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در فضاي سبز شهر  Pratylenchidaeو  Dolichodoridaeهاي  نماتدهاي انگل خانواده
   شیراز

  4گانی اهللا چاره حبیبو  3اکبر کارگر بیده ،*2محمد عبدالهی، 1فاطمه کریمی

  )29/2/1395 :؛ تاریخ پذیرش31/6/1394: تاریخ دریافت(

  دهیچک
 1394-1393هاي  ، طی سالدر فضاي سبز شهر شیراز  Pratylenchidaeو  Dolichodoridae هاي  فون نماتدهاي خانوادهبه منظور شناسایی 

بـه   هـا  پس از استخراج و انتقال نمونه. آوري گردید ي گیاهان از مناطق مختلف فضاي سبز شهر شیراز جمع ي خاك و ریشه نمونه 67تعداد 
ي ترسـیم،   اسالیدهاي میکروسکوپی دائمی تهیه شده و با استفاده از میکروسکوپ نوري مجهـز بـه دوربـین دیجیتـالی و لولـه      ،گلیسیرین

 Amplimerlinius globigerus  ،Trophurusگونـه شـامل    15در این بررسی تعداد . ها رسم گردید هاي الزم انجام و تصاویر آن گیري اندازه

pakendorfi ، Merlinius brevidens  ،Tylenchorhynchus clarus ،T. dubius  ،T. teeni  ،T. iphilus  ،T. mashhoodi  ،Pratylenchus 

ekrami  ،P. thornei  ،P. unzenensis  ،Helicotylenchus digonicus  ،H. pseudorobustus   وRotylenchus buxophilus    جداسـازي و
که قبالً  P. unzenensisي   براي اولین بار از ایران گزارش و به همراه گونه P. ekramiو  T. pakendorfi ،T. iphilusهاي  گونه. شناسایی شدند

  .شوند از ایران گزارش شده است، شرح داده می

  شناسی، استان فارس، فون سنجی، ریخت ریخت: کلیدواژه

  abdollahi@yu.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات، پست الکترون* 
  دانشجوي کارشناسی ارشد نماتدشناسی. 1
  ي کشاورزي، دانشگاه یاسوج شناسی گیاهی، دانشکده استاد بیماري. 2
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Abstract 
In order to identify the plant parasitic nematodes of the families Dolichodoridae and Pratylenchidae 
(Nematoda: Tylenchomorpha) collected from green space and gardens in Shiraz, Iran, 67 soil and root 
samples were collected from different localities of the region during 2014-2015. The nematodes were 
extracted, fixed and transferred to glycerin according to the De Grisse method. The permanent slides were 
prepared from the extracted nematodes and studied by light microscope. In this study 15 species namely 
Amplimerlinius globigerus, Merlinius brevidens, Trophurus pakendorfi, Tylenchorhynchus clarus, T. dubius, 
T. iphilus, T. mashhoodi, T. teeni, Pratylenchus ekrami, P. thornei, P. unzenensis, Zygotylenchus guevarai, 
Helicotylenchus digonicus, H. pseudorobustus and Rotylenchus buxophilus were identified. The species T. 
pakendorfi, T. iphilus and P. ekrami as new records of Iranian nematode fauna, along with P. unzenensis are 
redescribed. 
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  مقدمه
هــاي  گونــه از نماتــدهاي خــانواده 50تــاکنون بــیش از 

Dolichodoridae Chitwood 1950  وPratylenchidae 

Thorne 1949       از گیاهان مـرتبط بـا فضـاي سـبز از نقـاط
). Ghaderi et al. 2012(مختلف کشور گزارش شده است 

اي که به منظور شناسایی نماتدهاي انگل گیـاهی   در مطالعه
ي  در فضاي سبز شـهر شـیراز صـورت گرفـت، سـه گونـه      
در  جدید براي نخستین بار از ایـران شناسـایی گردیـد کـه    

ــه ــه  مطالع ــراه گون ــه هم ــر ب  P. unzenensisي  ي حاض

Mizukubo 1992  همکـاران  و يمهـاجر  توسـط قـبال   کـه 
)Mohajeri et al. 2014( شـرح داده   اسـت،  شـده  گزارش
 Belonolaimidae Whitehead 1959 ي خانواده از. شود می
عنـوان    که معموالَ به Belonolaimus Steiner 1949 جنس
 ،)Jenkins & Taylor 1967( شـود  یشناخته مـ  یشنماتد ن
 Giblin(چمن شناخته شـده اسـت    يآفت برا ینتر مخرب

