . شبكه كوتيكولي سر ضعيف   

هـاي    كوتيكـول بـا حلقـه     . شاهده اسـت  كه به خوبي قابل م    

ها در ناحيه دم درشت و قابل مـشاهده           ظريف كه اين حلقه   

حلقه عصبي  . سطوح جانبي داراي چهار شيار طولي     . هستند

 ترشـحي   -منفذ دفعـي  .  قرار دارد  يدر وسط لوله ثانويه مر    

. گيـرد   هم سطح حلقه عصبي يا كمي باالتر از آن قـرار مـي            

. اي در مركـز آن      گـرد بـا دريچـه     مرغي و     حباب مياني تخم  

ه طول غدد مري تقريباً چهار برابر قطر بدن در ناحيـه حلقـ            

قطـر بـدن در ناحيـه حبـاب ميـاني و حلقـه              . عصبي است 

 ۱۷-۲۱ ميكرومتر، در ناحيه شروع تخمـدان   ۱۴-۱۷عصبي  

 ميكرومتـر و در     ۱۶-۲۲ميكرومتر، در محل شكاف تناسلي      

ــه مخــرج  ــي۱۰-۱۲ناحي ــر م ــد  ميكرومت روده داراي . باش

  اي شكل مشخص، طـول راسـت روده حـدود            مجراي لوله 
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  )ها به ميكرومتر اندازه(آوري شده از ايران و مقايسه آن با شرح اصلي  جمعAphelenchoides obtusicaudatusسنجي گونه  خصوصيات ريخت. ۴جدول 
Table 4. Morphometric characters of the Iranian population of Aphelenchoides obtusicaudatus and its comparison with type 

population (measurements are in µm). 
 

Origin Jiroft Region  Eroshenko, 1967 
Characters Female  Female 
n 6  - 
L 541 ± 32.6 (500-582)  570-580 
a 26.9 ± 2 (24.1-29.9).  33-38.5 
b 6.4 ± 0.5 (5.8-6.9)  8.1-10 
b′ 3.9 ± 0.3 (3.6-4.4)  - 
c 19.5 ± 0.7 (18.5-20.2)  17.3-19.3 
c′ 2.5 ± 0.2 (2.2-2.7)  3.3 
V 74.3 ± 1.6 (72.3-75.9)  71.8-73.3 
V′ 78.3 ± 1.8 (76.1-79.9)  - 
Stylet length 11-12  10 
MB 70 ± 3.9 (66.7-76.8)  - 
Pharynx length 85 ± 2.5 (82-88)  - 
Overlapping 53 ± 6 (47-63)  - 
S-E pore  84 ± 78-92)  - 
Body width 20 ± 1.7 (18-22)  - 
Head-vulva 402 ± 29 (366-439)  - 
Vulva-anus  111 ± 9.1 (103-127)  - 
Post-uterine sac length 39 ± 6.9 (33-49)  - 
Post-uterine sac/body width (%) 1.9 ± 0.3 (1.6-2.2)  - 
Tail length 28 ± 2 (25-31)  - 
Anal body width 11 ± 0.8 (10-12)  - 
Tail/vulva-anus (%) 0.2-0.3  - 

  

منفذ مخرج توسط لبـه     .  برابر قطر بدن در ناحيه مخرج      ۴/۱

 طـول لولـه تناسـلي حـدود       . آويزاني پوشـيده شـده اسـت      

تخمدان داراي تعداد كمي اووسيت و      .  ميكرومتر ۲۱۵-۱۶۶

كيسه ذخيره اسـپرم    . اند  ها در يك رديف قرار گرفته      تخمك

 كيسه عقبي رحم حدود طول. بيضي شكل و خالي از اسپرم

دم .  برابر قطـر بـدن در ناحيـه شـكاف تناسـلي اسـت              ۵/۱

  .مخروطي و انتهاي آن گرد

  . در جمعيت مورد مطالعه نر مشاهده نشد:نر

  

