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  دهیچک
 Paratylenchus microdorus، Filenchus hamuliger ، Psilenchus يهـا  نـام  بـا Tylenchomorpha خـانواده  باال فوق از نماتد گونه چهار

aestuarius و Tylenchus arcuatus قرار یسنج ختیر و یشناس ختیر مطالعه مورد و استخراجمختلف استان خوزستان  اهانیگ شهیفرار از 
 بـا  دم و اسپرم از پر اسپرم رهیذخ سهیک ،)کرومتریم 17 تا 13( کوتاه لتیاستا تخت، سر يدارا P. microdorus گونه یرانیا تیجمع .گرفتند
 تخـت،  يانتها با یمخروط سر ،یجانب سطوح در یطول اریش دو بودن دارا با F. hamuliger گونه تیجمع .است گرد بایتقر ای و گرد يانتها
. است کیتفک قابل جنس يها گونه ریسا از یقالب يانتها با ینخ دم و بزرگ ،يمحور اسپرم رهیذخ سهیک کرومتر،یم 10 تا 8 طول به لتیاستا
 بدن عرض اندازه به روده یعقب سهیک وجود نامشخص، يها حلقه وجود ای و سر صاف بودن به توجه با P. aestuarius گونه یرانیا تیجمع
 طـراز  هم سر داشتن با T. arcuatus گونه از حاضر تیجمع. است ییشناسا قابل جنس يها گونه ریسا از شکل یچماق دم و مخرج هیناح در
 زیمتمـا  هـا  گونـه  ریسـا  از است یقالب موارد همه در که گرد یاندک یگاه و انتها در زیت نوك و دهی،کشیمخروط دم حلقه، يدارا و بدن با
  .شوند یم گزارش رانیا از بار نینخست يبرا T. arcuatus و P. microdorus، F. hamuliger يها گونه. گردد یم
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Abstract 
Four nematode species of the infraorder Tylenchomorpha namely Paratylenchus microdorus, Filenchus 
hamuliger, Psilenchus aestuarius and Tylenchus arcuatus collected from the rhizosphere of different plants 
in Khouzestan province, southwestern Iran, and characterized morphologically and morphometrically. The 
recovered population of P. microdorus is characterized by its 268-386 µm long body, 13-17 µm long stylet 
and rounded tail terminus. Iranian population of the F. hamuliger is characterized by having two lines in the 
lateral field, truncated conical head, 8-10 µm long stylet, axial spermatheca and hook-shaped tail terminus. 
The population of P. aestuarius is characterized by lacking of annuls on head region, having of post anal sac 
and clavate tail, and finally, the studied population of T. arcuatus is characterized by its 652-809 µm long 
body, continuous annulated head, elongate conical hooked tail with sharp or slightly rounded terminus. The 
three species F. hamuliger, P. microdorus and T. arcuatus are new records for the Iranian nematofauna. 
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  مقدمه
ــاکنون ــترده قــاتیتحق ت  ییشناســا جهــت در يا گس
ـ ا یرزراعـ یغ و یزراعـ  يها خاك در موجود ينماتدها  رانی
 جملـه  از). Ghaderi et al. 2012( اسـت  رفتـه یپذ صورت
 بـه  خوزسـتان  استان از شده گزارش یاهیگ انگل ينماتدها
 و یزراعـ  محصـوالت  دیـ تول مهم يها قطب از یکی عنوان
 شـکر ین ماننـد  عیوس کشت با یمحصوالت خصوص به یباغ
 Criconema jaejuense Choi يها گونه گزارش به توان یم

& Geraert 1975 و Hemicriconemoides cocophilus 

Loof 1949 )Kheiri & Barooti 1983(، 
Tylenchorhynchus agri Ferris 1963 و T. mashhoodi 

Siddiqi & Basir 1959 )Mojtahedi et al. 

1983(،Helicotylenchus minzi Sher 1966 )Barooti & 

Geraert 1994 (و Hirschmanniella oryzae Soltwedel 

1989 )Minassian & Barooti 1997 (ـ ا بـا . کرد اشاره  نی
 اسـتان  ییایـ جغراف یگستردگ به توجه با رود یم انتظار حال

ــتان ــ و خوزس ــوع نیهمچن ــوا و آب تن ــا ییه ــه، نی  منطق
 در. رنـد یگ قـرار  ییشناسا مورد ندهیآ در يشتریب يها گونه
 فــوق از لتیاســتا ينماتــد دارا گونــه چهــار مطالعــه، نیــا
 اسـتان  مختلـف  منـاطق  از Tylenchomorpha خـانواده  باال
  .است شده ییشناسا و يآور جمع

 یبررسپ يها روش و مواد
 اسفند و خرداد يها ماه یط نوبت، دو در ها يبردار نمونه
ــال ــاطق از 1391 س ــف من ــتان مختل ــتان اس  انجــام خوزس
ــذ ــه. رفتیپ ــا نمون ــه ه ــ روش ب  & Whitehead) ینیس

Hemming 1965) تکمیـل  روش از اسـتفاده  با و استخراج 
 هیته از پس. شدند تیتثب (De Grisse 1969) دگریسه شده
 منـابع  و دهایـ کل از اسـتفاده  بـا  نماتدها ،یدائم يها دیاسال
 توسط کاغذ، يرو بر هیاول میترس از پس و ییشناسا معتبر،