Davis et al 1992 .(يهـا  نماتد در خاك ینتراکم ا یشافزا 
درصـد   10تـر از   کـم  یرس يها درصد و در خاك 80 یشن
 یشن يها گلف بیشتر از خاك هاي ینو چون در زم باشد یم

 & Robbins(اسـت   یادنماتد ز ینا یوعش شود، یاستفاده م

Barker 1974 .(یـاالت ا یجنـوب شـرق   ینماتـد بـوم   ینا 
گلـف   يها چمن يبرا يبوده و مشکل جد یکاآمر ي متحده

نماتـدها   یـن ا ي از انـدازه  یشب ي کرده است و حمله یجادا
کـاهش جـذب    یجـه و در نت یشـه باعث نابود کردن ر یباًتقر

 يزودرس، زرد یردگـ کاهش رشد، پژم یی،آب و مواد غذا
 Giblin Davis( شود یم یاهموارد مرگ گ یبرگ و در برخ

et al 1992 .( ي گونـه Tylenchorhynchus mexicanus 

Knobloch & Laughlin 1973 و کند می حمله به کاکتوس 
 نماتـد  ).Siddiqi 1961( شـود  مـی  خسـارت  ایجـاد  باعـث 

Helicotylenchus dihystera (Cobb 1893) Sher 1961 
 زنی مایه که است جنس این چیزخوارِ همه و جهانی ي گونه

 باعـث  مـاه  6 از بعد زیتون نهال به نماتد این از عدد 1000
). Diab & El Eraki 1968( شود می رشد درصد 78 کاهش
 Hoplolaimus galeatus (Cobb 1913) Thorneي  گونـه 

ــاالت در 1935  و چمــن روي بیشــتر آمریکــا ي متحــده ای
 چنـار  و کـاج  درختـان  در و کند می خسارت ایجاد درختان
). Fassuliotis 1974( شـود  می درخت شدن ضعیف باعث

ــدن ــر  ) Golden 1956( گل ــه اگ ــد  250نشــان داد ک نمات
Rotylenchus buxophilus Golden 1956 ــه ر  ي یشــهب

مـاه   8شود، بعد از حدود  زنی یهما یسیدرخت شمشاد انگل
که باعـث توقـف رشـد     رسد ینماتد م 7300ها به  تعداد آن

ـ  یشهشده و ر یاهگ  عوامـل  شناسـایی  بـا  .بـرد  یمـ  ینرا از ب
 شناسـی  بـوم  و شناسی زیست ي مطالعه چنین هم و زا بیماري
 بـراي  را مـؤثري  مـدیریتی  هـاي  روش توان می عوامل، این

 تــاکنون کــه رو ایــن از. داد ارائــه هــا آن خســارت کــاهش
 شهر سبز يفضا ينماتدها با رابطه در یخصوص به پژوهش

ـ ا در یپژوهشـ  انجـام  لـذا  اسـت،  نگرفته صورت رازیش  نی
 پـژوهش  اهـداف  جملـه  از. دیرسـ  یم نظر به يضرور نهیزم
 سـبز  يفضـا  در نماتـدها  تنوع تعیین و شناسایی نظر مورد
 .بود رازیش شهر

  ها مواد و روش
هـــاي  جهـــت شناســـایی فـــون نماتـــدهاي خـــانواده

Dolichodoridae  وPratylenchidae   در فضاي سبز شـهر
ي خاك  نمونه 67، تعداد 1393-1394هاي  طی سالشیراز، 
نماتدها بـا اسـتفاده از سـینی و    . آوري گردید جمع  و ریشه

استخراج ) Seinhorst 1962( هورست سینالک و به روش 
ها به گلیسیرین با استفاده از روش  شده و تثبیت و انتقال آن

پـس  . انجام شد) De Grisse 1969( هدگریسي  تکمیل شده
ي اسـالیدهاي دائمـی بـا اسـتفاده از میکروسـکوپ       از تهیه