  بحث

جمعيت مورد مطالعه به لحاظ عدم وجود زائده در انتهـاي           

 در گروه يك (Shahina 1996) شاهينادم، طبق كليد مصور 

ين بين جمعيت مورد مطالعـه بـه لحـاظ          در ا . گيرد  قرار مي 

داشتن چهـار شـيار در سـطوح جـانبي و دم مخروطـي بـا                

هـاي    انتهاي گرد و عدم وجود زايده در انتهاي دم به گونـه           

A. capsuloplanus (Haque, 1967) Andrassy, 1976 ،A. 

confuses Thorne & Malek, 1968 ،A. kuehnii 

Fischer, 1894 ،A. limberi Steiner, 1936 ،A. 

longiurus Das, 1960 ،A. obtusicaudatus Eroshenko, 

1967 ، A. obtusus Thorne & Malek, 1968 ،A. 

orientalis Eroshenko, 1968 و A. parasubtenuis 

Shavrov, 1967شباهت دارد .  
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: D-Eاندام توليد مثل، : Cيه فرج و كيسه عقبي رحم، ناح: Bسطح جانبي، : A. (A-J)نماتد ماده : Aphelenchoides obtusicaudatus .۳شكل 

  .تغييرات در شكل دم: H-Jنماي كلي بدن و : Gناحيه مري، : Fبخش جلويي بدن، 

Fig. 3. Aphelenchoides obtusicaudatus: Female (A-J). A: Lateral field, B: Vulva and post-vulvar uterine sac, C: Reproductive 
system, D-E: Anterior body, F: Pharyngeal region, G: General view and H-J Variation in tail shape. 

  
  

 به دليل داشـتن سـر كپـسولي بـا     A. capsuloplanusگونة 

ارتفاع كم و كامالً متمايز از بدن يك گونـة تيپيـك در بـين               

هاي نامبرده بوده و دليل نامگـذاري آن نيـز بـه دليـل                نمونه

  .استل سر همين شك

 به دليـل عـدم وجـود تـورم در انتهـاي      A. confusesگونة 

استايلت، كيسة ذخيره اسپرم متـورم و مملـو از اسـپرم، دم             

مخروطي و بلند و قرار گرفتن فاسميد در حدود انتهـاي دم    

  .دشو از جمعيت مورد مطالعه متمايز مي

 با داشتن شبكه كوتيكـولي سـر ضـعيف،    A. kuehniiگونة 

و محـل   )  ميكرومتـر  ۱۱-۱۲ در مقابـل     ۱۴(لندتر  استايلت ب 

 ترشحي از جمعيـت     -قرارگيري حلقه عصبي و منفذ دفعي     

  .مورد مطالعه قابل جداسازي است

 بلنـد بـا   ي بـه لحـاظ داشـتن دم مخروطـ    A. limberiگونه 

ـ   ي متمـا  يا   پخ گونه  ي گرد تا کم   يانتها  يهـا   ن گونـه  يز در ب

  .ک استيگروه 

 لحــاظ داشــتن دم بلنــد و كــامالً  بــهA. longiurus     گونــة 

 ۱۱-۱۲ در مقابل    ۱۴(مخروطي و نوك تيز، استايلت بلندتر       

 رحمي بلند كه بيشتر فاصلة بـين        -و كيسة عقبي  ) ميكرومتر
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كنـد از جمعيـت مـورد مطالعـه           مخرج و ولوا را اشغال مي     