  .شدند یینها میترس 15 نسخه ®CorelDraw افزار نرم

  بحث و جینتا
 Paratylenchus microdorus يها گونه قیتحق نیا در

Andrássy 1958، Filenchus hamuliger Brzeski 1998 
، Psilenchus aestuarius Andrássy 1962 وTylenchus 

arcuatus Siddiqi 1963  از منـــاطق مختلـــف اســـتان
 P. microdorus د که سه گونهیگرد ییو شناسا يآور جمع
،  F. hamuliger  وT. arcuatus د یجد يفون نماتدها يبرا

که قـبالً گـزارش شـده     P. aestuarius گونه بوده، همراه با
  .شوند یم داده شرح بود

 Paratylenchus microdorus Andrássy گونـه  -1

1959 

  ) F-J 3 و 1 يها شکل ،1 جدول(

 کشـته  از بعـد  بدن یعموم شکل ،يا استوانه بدن : ماده
ـ  C حـرف  شـکل  بـه  حـرارت  بـا  شدن  بـا  کـول یکوت.  Jای
ـ  5/1 عـرض  بـه  مشـخص  کـامال  یعرضـ  يها حلقه  2 یال
 سـطوح  در هم به کینزد و فیضع اریش چهار و کرومتریم

 بـدون  تخـت،  یانـدک  جلـو  در بدن، با طراز هم سر. یجانب
ــا ــناح در زیتم ــب هی ــا، ل ــتگ ه ــا یبرجس ــه يه  چهارگان
 رشد ها گره با لتیاستا. نامشخص (Submedian lobes)سر
ـ ر محل. جنس ياعضا ریسا به نسبت تر کوتاه و افتهی  زشی

. لتیاسـتا  ها گره از يکرومتریم 7 تا 4 فاصله در یپشت غده
 شـکل  بـه  مشـخص،  مرز بدون یانیم حباب و يمر يابتدا
 ،يمرکـز  مشـخص  چهیدر يدارا یانیم حباب ،ییالمپا لوله
ـ کارد و شـکل  یگالب يمر ییانتها حباب  شـکل،  يگنبـد  ای
 روزنه. کوچک یعرض شکاف شکل به مخرج و ساده روده
 منفذ يباال دیزون یهم. ییانتها حباب ییباال سطح در یدفع
بـه  رو یتناسـل  لوله کی از متشکل دمثلیتول دستگاه. یدفع
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 ریسا با آن سهیمقا و خوزستان از شده يآور جمع ،Paratylenchus microdorus گونه يها ماده یسنج ختیر اتیخصوص. 1 جدول
  )کرومتریم به ها اندازه( ها تیجمع

Table 1. Morphometric characters of Paratylenchus microdorus collected from Khouzestan province and its 
comparison with the type and other populations (measurements are in μm). 
Populations 
Character 

Khouzestan 
population 

Andrássy 
1959 

Gomez-Barcina et al. 
1990 

Brzeski & Szcygiel 
1963 Andrássy 2007 

n 11 - 16 18 - 
L 338 ± 47 (268-386) 322-406 359 (289-436) 339 (300-370) 360 (250-450) 
a 23.6 ± 2.8 (19.1-27.8) 21.2-23.1 24.5 (20.6-29.0) 22.0 (20.0-24.0) 21.0 (16.5-

29.0) 
b 4.0 ± 0.5 (3.4-5.1) 4.3-4.8 4.2 (3.5-5.2) 3.9 (3.6-4.2) 4.0 (3.4-5.2) 
c 17.0 ± 2.1 (13.0-19.7) 12.2-12.6 11.7 (8.9-14.5) 13.3 (12.0-15.0) 12.9 (7.4-17.0) 
c' 2.3 ± 0.5 (1.7-3.6) - 3.3 (2.7-4.3) - 3.0 (2.0-4.3) 
V 84.2 ± 1.1 (82.2-86.3) 81.1-81.6 82.0 (80.0-85.0) 82.0 (81.0-83.0) 82.0 (79.0-

86.0) 
Stylet 15.4 ± 1.6 (13.0-17.0) 15.0-18.8 15.0 (14.0-16.0) 16.0 (15.0-18.0) 16.0 (13.5-

19.0) 
Median 
bulb 

44.4 ± 7.1 (32.0-57.0) - - - - 

MB 52.1 ± 5.2 (43.2-62.6) - 53.0 (49.0-56.0) - - 
S.E. pore 73.1 ± 5.8 (60.0-80.0) - 73.0 (60.0-83.0) 75.0 (69.0-82.0) - 
Pharynx 84.7 ± 6.6 (74.0-92.0) - 85.0 (75.0-95.0) - 89.0 (73.0-101) 
Head-vulva 284 ± 38.0 (227-325) - - - - 
BW 14.3 ± 0.9 (13.0-15.0) - 15.0 (12.0-17.0) - - 
AW 8.7 ± 1.0 (7.0-10.0) - 9.0 (8.5-11.0) - - 
Tail/V-A 0.6 ± 0.1 (0.5-0.9)  1.0 (0.7-1.3) - - 
Tail 20.1 ± 3.4 (15.0-25.0) 20.0-34.0 31.0 (24.0-39.0) - 27.0 (18.0-

34.0) 
  