ــه    ــالی و لول ــین دیجیت ــه دورب ــز ب ــوري مجه ــیم  ن ي ترس
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هاي الزم انجام شده و تصاویر نماتـدها ترسـیم    گیري اندازه
 ;Siddiqi 1972(سپس با اسـتفاده از منـابع علمـی    . گردید

Loof 1991; Ryss 1993; Geraert & Barooti 1996; 
Castillo & Vovlas 2005; Geraert 2011 & 2013(  و یا

هاي اصلی بـه شناسـایی نماتـدها     ي مستقیم با شرح مقایسه
 .اقدام گردید

  نتایج و بحث
 15تعـداد   ي مورد مطالعه پژوهش از سه خانوادهدر این 

 Amplimerlinius globigerusشامل جنس  هشتگونه از 

Siddiqi, 1979 ،Trophurus pakendorfi De Waele & 

Bolton, 1988 ،Merlinius brevidens (Allen, 1955) 

Siddiqi, 1970 ،Tylenchorhynchus clarus Allen, 

1955 ،T. dubius (Bütschli, 1873) Filipjev, 1936 ،T. 

teeni Hashim, 1984 ،T. iphilus (Minagawa, 1995) 

Brzeski & Dolinski, 1998 ،T. mashhoodi Siddiqi & 

Basir, 1959 ،Pratylenchus ekrami Bajaj & Bhatti, 

1984 ،P. thornei Sher & Allen, 1953 ،P. unzenensis 

Mizukubo, 1992 ،Helicotylenchus digonicus Perry, 

1959 ،H. pseudorobustus (Steiner, 1914) Golden, 

 Rotylenchus buxophilus Golden, 1956و  1956
 .Pو  T. pakendorfi ،T. iphilusهاي  گونهشناسایی گردید

ekrami  گردنـد کـه بـه     براي اولین بار از ایران گزارش مـی
کـه قـبال از ایـران توسـط      P. unzenensisي  همـراه گونـه  

،گـزارش  )Mohajeri et al. 2014( همکـاران  و مهـاجري 
 .شوند شده است، شرح داده می

Trophurus pakendorfi De Waele & Bolton, 
1988 

  )1؛ شکل 1جدول (
 نبـد . ي کوچـک تـا متوسـط    نماتدي بـا انـدازه  : ها ماده

سـطوح جـانبی   . شـکل  cتا  اندکی خمیده از سمت شکمی
میکرومتـر،   5/5-6/9داراي چهار شیار طـولی، بـه عـرض    

ي یکسـان   درصد عرض بدن، با فاصـله  3/25-2/38حدود 
هاي عرضی  حلقه .یابد از یکدیگر که تا انتهاي دم ادامه نمی

در بلنـد،  سـر  . میکرومتـر  1-3/1بـه عـرض    بدن ظریف و
 4/5-1/6عرض میکرومتر و  7/2-9/3ارتفاع  ، بهامتداد بدن
، به شکل مخروطی با انتهاي گرد، فاقد حلقه یا به میکرومتر

دهــانی  ي پـیش   شـود، حفـره   سـختی یـک شـیار دیـده مــی    
، ضـعیف استایلت . ي کوتیکولی سر ضعیف مشخص، شبکه

بـا  میکرومتـر،   5/5-7/6قسمت مخروطی استایلت به طول 
 .میکرومتــر 5/1-2، بــه عــرض و گــرد کوچــکهــاي  گــره
هــاي  ري از گــرهي پشــتی مــ ي محــل ریــزش غــده فاصــله

ي  با دریچـه گرد  حباب میانی. میکرومتر 2/2-5/2استایلت 
-1/11 عـرض میکرومتـر و   4/13-1/17طول مشخص، به 

ي حبـاب میـانی از ابتـداي     ي دریچـه  میکرومتر، فاصله 3/8
ي عصـبی تـا    ي حلقـه  فاصـله . میکرومتـر  9/68-6/74بدن 

 ترشـحی -ي دفعی روزنه. میکرومتر 4/80-8/96ابتداي بدن 
ي ثانویـه و انـدکی قبـل از شـروع حبـاب       ي لوله در ناحیه
قبـل از  سطح یا حداکثر یـک حلقـه    همزونید  همی. انتهایی
، در شـکل  گالبـی  حبـاب انتهـایی   . ترشحی-ي دفعی روزنه