 .شود متمايز مي

هـاي آشـكار از    عـالوه بـر تفـاوت   A. orientalis گونة 

 -سـنجي، در شـكل دم، طـول كيـسة عقبـي             ريخـت     لحاظ  

ترشـحي و حلقـه      -رحمي و محل قرارگيري منفـذ دفعـي       

  .عصبي از جمعيت مورد مطالعه قابل تمايز است

 به دليل داشتن طـول بـدن خيلـي    A. parasubtuniesگونة 

ــاه  ــل ۱۶۰-۲۱۰(كوتـ ــر۵۰۰-۵۸۲ در مقابـ و )  ميكرومتـ

 به راحتـي    ) ميكرومتر ۱۱-۱۲ در مقابل    ۸(تر  استايلت كوتاه 

هاي گروه يـك قابـل جداسـازي و شناسـايي             از ساير گونه  

  .است

  هـاي   اما جمعيت مـورد مطالعـه شـباهت زيـادي بـه گونـه             

A. obtusus و A. obtusicaudatus دارد و از آنجا كه گونة 

A. obtusus به واسطه داشتن دم با انتهاي كامالً گرد، وجود 

ت ين جمع ي در ب  اي در روده و وجود نر       هاي دو هسته   سلول

هاي گروه يـك      ره مملو از اسپرم، از ساير گونه      يسه ذخ يو ک 

تواند اين گونـه       لذا جمعيت مورد مطالعه نمي     ،متمايز است 

در ضمن جمعيت مـورد مطالعـه اسـتايلت بلنـدتري           . باشد

 در مقابـل هـشت   ۱۱-۱۲( دارد A. obtususنسبت به گونة 

 A. obtusicaudatusپس تنهـا گونـة باقيمانـده    ). ميكرومتر

 بيـان  (Eroshenko 1967) اروشـنكو طور كـه  است و همان

هـاي    از ساير گونهA. obtusicaudatusدارد وجه تمايز  مي

مشابه، داشتن دم مخروطي با انتهاي گرد و بدون زائده، سر           

 ميكرومتري است   ۱۰با شبكه كوتيكولي ضعيف و استايلت       

ي و چـه  سـنج  كه جمعيت مورد مطالعه چه از لحاظ ريخت       

شناسي بيشترين شباهت و تطابق را با گونـة نـامبرده      ريخت

ــت    ــن جمعي ــته و اي ــايي A. obtusicaudatusداش  شناس

  .شود مي

  ارشـــنکوا توســـط يـــن بـــار در دنين گونـــه اولـــيـــا

(Eroshenko 1967)يها والف و ساقهي يها شهي از اطراف ر 

الـت پرومـرج    يه الگـا و ناخودکـا واقـع در ا         يـ گندم از ناح  

ن مطالعه گونه مورد بحث     يدر ا . دي گرد ي و معرف  يازجداس

بكري شهرستان جيرفـت      از اطراف ريشة سيب در منطقه ده      

  .شود يران گزارش مين بار از اي اوليجداسازي و برا

  

 ,Aphelenchoides parabicaudatus Shavrov گونه-۷

1967 
  )۴شكل  و ۵ جدول(

  