 يآور جمـع  Paratylenchus microdorus گونـه . 1 شـکل 
: Dو  C ،يمـر  هیناح: B بدن، یکل ينما: A ؛)ماده( رانیا از شده
  .لتیاستا يها گره: Gو  F ،یتناسل هیناح: E بدن يانتها

Fig 1. Iranian population of Paratylenchus microdorus 
(Female); A: Total body, B: Pharyngeal region, C & D: 
Posterior end, E: Vulva region, F & G: Stylet knobs.   
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 تخمـک  عبور يمجرا ف،یرد کی در اغلب ها تخمک جلو،
 هیـ ناح پـر،  و گـرد  کوچـک،  اسـپرم  رهیـ ذخ سـه یک ک،یبار

 يمجـرا  بـا  رحـم  ، شود یده میساز تخم به وضوح د پوسته
ـ متما واژن مشخص، و کوتاه رحم یعقب سهیک مشخص،  لی

 یجـانب  يهـا  پـرده  يدارا یتناسـل  شـکاف  جلـو،  سمت به
 يهـا  حلقه با شکم سمت به دهیخم ،یمخروط دم. مشخص
  .گرد يانتها يدارا و مشخص

  .نشد مشاهده :نر
 از خود لتیاستا کوتاه اندازه به توجه با گونه نیا :بحث

. اسـت  کیـ تفک قابـل  جنس نیا يها گونه ریسا از ياریبس
 & P. pesticus Thorne يها گونه به مطالعه مورد تیجمع

Malek 1968 ، P. veruculatus Wu 1962، P. minutus 

Linford in linford Oliviera & Ishii 1949  وP. 

variabilis Raski 1975 ــباهت ــه از و دارد ش  .P گون

pesticus ــا ــدن طــول داشــتن ب ــاه ب ــر کوت ــا 268( ت  386 ت
 تا 13( تر کوتاه لتیاستا و) 480 تا 410 مقابل در کرومتریم

ــریم 17 ــل در کرومتـ ــا 18 مقابـ ــه از و) 20 تـ  .P گونـ

veruculatus در کرومتریم 386 تا 268( شتریب بدن طول با 
 یمخروطـ ( لتیاسـتا  هـا  گـره  شـکل  ،)290 تـا  250 مقابل
 وجـود  عـدم  ،)جوانب به لیمتما مقابل در عقب به لیمتما
 يهـا  حلقـه  وجـود  و) نـر  جنس وجود مقابل در( نر جنس
 در درشـت  يهـا  حلقه وجود مقابل در( کولیکوت تر فیظر
 P. minutus گونـه  از نیهمچن. است زیتما قابل) کولیکوت
 16 مقابـل  در کرومتریم 17 تا 13( لتیاستا طول واسطه به
 سهیک وجود عدم مقابل در( رحم یعقب سهیک وجود ،)21 تا
 و) زیـ ت نـوك  مقابـل  در گرد( دم يانتها شکل ،)رحم یعقب
. اسـت  ییشناسـا  قابل تیجمع در نر جنس وجود عدم زین

 بـه  توجـه  بـا  P. variabilis گونـه  از مطالعه مورد تیجمع
ـ متما یمخروط( لتیاستا گره شکل  برابـر  در عقـب  بـه  لی
 ،)وجـود  عـدم  مقابل در( رحم یعقب سهیک بودن دارا ،)گرد

 شکل ،)یمرغ تخم مقابل در گرد( اسپرم رهیذخ سهیک شکل
 اغلـب  مقابل در یشکم سمت به دهیخم( دم یشکم بخش
  .است کیتفک قابل نر جنس وجود عدم و) میمستق

 Andrássy( یآندراسـ  توسـط  بار نیاول يبرا گونه نیا

 وجود ایدن در آن از گزارش نیچند و دیگرد یمعرف) 1959
 Andrássy 2007، Gomez-Barcina et al. 1990( دارد

 لیگیشــ و یبرزســک).  Talavera & Navas 2002و
)Brzeski & Szcygiel 1963 (گونه P. brevihastus Wu 

ـ ا در. اند دانسته گونه نیا مترادف را 1962 ـ ا قیـ تحق نی  نی
 در کنـار  درخـت  شهیفرار از و رانیا از بار نیاول يبرا گونه
 و اسـت  شـده  يجداسـاز  خوزسـتان  اسـتان  باغملک شهر

  .گردد یم گزارش
 هـا  تیـ جمع ریسا به نسبت مطالعه مورد یرانیا تیجمع
ــن و بــوده يکمتــر دم طــول نیانگیــم يدارا  بــه نســبت زی
 يشـتر یب V شـاخص  يدارا شـده  فیتوصـ  یاصل تیجمع
 دم شـکل  يدارا گونه نیا یرانیا تیجمع). 1 جدول( است
 به است یاصل تیجمع به نسبت يشتریب تنوع و راتییتغ با
 زیت نوك شیکماب از یرانیا تیجمع در دم يانتها که ينحو
ــا ــایتقر ت  ریســا در کــه يمــورد اســت، نوســان در گــرد ب
  .است نشده يا اشاره آن به ها تیجمع