میکرومتر و  9/19-4/27به طول  ها دو قسمتی، برخی نمونه
و نسـبت بـه روده بـه حالـت      میکرومتـر  9/8-5/14 عرض
روده داراي دسـتجات  . گـرد و  تقریباً بـزرگ دیا کار .مماس
داراي . یابـد  اي مشخص که تا بعد از رکتوم ادامه می ماهیچه

. مسـتقیم و بـدون برگشـت    تخمـدان . ي تناسـلی  یک لولـه 
هاي کروي، در  ، حاوي اسپرمي اسپرم کروي خیرهذ ي کیسه

بـدن  ي تناسلی کامالً در امتـداد   روزنه. ي تناسلی امتداد لوله
عمود بر محور و  واژن مستقیم. ي بدن دکی بعد از میانهو ان

ــدن ــه طــول   کیســه. طــولی ب ــی رحــم ب  8/8-5/18ي عقب
، دارايبـا انتهـاي گـرد و صـاف    ، اي اسـتوانه   دم. میکرومتر
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Dolichodoridae  وPratylenchidae در فضای سبز ...  

  
سر  :Dو  C نماي کلی بدن،: B و A ؛)نماتد نر

Fig 1. Trophurus pakendorfi (A, C, D, E, H, F female and B, G male);
end, E: Pharyngeal region, F: Tail of female, G: Tail of male, H: Reproductive system. 

هـایی و انـدکی   انتبورسـا  . و خمیـده  کوچـک 

شناســی  ســنجی و ریخــت مشخصــات ریخــت
تطابق  T. pakendorfiي  جمعیت مورد مطالعه با شرح گونه

Geraert 2011 .( در مقایسه با شرح اصلی شاخصa 
-27( cهاي  و شاخص) 42-46در مقابل 

-30( ،c′ )5/2-8/1   5/1-7/1در مقابـل (

Dolichodoridaeهای  نماتدهای انگل خانواده: و همكارانكريمي 

Trophurus )A, C, D, E, H, F  نماتد ماده وB, G نماتد نر
F :دم ماده ،G :،دم نر H :سیستم تولیدمثل.  

(A, C, D, E, H, F female and B, G male); A & B: General view, C &
end, E: Pharyngeal region, F: Tail of female, G: Tail of male, H: Reproductive system.  

درصد از طول دم را در بـر   26/
نسـبت   .گرفته است و روده بعد از مخرج امتداد یافته است

 1/0-2/0ناسـلی تـا مخـرج    ي ت
میکرومتر بعد از مخـرج   16-9/
  .میکرومتر است 7/16-5/13

اسپیکول سه قسمتی . همانند ماده
 .تیـز  ، با ابتداي اسـکلروتیزه شـده و انتهـاي نـوك    

کوچـک گوبرناکولوم 
  .شیاردار
مشخصــات ریخــت: بحــث

جمعیت مورد مطالعه با شرح گونه
Geraert 2011(دارد 

در مقابل  4/29-39(تر  کم
-34در مقابل  7/18
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Trophurus pakendorfi .1شکل 
F، ي مري ناحیه: Eو استایلت، 

A & B: General view, C & D: Anterior 
 

  
/2-3/36هیالین مشخص که 

گرفته است و روده بعد از مخرج امتداد یافته است
ي ت ي روزنـه  طول دم به فاصله

/5ي  فاسمید به فاصله. برابر
7و عرض بدن در این ناحیه 

همانند ماده عمومیمشخصات : نر
، با ابتداي اسـکلروتیزه شـده و انتهـاي نـوك    و خمیده



 ۱۹۸-۱۸۳: ۱۳۹۵ سال / ۲شماره /  ۵۲جلد  / هاي گياهيبيماري

189 

ــول دم  ــل   8/28-4/41(و طـ ــر در مقابـ  23-26میکرومتـ
  .بیشتر بوده است) میکرومتر
 بـا  Trophurus ussuriensis Eroshenko 1981 ي گونه

، واژن )7/18-27در مقابل  16-19(تر  کم cداشتن شاخص 
، )در مقابــل واژن غیراســکلروتیزه(بــه شــدت اســکلروتیزه 

و همچنـین  ) يا چمـاقی در مقابـل اسـتوانه   (شکل دم مـاده  
داراي زائده انتهایی در مقابل بـدون زائـده   (شکل دم در نر 