  :مشخصات

 كه به تـدريج بعـد از        اي  اندازه بدن کوچک و استوانه     :ماده

. ده شده است  ي خم ي به سمت شکم   يک و اندک  يمخرج بار 

 برجـسته و    يسطح جانب . في ظر يلي خ يکولي کوت يها  اريش

 يک خط در مرکـز آن کـه در مجمـوع دارا           يمشخص و با    

 شـبکه   يز از بـدن، دارا    ي متمـا  يسر اندک . باشد  يار م يسه ش 

. ييرم انتهـا  لت با تو  ياستا. ه سر ي در پا  ي نسبتاً قو  يکوليکوت

اي و در محل اتصال بـه حبـاب            استوانه ي مر ييبخش ابتدا 

 شـکل بـا   ي تخم مرغـ ياني، حباب م  ي فرورفتگ ي دارا يانيم

 آن قـرار    يا بخـش عقبـ    يـ  مـشخص کـه در وسـط         چهيدر

 سـه برابـر عـرض       ة به انـداز   يهمپوشاني غدد مر  . رديگ  يم

 در  ي ترشح -يمحل منفذ دفع  . پوشاند  ي روده را م   يبدن رو 

حلقـه  . تر از آن واقع شـده        عقب يا کم ي يانيه حباب م  يناح

.  فاصـله دارد   يانيـ کـرون از حبـاب م     ي حدود پـنج م    يعصب

 شـروع   يانيتر از حباب م     کرون عقب يروده چهار تا شش م    

ف يـ ک رد يها در     ده و تخمک  يتخمدان منفرد، کش  . شود  يم

.  از اسـپرم   ياسپرماتکا کوچک و معموالً خال    . اند  منظم شده 

ه شـكاف تناسـلي     يک دوم عرض بدن در ناح     ي واژن حدود 

 ۱۲) ۱۰-۱۷( رحـم    يسه عقبـ  يـ طـول ک  . كنـد  را اشغال مي  

 به سمت شکم    ي، بلند و اندک   يدم تقريباً مخروط  . کرومتريم

   کـه   يا   دو شاخه  ي دم به طور نامشخص    يده شده، انتها  يخم
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ها  اندازه (يسه آن با شرح اصليران و مقاي شده از ايآور جمعAphelenchoides parabicaudatusسنجي گونه  ات ريختي خصوص.۵جدول 

  )به ميكرومتر

Table 5. Morphometric characters of the Iranian population of Aphelenchoides parabicaudatus and its comparison with type 
population (measurements are in µm) 

 

Origin Jiroft Region  Naseri et al, 2008  Rashid et al, (1971) 
Characters Female  Female  Female 

n 12   5  4 
L 340 ± 19.9 (300-365)  365 (355-383)  340 (320-400) 
a 33.4 ± 1.8 (30.5-35.7)  27.4 (26-28.7)  35 (31-39.6) 
b 5.8 ± 0.5 (5.2-6.7)  6.8 (6-7.6)  5.7 (4.3-6.7) 
b′ 3.5 ± 0.3 (3.3-4.2)  -  - 
c 10.8 ± 0.5 (10.3-11.9)  11.9 (11.5-12.8)  11 (10-13.7) 
c′ 5 ± 0.4 (4.3-5.8)  4.2 (2.7-3.9)  5.6 (4.5-7.1) 
V 68.1 ± (66.3-69.8)  68.8 (68.4-69.5)  67 (66-68) 
V′ 75 ± 1.4 (72.9-76.8)  -  - 

Stylet length 9.3 ± 0.3 (9-9.5)  9-10  9 (8.5-9.5) 
MB 78.1 ± 4.5 (73-86.8)  71.6 (70.4-73.8)  - 

Pharynx length 59 ± 5.1 (50-67)  63 (58-71)  - 
Overlapping 38 ± 4.3 (32-46)  29 (22-41)  - 

S-E pore  50 ± 3 (44-55)  47 (46-47.5)  - 
Body width 10 ± 0.5 (9-11)  -  - 
Head-vulva 231 ± 13.7 (202-248)  251 (243-262)  - 
Vulva-anus 77 ± 6.9 (68-88)  53 (49-57)  - 

VL/VB 11.2 ± 1 (9.8-12.9)  -  - 
Post-uterine sac length 11 ± 1 (10-13)  26 (25-27)  12 (10-17) 

Post-uterine sac/body width (%) 1.1 ± 0.1 (0.9-1.3)  1.9 (1.8-2)  - 
Tail length 31 ± 1.8 (29-35)  83 (80-88)  - 

Anal body width 6 ± 0.6 (5-7)  -  - 
Tail/vulva-anus(%) 0.3-0.4  0.3-0.4  - 

  
ل رفته و فقط شاخه     ي تحل يها شاخه عقب     از نمونه  يدر بعض 

  .افته استي  رشد يشکم

  . نشدديدهت مورد مطالعه ي در جمع:نر

  