   Filenchus hamuliger Brzeski 1998 گونه -2

  ) A-E 3 و 2 يها شکل ، 2 جدول(

 توسـط  شـدن  کشـته  از پـس  بـدن  شـکل،  یکرمـ  :ماده
 بـدن  يهـا  حلقـه . شـکم  سـمت  بـه  دهیخم یاندک حرارت
 يدارا یجـانب  سـطوح  کرومتـر، یم 2 یال 1 عرض به فیظر
 يهـا  حلقـه  و صاف يانتها با یمخروط سر. یطول اریش دو
 کوتـاه  و یطول شکاف شکل به دیآمف. فیظر اریبس یعرض
گـرد،  هـا  گره با مشخص، لتیاستا. رسد ینم سر هیپا به که
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 ها اندازه( یاصل شرح آن سهیمقا و خوزستان استان از شده يآور جمع Filenchus hamuliger گونه یسنج ختیر يها داده. 2 جدول
  ).کرومتریم به

Table 2. Morphometric characters of Filenchus hamuliger collected from Khouzestan province and its 
comparison with the type population (measurements are in μm). 

Brzeski 1998 Khouzestan population Origin 
Female Female Character 
- 10 n 
540-750 534 ± 54.0 (436-626) L 
- 410 ± 46.0 (330-472) L' 
36.0-49.0 39.2 ± 3.5 (35.2-44.7) a 
5.0-6.7 5.8 ± 0.4 (5.1-6.5) b 
3.7-6.8 4.4 ± 0.3 (4.1-4.7) c 
7.3-17.7 12.3 ± 1.4 (9.8-15.0) c' 
60.0-68.0 64.9 ± 1.9 (61.8-67.9) V  
77.0-82.0 84.8 ± 1.1 (82.8-86.1) V' 
 8.0-9.0 8.8 ± 0.6 (8.0-10.0) Stylet 
- 1.8 ± 0.3 (1.5-2.0) DGO 
- 38.4 ± 3.2 (32.0-43.0) Median bulb 
35.5-43.0 42.4 ± 3.9 (33.3-45.7) MB 
- 72.0 ± 6.0 (64.0-81.0) S.E.Pore 
106-127 91.0 ± 5.0 (85.0-100) Pharynx 
- 347 ± 41.0 (278-405) Head-vulva 
- 13.7 ± 1.6 (11.0-15.0) BW 
- 10.3 ± 1.6 (8.0-13.0) AW 
98.0-181 123 ± 13.0 (106-154) Tail 
0.8-2.0 2.0 ± 0.1 (1.8-2.3) Tail/V-A 
- 8.9 ± 1.9 (4.0-12.0) PUS 
- 1.7 ± 0.3 (0.9-2.2) PUS/BW 

  

  
 يمـر  یپشت غده زشیر محل. عقب سمت به لیمتما یاندک
 يمـر . لتیاسـتا  هـا  گره از يکرومتریم 2 یال 5/1 فاصله در

 یضیب یانیم حباب ،ییجلو شکل يا لوله قسمت از متشکل
ـ بار يمر هیثانو لوله مشخص، چهیدر با شکل  حبـاب  و کی
ـ  یانـدک  تـا  يا استوانه ییانتها -یدفعـ  منفـذ . شـکل  یگالب
. مشخص يمجرا با ،ییانتها حباب يابتدا سطح هم یترشح
 دسـتگاه . مشـخص  مخـرج . ساده روده و یبخش دو ایکارد
 هـا  تخمـک  ،ییجلـو  یتناسـل  لوله کی از متشکل دمثلیتول

ـ بار تخمک عبور يمجرا ف،یرد کی در معموال  سـه یک ک،ی
 و گـرد  يهـا  اسـپرم  يدارا ،يمحـور  و بزرگ اسپرم رهیذخ

 يمجرا با رحم ،یفیرد چهار تخم ساز پوسته هیناح کوچک،

 واژن م،یضخ وارهید با مشخص رحم یعقب سهیک مشخص،
ـ ر شـکاف  شـکل  بـه  فـرج  و بدن یطول محور بر عمود  زی
 شکم سمت به دهیخم انتها در ده،یکش یمخروط دم. یعرض
 .زیت يانتها با) قالب شکل به( پشت ای

  .نشد مشاهده :نر
 یبرزســک توســط بــار نیاولــ يبــرا گونــه نیــا :بحــث

)Brzeski 1998 (ــور از ــتان، کش ــدون لهس ــنس ب ــر ج  ن
 اریش دو بودن دارا به توجه با و دیگرد فیتوص و ییشناسا
ـ بر یمخروطـ  سـر  ،یجـانب  سطوح در یطول  لتیاسـتا  ده،ی
 دم ،يمحـور  بزرگ اسپرم رهیذخ سهیگرد،ک ها گره با فیظر
ـ  و زیت نوك ،یرنخیغ انتها در و دهیکش يهـا  گونـه  بـه  یقالب
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 یقسمت عقب: D ،یسطوح جانب: C سر، هیناح: B بدن، یکل ينما: A ؛)ماده( Filenchus hamuliger گونه یرانیا تیجمع. 2 شکل

  .دم يانتها شکل: G-I ،يمر هیناح: F دم،: E د مثل نماتد ماده،یدستگاه تول
Fig 2. Iranian population of Filenchus hamuliger (female); A: Total body, B: Head region, C: Lateral field, D: 
Posterior part of female reproduction system, E: Tail, F: Pharyngeal region, G-I: Tail terminus. 
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 گونه. اسپرم رهیذخ سهیک: E دم، يانتها: D و C وسط بدن، یمقطع عرض :B سر، هیناح: A ؛Filenchus hamuliger (A-E) گونه. 3 شکل

Paratylenchus microdorus (F-J)، F :سر، هیناح G :آن، یکولیکوت پرده و یتناسل شکاف H: یجـانب  سـطح  یطـول  يارهایش، I و J :
  )کرومتریم 10 با برابر نشانگر اندازه( .بدن يانتها

Fig 3. Filenchus hamuliger (A-E); A: Head region, B: Cross section at mid-body, C & D: Tail, E: Spermatheca. 
Paratylenchus microdorus (F-J): F: Head region, G: Vulva region, H: Lateral field, I & J: Posterior end. (Scale 
bar = 10 µm). 