 T. minnesotensis (Caveness ي ؛ گونــه)در انتهـاي دم 

1958) Caveness 1959 14-15(بلندتر  یلتداشتن استا با 
 تــر یــفو ظر) یکرومتــرم 4/12-7/13در مقابــل  یکرومتــرم

 یشـتر ب ′cشـاخص   یـانگین مورد مطالعه، م ي نسبت به گونه
ــ ي یســه، ک)2/2در مقابــل  5/3( روده رحــم بلنــدتر،  یعقب

 یکولطـول اسـپ   یانگینبلندتر، م یمخرج پس ي یسهکداراي 
 یـانگین و م) یکرومتـر م 1/17در مقابل  یکرومترم 20(بیشتر 

ــتر   ــاکولوم بیش ــول گوبرن ــرم 9(ط ــل  یکرومت  7/5در مقاب
 بـا  T. impar Ganguly & Khan 1983 ي ؛ گونه)یکرومترم

در مقابـل   یکرومتـر م 800-930(داشتن طـول بـدن بیشـتر    
در مقابـل   52-58(بیشتر  a، شاخص )یکرومترم 848-677
نسبت به روده در  یپوشان هم یاندک يدارا يِ، مر)39-4/29

 یـاي دو شاخه در مقابـل کارد  یايمماس و کارد يمقابل مر
  .باشند یم یزمورد مطالعه قابل تما ي گرد از گونه
 یـده گرد یفتوصـ  جنوبی آفریقايبار از  ینولا گونه این
بـار   یناول براي حاضر ي مطالعهدر ). Geraert 2011(است 

در استان فارس گزارش  يرزمار گیاه ي یشهاز فرار ایراناز 
  .گردد یم

 Tylenchorhynchus iphilus (Minagawa, 
1995) Brzeski & Dolinski, 1998 

  )2 شکل؛ 1جدول (
بدن خمیـده از سـمت   . ي متوسط نماتدي با اندازه: ماده

سطوح جانبی داراي چهار شیار طولی به . شکل cشکمی تا 

ــرض  ــدود   6/4-3/6ع ــر، ح ــد  3/23-6/32میکرومت درص
عرض بدن، داراي سه شیار طولی بعد از فاسمید، شیارهاي 

شـیارهاي  اي بـدن  هـ  بیرونی داراي کنگره، در تمام قسـمت 
ح جانبی وارد شده و وسط به داخل شیارهاي طولیِ عرضی

، پهنـاي  )areolation( کنـد  دار ایجـاد مـی   یک حالت کنگره
ي بـدن بـه    هـاي عرضـی در میانـه    حلقـه . باند وسط بیشتر

. تـر  ي مري و دم عـریض  میکرومتر، در ناحیه 6/0-1عرض 
رتفـاع  ي سـر، بـه ا   کروي، داراي فشـردگی در پایـه   سر نیم

میکرومتر، داراي پـنج   4/6-3/7میکرومتر، عرض  5/3-2/2
ي کوتیکـولی سـر    تا شش حلقه، اولین حلقه بلندتر، شـبکه 

اســتایلت متوســط، باریــک، قســمت . ضــعیف تــا متوســط
هـاي   میکرومتر، با گره 8/7-4/9مخروطی استایلت به طول 
ها اندکی متمایل به سمت جلـوي   کوچک، گرد، جهت گره

 2/3-9/3ي جلو اندکی فرورفته، بـه عـرض    حیهبدن، در نا
ي پشـتی مـري از    ي محـل ریـزش غـده    فاصـله . میکرومتر
حباب میانی رشـدیافته،  . میکرومتر 2-8/2هاي استایلت  گره

ي  ي مشخص، بـه فاصـله   مرغی شکل، با دریچه گرد تا تخم
 4/12-1/16میکرومتر از ابتداي بدن، به طـول   1/65-6/55

میکرومتـر، عـرض بـدن در     5/8-6/11میکرومتر و عـرض  
ــه  ــن ناحی ــر 1/14-4/17ای ــه. میکرومت ــه  حلق ي عصــبی ب

ي  روزنـه . میکرومتـر از ابتـداي بـدن    9/72-5/86ي  فاصله
زونید دو تـا سـه    همی. ترشحی قبل از حباب انتهایی-دفعی