  بحث

 ي روي بـا بررسـ  (Rashid et al. 1986) د و همکـاران يرش

ــ و مقاA. parabicaudatusگــر از ي ديتــيجمع ــا ي سه آن ب

، (Shavrov, 1967) ارائه شده توسـط شـاورف   يشرح اصل

ت شـرح   يـ ت نـسبت بـه جمع     يـ ن جمع ياعالم نمودند که ا   

ت يـ ، موقع)۲۱-۲۵ در مقابـل   a) ۳۹-۳۱ در شاخص    ياصل

، شکل سـر    )۲/۶۱-۷/۶۴ در مقابل    ۶۶-۶۸(شكاف تناسلي   

م شـده   يمـاده ترسـ   . ت متفاوت اس  يو ساختار سطوح جانب   

ز ي سر كـامالً متمـا  ي دارا(Shavrov 1967) شاورفتوسط 

 برابر  Vنسبت به بدن، سطوح جانبي با چهار شيار و شاخص           

كـه در بررسـي مجـدد،        نشان داده شد در حـالي      ۷/۶۴-۲/۶۱

 ارائه شده توسط شاورف با درصد محاسبه شده از Vشاخص 

نشان داده  تفاوت  )  درصد ۶۶حدود  (روي شكل شرح اصلي     

و تعداد دقيق شيار در سطح جانبي بـه آسـاني قابـل مـشاهده        

 A. bicaudatus (Imamura 1931)کـه بـراي   نبوده، همچنان

(Filipjev & Schuurmans Stekhoven 1941) نيز همـ يـ ن  
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 موقعيت منفذ دفعي C-Dبخش جلويي بدن، : Bنماي كلي بدن، : A. (A-L)نماتد ماده : Aphelenchoides parabicaudatus .۴شكل 

  .تغييرات در شكل دم: I-Lناحيه فرج و كيسه عقبي رحم و : G-Hناحيه مري، : Fاندام توليد مثل، : Eترشحي، 
Fig. 4. Aphelenchoides parabicaudatus: Female (A-L). A: General view, B: Anterior body, C-D: , E: Reproductive 

system, F: Pharyngeal region, G-H: Vulva and post vulvar uterine sac and I-L: Variation in tail shape. 
  

طور بوده و شمارش دقيق شـيار مـستلزم بـرش از سـطح               

سـنجي شـرح      شناسي و ريخت     بنابراين ريخت  .جانبي است 

ن صورت اصـالح شـد    ي به ا  د و همکاران  يرشاصلي توسط   

 سـه   ي بوده و دارا   ز از بدن  ي متما ين گونه اندک  يکه سر در ا   

ـ   يقعو است و م   يار در سطح جانب   يش  ۶۸ تـا    ۶۶ن  يت ولوا ب

باشـد و   ي مـ ي کوتاه ي رحم يسه عقب ي ک ير بوده و دارا   يمتغ

 A. bicaudatus هماننـد آنچـه در گونـه    يا ده دو شاخهيزا

 از  يشـود و در بعـض       ين گونه مشاهده نم   يوجود دارد در ا   

 يده شـکم  يـ قـط زا  ل رفته و ف   ي تحل يده عقب يز زا يها ن   نمونه

تـوان    ي کـه مـ    يگريافته است و از مشخصات بارز د      يرشد  

 -ي دفعـ ين اسـت کـه مجـرا   يـ ن گونه ذکـر کـرد ا    ي ا يبرا

تـر از آن       عقـب  يا کمـ  يـ  يانيـ  در سـطح حبـاب م      يترشح
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  . زدير يترشحات خود را به سطح بدن م

با توجه به مطالب ذكـر شـده در بـاال، جمعيـت مـورد               

ــت   ــاظ ريخ ــه از لح ــه چ ــن مطالع ــاظ  س ــه از لخ جي و چ

ــت ــه     ريخـ ــه گونـ ــباهت را بـ ــشترين شـ ــي بيـ   شناسـ

A. parabicaudatusبار در  ني اولنماتودن يا. دهد  نشان مي

شه گنـدم در    يـ از اطـراف ر   ) ۱۹۶۷ (شـاوروف ا توسـط    يدن

ن بـار   ين گونه اول  يران، ا يدر ا . ده است يه گزارش گرد  يروس

شه يـ از خاک اطـراف ر    ) ۱۳۸۷ ( و همکاران  يناصرتوسط  

 دوسر شهرستان قروه استان کردستان      ي واقع در روستا   کلزا

 ين بررسـ  يـ در ا .  قـرار گرفـت    يي و مورد شناسا   يجداساز

گونــه مــذکور از اطــراف ريــشه يونجــه در منطقــه دلفــارد 

  .گيرد رفت جداسازي و مورد شناسايي قرار مييشهرستان ج

  