  
F. balcarceanus Torres & Geraert 1996، F. linearis 

(Talavera & Siddiqi 1996) Brzeski 1998، F. 

terrestris Raski & Geraert 1987 و F. cabi (Siddiqi 

& Hawksworth 1982) Raski & Geraert 1987 شباهت 
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 داشـتن  با F. balcarceanus گونه از حاضر تیجمع. دارد
 رهیـ ذخ سـه یک ساختار ،)صاف مقابل در( یبقال يانتها با دم

 مخـروط ( سـر  شـکل  و) زیمتمـا  مقابل در يمحور( اسپرم
 گونـه  از. اسـت  کیتفک قابل) گرد شیکماب مقابل در ناقص

F. linearis شاخص داشتن با زین V در 68 تـا  62( بزرگتر 
ـ بر یمخروط( سر شکل در تفاوت ،)61 تا 56 مقابل  در دهی
) دهیکشـ  مقابل در کوتاه( يمر ییانتها حباب و) گرد مقابل
 بـه  توجـه  بـا  F. terrestris گونـه  از. اسـت  کیـ تفک قابل

 از و )زیمتمـا  مقابل در يمحور( اسپرم رهیذخ سهیک ساختار
 يانتهـا  شـکل  و قبل شده ذکر شاخص با زین F. cabi گونه
  .است زیتما قابل) ینخ مقابل در زیت نوك یمخروط( دم

 رود هیحاش در ین شهیر اطراف از مطالعه مورد تیجمع
 ماهشـهر  بندر شهرستان توابع از گرگر يروستا در یجراح
 بار نیاول يبرا و شد يجداساز و ییشناسا خوزستان استان
ـ یا تیجمع. شود یم گزارش رانیا ينماتدها فون يبرا  یران
 ارائـه  یسـنج  ختیر و یشناس ختیر يها داده با سهیمقا در
 تا 8/82( بزرگتر ´V شاخص يدارا یاصل فیتوص در شده

 100 تـا  85( تـر  کوتـاه  يمر طول ،)82 تا 77 درمقابل 1/86
 Tail/V-Aشـاخص  زیـ ن و) 127 تا 106 مقابل در کرومتریم

 ریسـا  و باشـد  یم) 0/2 تا 8/0 مقابل در 3/2 تا 8/1( بزرگتر
  .دارند شباهت گریکدی با تیجمع دو نیا اتیخصوص

   Psilenchus aestuarius Andrássy 1962 گونه -3
  )  6A-E و 4 يها شکل ، 3 جدول( 

 يمقـدار  تیـ تثب از بعـد  بدن بلند، طول با یینماتدها : ماده
ـ ظر يهـا  حلقـه  بـا  پوسـت . شکم سمت به دهیخم  امـا  فی

 سـطوح . بـدن  يانتهـا  در متنـوع  يهـا  انـدازه  با و مشخص
 شـکاف  شـکل  بـه  دیـ آمف. یطـول  اریش چهار يدارا یجانب
. گـرد  بـاً یتقر انتهـا  در و حلقـه  فاقـد  و صـاف  سر. یعرض
ـ بار يمـر  ییابتدا بخش. گره فاقد و فیظر لتیاستا  و کی

 و چـه یدر بـا  یمرغـ  تخـم  تـا  گـرد  یانیم حباب ،يا استوانه
 هسـته  بـا  شکل یگالب ییانتها حباب مشخص، يها چهیماه
 مخـرج  بـه  اتصال محل در ساده، روده. مشخص یپشت غده
 بـدن  عـرض  اندازه به و کرده يشرویپ بدن عقب سمت به
 دسـتگاه . دارد یهمپوشـان  روده راسـت  بـا  مخـرج  هیناح در
ـ  در هـا  اووسـت  متقابـل،  لوله دو از متشکل یمثل دیتول  کی
ـ بار تخمک عبور يمجرا ف،یرد  اسـپرم  رهیـ ذخ سـه یک ک،ی
 هیـ ناح کوچـک،  و گرد يها اسپرم يدارا ،يمحور و دهیکش

 مشـخص،  يمجـرا  بـا  رحـم  ،یفـ یرد چهار تخم ساز پوسته
 شـکاف  شـکل  بـه  فـرج  و بدن یطول محور بر عمود واژن

 یچمـاق  انتهـا  در و دهیکش دم. پرده فاقد و یعرض مشخص
 يهـا  اندازه با و نامنظم شکل به دم در بدن يها حلقه. شکل
  ).بدن يها حلقه ریسا از بزرگتر معموال( متفاوت
ـ  يدارا. هـا  ماده به هیشب يظاهر لحاظ از : نر  ضـه یب کی
 با کلواك. خانواده پیت گوبرناکولوم و کولیاسپ. جلو به رو
 هیحاشـ  بـا  معمـوال  افته،ی رشد کمتر بورسا. برآمده يها لب
  .صاف