-4/96ي  ترشـحی در فاصـله  -ي دفعـی  حلقه قبل از روزنه
ایی گالبی شـکل،  حباب انته. میکرومتري ابتداي بدن 8/81

میکرومتــر و  22-8/29نســبت بــه روده ممــاس، بــه طــول 
روده داراي دســــتجات . میکرومتــــر 5/9-3/14عــــرض 
. یابـد  اي کامالً مشخص که تـا انتهـاي دم ادامـه مـی     ماهیچه
واژن . ي تناســلی انــدکی فرورفتــه، داراي اپیپتیگمــا روزنــه

ي  کیسـه . هـا مسـتقیم   تخمـدان . عمود بر محور طولی بـدن 
هـاي درشـت   ي اسپرم کوچک، کروي، پـر از اسـپرم   یرهذخ
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سیستم تناسـلی،   :E، سر و استایلت :Dو  C، ي مري ناحیه :B، نماي کلی بدن :A ، ماده؛Tylenchorhynchus iphilus. 2شکل 
F-H: شکل دم.  

Fig 2. Tylenchorhynchus iphilus, female; A: General view, B: Pharyngeal region, C & D: Anterior end, E: 
Reproductive system, F-H: Shape of tail. 

  
دم مسـتقیم یـا انـدکی    . ي تناسـلی  و کشیده، در امتداد لوله

اي تـا چمـاقی، بـا انتهـاي      خمیده از سمت شکمی، استوانه
درصـد   8/9-19گرد و شیاردار، داراي هیالین مشخص کـه  

ـ  روده داراي . ه خـود اختصـاص داده اسـت   از طول دم را ب
مخرجی بلنـدتر از یـک برابـر عـرض بـدن در       ي پس کیسه
میکرومتـر   4/13-3/23ي  فاسمید به فاصـله . ي مخرج ناحیه

 4/11-5/14بعـد از مخـرج و عــرض بـدن در ایـن ناحیــه     
  .میکرومتر
  .یافت نشد: نر

شناســی  ســنجی و ریخــت مشخصــات ریخــت: بحــث
تطـابق   T. iphilusي  شـرح گونـه  جمعیت مورد مطالعه بـا  

در جمعیـــت مـــورد مطالعــــه   ). Geraert 2011(دارد 
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-7/3( ′cو ) 14-18در مقابل  c )4/14-9/10هاي  شاخص
هاي ارائه شـده در   نسبت به اندازه) 7/2-3/6در مقابل  7/2

  .باشند تر می کم) Geraert 2011(کلید گرارت 
بلندتر  یلتبا داشتن استا T. malinus Lin 1992 ي گونه

، )یکرومتـر م 1/16-7/17در مقابـل   یکرومترم 5/20-5/19(
هاي  با داشتن تعداد حلقه T. musae Kumar 1981ي  گونه
، )سه تا چهار حلقه در مقابل پنج تا شـش حلقـه  (تر  سرِ کم

دار،  شیارهاي سطوح جانبی صاف در مقابل شیارهاي کنگره
و تعــداد  انتهــاي دم صــاف در مقابــل انتهــاي دم شــیاردار 

 .Tي  ؛ گونـه )39-56در مقابل  16-20(تر  هاي دم کم حلقه

neoclavicaudatus Mathur, Sanwal & Lal, 1979   بـا
دو تا سه حلقه در مقابـل  (تر  هاي سرِ کم داشتن تعداد حلقه
میکرومتـر در   20-23(، استایلت بلنـدتر  )پنج تا شش حلقه

در مقابـل  و انتهاي دم صـاف  ) میکرومتر 1/16-7/17مقابل 
با داشتن  T. nudus Allen 1955ي  انتهاي دم شیاردار؛ گونه

دو تا سه حلقه در مقابل پنج تـا  (تر  هاي سر کم تعداد حلقه
میکرومتـر در مقابـل    17-24(، استایلت بلندتر )شش حلقه

ي  و انتهاي دم صاف در مقابل شیاردار؛ گونـه ) 7/17-1/16
Paratrophurus acristylus Siddiqi & Siddiqui 1983 

میکرومتــر در مقابــل  18-22(بــا داشــتن اســتایلت بلنــدتر 
، شــیارهاي ســطوح جــانبی صــاف در مقابــل )7/17-1/16