 Paraphelenchus amblyurus Steiner, 1934 گونه -۸

  )۵شكل  و ۶ جدول(

  

  :مشخصات

 يک و از سمت شکم    ياي، در دو انتها بار      بدن استوانه  :ماده

ف، يـ  ظر ي عرضـ  يارهاي شـ  يکـول دارا  يکوت. دهي خم يکم

 شـش   يک چهارم عرض بدن و دارا     ي حدود   يسطوح جانب 

سـر بـدون    . ر قابل مشاهده  يد غ يد و فاسم  يريدا. ار طولي يش

 ک حلقه ي سر شامل    يکوليشبکه کوت . ار و در امتداد بدن    يش

 يک حلقـه هـاد    ي که   يار شعاع ي شش ش  يکه در قائده دارا   

 يبخـش مخروطـ   . دهنـد   يل م يلت را تشک  ي عبور استا  يبرا

 -يمنفـذ دفعـ   . استايلت حدود دو پنجم طول آن، فاقد گره       

 يانيـ ک برابر عرض بدن، بعد از حبـاب م        ي حدود   يترشح

تـر     و عقـب   يز در سطح شکم   ي ن يسلول ترشح . قرار گرفته 

.  بـه روده واقـع شـده اسـت         يياب انتهـا  از محل اتصال حب   

 در  ي و حلقـه عـصب     ي ترشـح  -يد بعد از منفذ دفع    يزونيهم

 يبخش ابتداي مر.  را فرا گرفته استيوسط لوله ثانويه مر

در . شـود   يز مـ  ي متمـا  يک فرورفتگ ي توسط   يانياز حباب م  

ا يـ  کارد يچه کوچک مخروط  ي به روده در   يمحل اتصال مر  

راست روده، حـدوداً دو     . ضيرروده با مجراي ع   . قرار دارد 

 و گـرد كـه      يدم مخروط . ه مخرج يبرابر عرض بدن در ناح    

  .شود  ختم ميياي در سطح شکم  آن به زائدهيانتها

. دهي و کـش   يي ماده تک تخمدانـه، جلـو      يدستگاه تناسل 

چ يها بـدون هـ      ف مرتب شده و هسته    يک رد يها در     تخمک

سه يـ  ک طـول . ها فرا گرفته شـده      وارهي توسط د  يحد و مرز  

ـ    ي رحم حدود    يعقب ن شـكاف تناسـلي و      يک سوم فاصله ب

ک يـ  و واژن حدود     يشکاف تناسلي عرض  . باشد مخرج مي 

 يکـ يه شكاف تناسلي و دو سلول       يسوم عرض بدن در ناح    

  . شود يواره واژن مشاهده مي عقب ديگريجلو و د

ک زائـده  يـ  يجز دم که کوتـاهتر و دارا   ه  ه به ماده ب   ي شب :نر

.  اسـت  ي در سـمت پـشت     ي هرگونه برآمـدگ    و فاقد  ييانتها

 بـه سـمت شـکم       يهـا انـدک   کولياسپ. دهيضه منفرد، کش  يب

، يل دمـ  يـ  چهار جفت پاپ   يده شده، فاقد بورسا و دارا     يخم

 و بالفاصله بعد از کلـواک،       يجفت اول مجاور سطح شکم    

 و در وسـط دم، دو جفـت         يجفت دوم مجاور سطح شکم    

 مجـاور سـطح      در يکـ ي کـه    ي عقبـ  يک به انتها  يگر نزد يد

  .  واقع شده استي در مجاور سطح پشتيگري و ديشکم

  