 گونه به را شباهت نیشتریب مطالعه مورد تیجمع :بحث
P. iranicus Kheiri 1970 صـاف  سـر  داشتن با یول دارد 

 وجـود  عـدم  و) مشـخص  يهـا  حلقه يدارا سر مقابل در(
وجود سـه تـا    مقابل در(ه مخرج یمستقل در ناح يها سلول

 یبرزسـک . اسـت  کیـ تفک قابـل  گونـه  نیا از) چهار سلول
)Brzeski 1998 (ــا ــه دو نی ــا دانســت متــرادف را گون  ام

ـ ا (Geraert 2008) گـرارت  و (Siddiqi 2000) یقیصد  نی
 از P. aestuarius گونه نیهمچن. دانند یم معتبر را گونه دو
 P. curcumerus Rahaman, Ahmad & Jairajpouri گونه

ـ ر محـل  يریـ گ قرار به توجه با 1994  در یپشـت  غـده  زشی
 در کرومتـر یم 5 از شیب( لتیاستا يانتها از دورتر يا فاصله
 13( بلنـدتر  لتیاستا طول زین و) کرومتریم 3 از کمتر مقابل
ــا ــا 12 مقابــل در کرومتــریم 16 ت   قابــل) کرومتــریم5/13 ت
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 و یاصـل  شـرح  بـا  آن سهیمقا و خوزستان استان از شده يآور جمع Psilenchus aestuarius گونه یسنج ختیر يها داده. 3 جدول
  )کرومتریم به ها اندازه( ها تیجمع ریسا

Table 3. Morphometric characters of Psilenchus aestuarius collected from Khouzestan province and its 
comparison with the type and other population (measurements are in μm). 

Population Khouzestan population  Brzeski 1989  Andrássy 2007 
Character Female  Male  Female  Male  Female 

n 10  5  -  5  - 
L 1114 ± 105 (970-1275)  1037 ± 75.8 (905-1098)  1018-1701  987-1216  900-1700 
L' 962 ± 98.5 (819-1106)  868 ± 81 (725-918)  -  -  - 
a 50.0 ± 3.9 (42.9-55.4)  44 ± 5.0 (36.3-49.4)  35.0-46.0  36.0-45.0  35.0-51.0 
b 7.2 ± 0.5 (6.6-8.0)  7.1 ± 1.1 (6.2-9.1)  6.2-9.6  6.3-7.4  6.2-9.6 
c 7.3 ± 0.5 (6.4-8.0)  6.2 ± 0.7 (5.0-6.8)  6.8-10.3  6.1-7.9  6.8-12.2 
c' 10.4 ± 0.9 (8.7-11.7)  10.7 ± 0.8 (9.7-12.0)  5.2-8.7  6.2-7.9  3.4-9.0 
V 47.3 ± 1.2 (45.3-49)  -  44.0-52.0  -  44.0-52.0 
V' 54.7 ± 1.6 (52.3-57.7)  -  50.0-57.0  -  50.0-57.0 

Stylet 14.9 ± 1.2 (13-16)  14.6 ± 1.1 (13.0-16.0)  15.0-18.0  14.0-16.0  14.0-18.0 
DGO 6.8 ± 1.7 (5.0-9.0)  8.0 ± 0.7 (7.0-9.0)  5.0-10.0  4.0-10.0  - 

Median bulb 87.3 ± 5.3(75-94)  85.2 ± 10.0 (68-92.0)  -  -  - 
MB 56.3 ± 3.8 (46-59.7)  57.8 ± 1.2 (56.1-59.0)  55.0-62.0  58.0-63.0  55.0-66.0 

S. E. pore 123 ± 5.4 (116-131)  112 ± 13.5 (88.0-120)  128-160  124-144  - 
Pharynx 155 ± 6.1 (147-163)  147 ± 18.2 (117-164)  156-193  157-171  146-193 

Head-vulva 526 ± 45.0 (446-578)  -  519-818  -  - 
BW 22.3 ± 1.4 (19-24)  19.8 ± 1.3 (18.0-21.0)  -  -  - 
AW 14.7 ± 1.2 (13-16)  15.8 ± 1.1 (15.0-17.0)  -  -  - 
Tail 154 ± 9.5 (139-169)  168 ± 10.9 (158-180)  123-220  149-163  107-220 

Spicules -  30.4 ± 5.7 (26.0-40.0)  -  29.0-34.0  - 
Gubernaculum -  9.6 ± 0.5 (9.0-10.0)  -  8.0-12.0  - 

  

  
  .است کیتفک
 یآندراســ توســط ایــدن در بــار نیاولــ يبــرا گونــه نیــا

)Andrássy 1962 (ــتان کشــور از . شــد فیتوصــ مجارس
ــ ــا از ییهــا گــزارش نیهمچن  لهســتان کشــور از گونــه نی

(Brzeski 1998)، هلند (Bongers 1988) کیبلژ و )Bert 

et al. 2003 (بار نیاول يبرا رانیا در گونه نیا. دارد وجود 
 .Mokaram-Hesar et al( همکـاران  و حصار مکرم توسط