دار و حبــاب انتهــایی کوچــک در مقابــل  شــیارهاي کنگــره
با  P. spenceri Edward & Thames 1979ي  بزرگ؛ گونه
ي کوتیکولی سـر قـوي در مقابـل ضـعیف تـا       داشتن شبکه

دار، انتهاي دم  شیارهاي سطوح جانبی صاف کنگرهمتوسط، 
مخرجـی   ي پس صاف در مقابل شیاردار و عدم وجود کیسه

ــه  ــل وجــود آن و گون  ,P. striatus Castilloي  در مقاب

Siddiqi & Gomez-Barcina 1989 ي  بــا داشــتن شــبکه
کوتیکولی سر قوي در مقابل ضعیف تـا متوسـط، اسـتایلت    

، )میکرومتر 1/16-7/17در مقابل میکرومتر  20-22(بلندتر 

، شـاخص  )9/10-4/14در مقابل  18-24(بیشتر  cشاخص 
c′ شـیارهاي سـطوح   )7/2-7/3در مقابل  7/1-3/2(تر  کم ،

ي  دار و عـدم وجـود کیسـه    جانبی صاف در مقابـل کنگـره  
مخرجـی بسـیار کوچـک     ي پس مخرجی یا وجود کیسه پس

قابل جـدا شـدن   ي مورد مطالعه  در مقابل وجود آن از گونه
  .باشند می

اولـین بـار از ژاپـن توصـیف گردیـده اسـت         این گونه
)Geraert 2011 .( از بـراي اولـین بـار     ي حاضـر  مطالعهدر

گـزارش  گیاه رزماري در اسـتان فـارس   ي  از فراریشه ایران
  .رددگ می

Pratylenchus ekrami Bajaj & Bhatti, 1984 

  )3؛ شکل 2جدول (
بدن کرمـی شـکل، مسـتقیم تـا خمیـده از سـمت       : ماده
 1-3/1ي بدن بـه عـرض    شیارهاي عرضی در میانه. شکمی
سطوح جانبی داراي چهار شیار طولی، به عرض . میکرومتر

میکرومتر که تا انتهاي بدن امتداد یافته است، حدود  8/6-5
. دار یرونـی کنگـره  درصد عرض بدن، شیارهاي ب 40-4/29

ي سـر، بـه    سر تخت، در امتداد بدن، فاقد فشردگی در پایه
میکرومتـر،   3/6-3/8میکرومتـر و عـرض    4/2-7/2ارتفاع 

ي سر بـه   ي کوتیکولی سر قوي، پایه داراي سه حلقه، شبکه
. ي یک تا دو حلقه به داخل بدن کشـیده شـده اسـت    اندازه

 5/6-4/7ول استایلت قوي، قسمت مخروطی استایلت به ط
هاي استایلت کامالً گرد و به سـمت طـرفین    میکرومتر، گره

ي محـل ریـزش    فاصله. میکرومتر 8/2-5/3بدن، به عرض 
. میکرومتـر  5/2-2/3هاي استایلت  ي پشتی مري از گره غده

ي  مرغی شکل، با دریچه حباب میانی رشدیافته، گرد تا تخم
اي بـدن،  میکرومتـر از ابتـد   7/51-63ي  مشخص، به فاصله

میکرومتـر، عـرض بـدن در     1/9-2/10عرض حباب میانی 
ــه  ــن ناحی ــر 7/13-3/16ای ــه. میکرومت ــه حلق ي عصــبی ب
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Dolichodoridae  وPratylenchidae در فضای سبز ...  

  
B, I ؛ )نماتد نرA و B :نماي کلی بدن ،C 

  .نردم  
Fig 3. Pratylenchus ekrami (A, C, D, E, F, G, H, M , N female and B, I male); 
Anterior end, E & F: Pharyngeal region, G: Reproductive system, H

هـاي   ي اسپرم بیضـی شـکل و پـر از اسـپرم    
ي  هـاي مشـخص، در امتـداد لولـه     بسیار درشـت بـا هسـته   

سـلول   3-4انتها باریک، بـا  ي عقبی رحم در 
ي  ي روزنـه  برابـر عـرض بـدن در ناحیـه    

. کـروي و صـاف   دم مخروطی با انتهاي تیز تا نیمـه 
میکرومتر بعد  3/9-2/13ي  ي دم، به فاصله