  بحث

ار در  ي شده به لحـاظ داشـتن شـش شـ          يآورت جمع يجمع

 دم بـه    ين وجـود زائـده در انتهـا       يچنـ  و هـم   يسطح جانب 

 .P. micoletzkyi ،P. amblyurus ،P يهـــا گونـــه

paramonovi و P. goodeyـ يـ که در ا.  شباهت دارد ن ين ب

ــجمع ــورد مي ــه بت م ــطالع ــه يشتري ــه گون ــباهت را ب   ن ش

  P. amblyurus و P. micoletzkyiن يـ امـا ا . دهد  نشان مي

  :شوند يز مير از هم متمايل زيدو گونه به دال

  ک زائـده در  يـ  کـامالً گـرد و   P. amblyurus دم در يانتها



  ۱۶۱-۱۷۸: ۱۳۸۹ سال / ۲شماره /  ٤٦ جلد/ بيماريهاي گياهي  

۱۷۶  

 )ها به ميكرومتر اندازه(ران ي ا شده ازيآور  جمعParaphelenchus amblyurusسنجي گونه  ات ريختي خصوص.۶جدول      
      Table 6. Morphometric characters of Paraphelenchus amblyurus population (measurements in micrometer) 
 

Origin Jiroft Region 
Characters Female Male 
n 6 6 
L 710 ± 57.7 (632-765) 733 ± 34 (695-789) 
a 27.1 ± 2.2 (23.8-29.4) 31.3 ± 2.5 (27.8-34.3) 
b 5.2 ± 0.3 (4.8-5.6) 5.1 ± 0.2 (4.9-5.3) 
c 20.6 ± 1.3 (19.2-22.7) 23.9 ± 3.1 (19.5-28.5) 
c′ 2.6 ±  0.2 (2.4-3.0) 1.5 ± 0.2 (1.2-1.8) 
V or T 75.4 ± 0.9 (74.4-76.8) 61.2 ± 3.8 (57.6-65.8) 
Stylet length 15 ± 1 (14-16) 14.5 ± 1.3 (13-16) 
MB 50 ± 1.4 (48.9-51.3) 49.3 ± 1.4 (46.7-50.7) 
S-E pore. 99 ± 5.3 (92-107) 107.5 ± 7.3 (100-119) 
Body width 26 ± 1.7 (24-29) 23.5 ± 1.2 (22-25) 
Head-vulva 535 ± 42.7 (478-578) - 
Vulva-anus  140 ± 13.9 (121-158) - 
VL/VB 7 ± 0.4 (6.5-7.5) - 
Post-uterine sac length 52 ± 8.4 (40-62) - 
Post-uterine sac/body width 
(%) 2 ± 0.3 (1.6-2.3) - 

Tail length 35 ± 3.9 (29-39) 31 ± 3.7 (26-35) 
Anal body width 13 ± 1.9 (11.0-15.5) 20 ± 1.1 (19-21.5) 
Tail/vulva-anus(%) 0.2-0.3 - 
Spicule length - 27 ± 1.6 (26-30) 
Gubernaculum length - 13-14.5 

  