 یشناسـ  خـت یر و یسنج ختیر يها داده ارائه بدون) 2010
 درخـت  شـه یر اطـراف  خـاك  از آن از پـس  و شد گزارش

ـ گرد گزارش و ییشناسا یشرق جانیآذربا استان از بیس  دی
(Ghorbanzad et al. 2014) .خـاك  از زیـ ن قیـ تحق نیا در  

 یکینزد در کارون رود هیحاش در گز درختچه شهیر اطراف
 .شد ییشناسا و يجداساز اهواز شهر

  Tylenchus arcuatus Siddiqi 1963 گونه -4

 ) F-J 6 و 5 يها شکل ،4 جدول(

 و شـکم  سـمت  بـه  حـرارت  با تیتثب از پس بدن :ماده
 بــا کــولیکوت. شـود  یمــ دهیــخم بـدن  دوم مــهین در شـتر یب
 سطوح کرومتر،یم 2 تا 1 عرض به فیظر یعرض يارهایش
 یداخلـ  اریشـ  دو صیتشخ ،یطول اریش چهار يدارا یجانب
. (Crenate) دارنـد  کنگـره  یخارج يارهایش و بوده دشوار
 جلـو  در و یعرضـ  يهـا  حلقـه  يدارا بـدن،  با طراز هم سر
 سـر قسـمت   يدر جلـو  یطول شکاف شکل به دیآمف. تخت
. گرد ها گره آن، طول کل نصف اندازه به لتیاستا یمخروط
 تخـم  یانیـ م حبـاب  ،يا استوانه و کیبار يمر يابتدا بخش
ـ ثانو لولـه  مشـخص،  يمرکـز  چهیدر يدارا شکل، یمرغ هی
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 دم: E نـر،  نماتد بدن يانتها: D ،یجانب سطح: Cبدن،  یکل ينما: Bو  A ؛Psilenchus aestuarius گونه یرانیا تیجمع. 4 شکل
  .لتیاستا و سر هیناح: G نماتد ماده، يمر: F ماده، نماتد

Fig 4. Iranian population of Psilenchus aestuarius; A & B: Total body, C: Lateral field, D: Male posterior body 
region, E: Female tail, F: Female pharynx, G: Head region.  

  
 غده هسته يدارا و شکل یگالب ییانتها حباب ک،یبار يمر
 يابتـدا  بـا  سـطح  هم یترشح-یدفع روزنه. مشخص یپشت
 شـامل  یتناسـل  دسـتگاه . واضح ایکارد. يمر ییانتها حباب
ـ  در هـا  تیاووسـ  جلـو،  به رو لوله کی ـ رد کی  داخـل  فی

ـ بار تخـم  عبـور  يمجرا اند، گرفته قرار تخمدان  سـه یک ک،ی
 و کوچک يها اسپرم از مملو و شکل يا سهیک اسپرم رهیذخ

 يمجـرا  بـا  رحـم  ،یفیرد چهار تخم ساز پوسته هیناح گرد،
 عـرض  برابـر  0/1تا5/0 طول به رحم یعقب سهیک مشخص،
 دم. بـدن  یطـول  محـور  بـر  عمـود  واژن هیـ ناح آن در بدن

 یانـدک  تا زیت نوك با شکل یقالب انتها در دهیکش ،یمخروط
  .است گرد
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ر یسـا  بـا  آن سهیمقا و خوزستان استان از شده يآور جمع ،Tylenchus arcuatus گونه يها ماده یسنج ختیر اتیخصوص. 4 جدول
  )کرومتریم به ها اندازه( ها تیجمع

Table 4. Morphometric characters females of Tylenchus arcuatus, collected from Khouzestan province and its 
comparison with other populations (measurements are in μm). 

Siddiqi 1963  Brzeski 1996  Khouzestan population Population 
Character 

-  12  10 n 
650-1150  726 (646-860)  702± 84.0 (485-793) L 
-  -  604 ± 73.0 (413-684) L' 
23.0-29.0  26.0 (24.0-28.0)  32.1 ± 4.4 (28.6-43.5) a 
-  5.7 (5.3-6.4)  5.7 ± 0.4 (5.2-6.3) b 
6.5-8.6  7.4 (6.5-8.2)  7.2 ± 0.5 (6.5-8.0) c 
4.4-8.0  6.0 (5.2-6.5)  6.4 ± 0.7 (5.3-7.6) c' 
64.0-71.0  -  68.6 ± 2.1 (63.7-70.7) V 
73.0-81.0  -  79.7 ± 2.2 (74.8-83.1) V' 
15.0-17.5  15.3 (15.0-16.0)  15.5 ± 0.5 (15.0-16.0) Stylet 
-  -  2.0 ± 0.2 (1.5-2.0) DGO 
-  -  56 ± 5.1 (43.0-59.0) Median bulb 
42.0-50.0  -  45.2 ± 1.3 (43.7-47.6) MB 
-  109 (98.0-132)  124 ± 12.0 (92.0-135) S.E. Pore 
112-169  127 (112-141)  124 ± 12.0 (92.0-135) Pharynx 
-  -  482 ± 65.0 (309-540) Head-vulva 
-  -  22.1 ± 3.4 (16.0-26.0) BW 
-  -  15.3 ± 1.8 (12.0-18.0) AW 
0.5-0.8  -  0.8 ± 0.1 (0.7-1.1) Tail/V-A 
-  -  16.4 ± 3.9 (11.0-25.0) PUS 
-  -  0.7 ± 0.1 (0.5-1.0) PUS/BW 
80.0-137  99.0 (90.0-124)  97.0 ± 13.0 (72.0-114) Tail 