 کوچـک    ک زائـده  يـ  ين اغلب دارا  يچن و هم  يسطح شکم 

ــايرو ــشتي انحن ــي پ ــال  ي م ــد در ح ــه يباش ــه در گون    ک

P. micoletzkyiي آن توسـط شـکاف  ي و انتهاي دم مخروط 

ن يچنـ  و هـم   يک زائده در سطح شکم    يکه به علت وجود     

وجـود دارد، بـه دو       ي سـطح پـشت    ي که رو  ي کند يبرآمدگ

  .م شده استيبخش تقس

 ي توسط فرورفتگـ P. amblyurus   در گونهيانيحباب م

کـه در   يم شـده در حـال     ي تقـس  ي و عقب  ييبه دو بخش جلو   

 و يه مـر ين لوله اولي بين فرورفتگي اP. micoletzkyi  گونه

 . استيانيحباب م

کوتـاهتر از   يبه لحاظ داشتن مر P. micoletzkyiگونه 

 برابر bشاخص . شود يز ميشتر متماي بP. amblyurus  گونه

 P. amblyurus نـر و مـاده، در   يب بـرا يـ ؛ بـه ترت ۵/۴ و ۴

 ۲/۵-۳/۶ن شـاخص  يـ  اP. micoletzkyi  است اما در گونه

 . نر استي برا۵-۲/۶ ماده و يبرا

 برابـر  P. micoletzkyi ،۵/۱طول راست روده در گونـه  

، P. amblyurus ي نـه ه مخرج اما در گويعرض بدن در ناح

 . ه مخرج استيشتر از دو برابر عرض بدن در ناحيب

چنين الزم به ذكر است كه طول اسـپيكول در گونـه            هم

P. micoletzkyi ميكرومتر و طول گوبرناكولوم ۲۴-۲۶ بين 

در . (Ali et al., 1970) ميكرومتــر اســت ۸ – ۵/۱۰بــين 

زائـده  كه جمعيت مورد مطالعه از لحـاظ شـكل دم و            حالي

انتهايي آن، طول راست روده، طول اسپيكول و گوبرناكولوم 

 دارد اگرچه در P. amblyurusبيشترين شباهت را به گونه 

كـه شـاخص    شود اما از آنجا  تفاوت مشاهده مي   bشاخص  

b             تحت تأثير شرايط محيطي، تغذيه و تثبيـت شـدن متغيـر 

توانـد معيـار مناسـبي بـراي تفكيـك باشـد لـذا                است، نمي 

ــورد مطالعــه چــه از لحــاظ ريخــت ج   ســنجي و  معيــت م



  ... ، از منطقهAphelenchinaهاي زيرراسته  گونه:  و همکاران  رمجی

۱۷۷  

  
ناحيه : Dبخش جلويي بدن، : Cنماي كلي بدن، : A. (A, C-E, G-J)نماتد ماده : Paraphelenchus amblyurus .۵شكل 

: Fنماي كلي بدن، : B. (B, F, K-L)نماتد نر . تغييرات در شكل دم: H-Jسطح جانبي و : Gاندام توليد مثل، : Eمري، 

  .دم: Lاسپيكول و گوبرناكولوم و : Kحيه مري، نا

Fig. 5. Paraphelenchus amblyurus: Female (A, C-E, G-J). A: General view, C: Anterior body, D: Pharyngeal 
region, E: Reproductive system, G: Lateral field and H-J: Variation in tail shape. Male (B, F, K-L). B: 
General view, F: Pharyngeal region, K: spicule and Gubernaculum and L: Tail. 

  

 P. amblyurusشناسي بيشترين شباهت را به گونـه   ريخت

  .دارد

 کند يل داشتن دم مخروطي به دلP. paramonovi  گونه

 يز در انتهـا   يـ ن داشتن زائده كامالً نوک ت     يچنو کوتاه و هم   

 ۱۴-۱۶ در مقابـل     ۷۶/۱۲-۹۲/۱۳(تـر   لت کوتـاه  يدم و استا  

ــر ــه) ميكرومت ــاP. amblyurus  از گون ــي متم ــود يز م   ش

(Haque 1967).  

ت منفذ يلت، موقعي از لحاظ طول استاP. goodey  گونه

 قـرار گرفتـه،     ي حلقـه عـصب    ي کـه روبـرو    ي ترشح -يدفع

 کـه در سـطح      ين محل قرار گـرفتن سـلول ترشـح        يهمچن

 از بدن و شکل حبـاب       زي واقع شده، سر متما    ييحباب انتها 

 به خـود گرفتـه اسـت، از        يا   که حالت استوانه   ي مر ييانتها
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 مـورد بحـث    در گونه. شود يز مي متماP. amblyurusگونه 

 ي، سـلول ترشـح    يتر از حلقه عصب     نيي پا ي ترشح يمنفذ دفع 

 يي، سر در امتداد بدن و حبـاب انتهـا         ييتر از حباب انتها     نييپا

  .(Tandon & Singh 1970)ل و مشخص استيز طوين

در اين مطالعه گونه مورد بحث از خاك اطـراف ريـشة            

آبـاد از توابـع شهرسـتان         گندم واقـع در روسـتاي سـعادت       

بــار از ايـران گــزارش   جيرفـت جداسـازي و بــراي اولـين    

  .شود مي

  

  منابع
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