  

  
 . نشد مشاهده :نر

 همچـون  یصـفات  بـه  توجـه  با مطالعه مورد تیجمع :بحث
 قـرار  محـل  و دم يانتهـا  شـکل  لت،یاستا طول بدن، اندازه
 T. davainei يهـا  گونـه  به بدن، در یتناسل شکاف يریگ

Bastian 1865 ، T. martini Zell 1988 ، T. magnus 

Khurma & Gupta 1988 و T. ritae Siddiqi 1963 
 طـراز  هـم  سـر  داشتن با تیجمع نیا. دارد يشتریب شباهت

ـ ظر بـدن  يهـا  حلقه ،)زیمتما مقابل در(  نیهمچنـ  و تـر  فی
 شـتر یب مقابل در( کرومتریم 800 از کمتر بدن طول نیانگیم
. است کیتفک قابل T. davainei گونه از) کرومتریم 800 از

ـ  ییانتها حباب داشتن با نیهمچن  مقابـل  در( شـکل  یگالب

 مقابـل  در زیـ ت نـوك (  دم يانتهـا  شکل ،) يا استوانه باًیتقر
 T. martini گونه از تر درشت بدن يها حلقه و) گرد بایتقر
 با T. magnus گونه از T. arcuatus گونه. است زیتما قابل
 در عقـب  سـمت  به لیمتما( لتیاستا ها گره شکل به توجه
 در طـراز  هـم  کامال( سر شکل ،)جلو سمت به لیمتما برابر
 مقابـل  در زیـ ت نـوك ( دم يانتها حالت زین و) زیمتما مقابل
 مطالعـه  مورد تیجمع. است ییشناسا و کیتفک قابل) گرد
 در کرومتـر یم 16 تـا  15( بلنـدتر  لتیاستا طول به توجه با

 در کرومتریم 114 تا 72( تر کوتاه دم طول ،)15 تا 14 مقابل
 مقابـل  در 71-64( شـتر یب V شـاخص  ،)146 تا 120 مقابل

 )گـرد  مقابـل  در زیت نوك غالبا( دم يانتها شکل و) 58-64
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  .است زیتما قابل T. ritae گونه از
ــ يبــرا گونــه نیــا  یقیصــد توســط ایــدن در بــار نیاول

)Siddiqi 1963 (از آن از پس و شد فیتوص هندوستان از 
، )Andrássy 1979( کـا یآمر مجارستان، فرانسه، يکشورها
 (Bongers 1988)، هلند )Brzeski 1996(س یسوئ لهستان،

 در. اسـت  شده گزارش )Bert & Geraert 2000(ک یو بلژ
 هفـت  در ینـ یزم بیسـ  مزرعـه  از فوق گونه زین قیتحق نیا
ـ  يبرا و يآور جمع بهبهان شهرستان غرب يلومتریک  نیاول
 .شود یم گزارش رانیا از بار

  
  

  
 ،یجانب سطح یطول يارهایش :C لت،یاستا و سر: B بدن، یکل ينما: A ؛)ماده( Tylenchus arcuatus گونه یرانیا تیجمع .5 شکل

D :يمر، E-G :دم.  
Fig 5. Iranian population of Tylenchus arcuatus (Female); A: Total body, B: Head region and stylet, C: Lateral 
field, D: Pharynx, E-G: Tail. 
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ـ  سـه یک و مخـرج : D کول،یاسـپ : C ،یجـانب   روده یعقب

 انـدازه ( .دم يانتها: J و I کول،یاسپ :H ،یجانب سطح

Fig 6. Psilenchus aestuarius (A-E): A: Head region, B: Lateral field, C: Spicule, D: Post anal sac (arrowed), E: 
Tail terminus. Tylenchus arcuatus (F-J); F: Head region, G: Lateral field, H: Spicule, I & J: Tail terminus. (Scale 
bar = 10µm) 

بخش قنبري روشن

Psilenchus aestuarius (A-E)؛ A :سر،  هیناحB: جـانب  سطح
سطح: G سر، هیناح: F ؛Tylenchus arcuatus گونه: Jتا  F. دم
  .)کرومتریم 10 با برابر ریتصاو

E): A: Head region, B: Lateral field, C: Spicule, D: Post anal sac (arrowed), E: 
J); F: Head region, G: Lateral field, H: Spicule, I & J: Tail terminus. (Scale 
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aestuarius گونه. 6 شکل
دم يانتها: E ،)فلش(

تصاو تمام در نشانگر
E): A: Head region, B: Lateral field, C: Spicule, D: Post anal sac (arrowed), E: 

J); F: Head region, G: Lateral field, H: Spicule, I & J: Tail terminus. (Scale 
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  يسپاسگزار
ت از پژوهشگران و فناوران یسندگان از صندوق حماینو

ـ ت مدرس به جهـت حما یز دانشگاه تربیو ن  یمـال  يهـا  تی
  .ندینما یم یردانداز تشکر و قیمورد ن
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