  .میکرومتر 7-5/9از مخرج و عرض بدن در این ناحیه 

Dolichodoridaeهای  نماتدهای انگل خانواده: و همكارانكريمي 

Pratylenchus )A, C, D, E, F, G, H, M, N نماتد ماده و B, I
 :I دم ماده، Nو  H ،J ،Mسیستم تناسلی،  :G، ي مري ناحیه

(A, C, D, E, F, G, H, M , N female and B, I male); A & B: General view, C & D: 
region, G: Reproductive system, H, J, M, N: Tail of female, I: Tail of male.

زونیـد   همـی . میکرومتر از ابتداي بدن
ي  ترشـحی، بـه فاصـله   -ي دفعـی 

ــه. میکرومتــر از ابتــداي بــدن -ي دفعــی روزن
مـري داراي  . سطح یا کمی بعد از انتهـاي مـري  

 5/31-7/49شکمی بلند بر روي روده بـه طـول   
ي  روزنــه. برابــر عــرض بــدن 1
. عمود بـر محـور طـولی بـدن    واژن 

ي اسپرم بیضـی شـکل و پـر از اسـپرم     ي ذخیره کیسه
بسیار درشـت بـا هسـته   

ي عقبی رحم در  کیسه. تناسلی
برابـر عـرض بـدن در ناحیـه     4/1-3/2متمایز، 
دم مخروطی با انتهاي تیز تا نیمـه . تناسلی

ي دم، به فاصله فاسمید در میانه
از مخرج و عرض بدن در این ناحیه 
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Pratylenchus ekrami .3شکل 
ناحیه :Fو  E، سر و استایلت: Dو 

A & B: General view, C & D: 
female, I: Tail of male. 

  
میکرومتر از ابتداي بدن 2/67-8/76ي  فاصله

ي دفعـی  یک حلقه قبـل از روزنـه  
ــدن 2/85-2/76 میکرومتــر از ابتــداي ب

سطح یا کمی بعد از انتهـاي مـري   ترشحی هم
شکمی بلند بر روي روده بـه طـول   پوشانی  هم

9/1-1/3میکرومتــر، حــدود 
واژن . تناسلی در امتداد بدن
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اسپیکول سه قسـمتی،   .مشخصات عمومی مانند ماده: نر
فاسـمید بـه داخـل    . گوبرنـاکولوم کوتـاه  . باریک و کشـیده 
بورسا تا انتها و داراي شـیارهاي بسـیار   . بورسا کشیده شده

  .ظریف
شناســی  ســنجی و ریخــت مشخصــات ریخــت: بحــث

تطـابق   P. ekramiي  جمعیت مورد مطالعه بـا شـرح گونـه   
 ).Geraert 2011(دارد 

ــا  P. artemisiae Zheng & Chen 1994ي  گونــه ب
دو حلقـه در مقابـل سـه    (تر  هاي سرِ کم داشتن تعداد حلقه

بـا داشـتن    P. angulatus Siddiqi 1994ي  ؛ گونـه )حلقـه 
 440-616میکرومتـر در مقابـل    310-410(تر  طول بدن کم
دو حلقـه در مقابـل   (تر  هاي سرِ کم ، تعداد حلقه)میکرومتر
حـدود یـک برابـر    (تر  ي عقبی رحم کوتاه ، کیسه)سه حلقه

 5/1-2ي تناسـلی در مقابـل    ي روزنـه  عرض بدن در ناحیه
ي اسپرم خالی و نبود نـر در مقابـل    ي ذخیره و کیسه) برابر
ــره کیســه ــر؛ گونــه  ي ذخی  .Pي  ي اســپرم پــر و وجــود ن

microstylus Bajaj & Bhatti 1984    با داشتن طـول بـدن
، )میکرومتر 440-616میکرومتر در مقابل  330-460(تر  کم
تـر از یـک برابـر عـرض بـدن در       ي عقبی رحـم کـم   کیسه
برابـر و وجـود    5/1-2ي تناسـلی در مقابـل    ي روزنه ناحیه
مخرجی بسیار کوچک در مقابل عدم وجود آن  ي پس کیسه

بـا داشـتن    P. vulnus Allen & Jensen 1951ي  و گونـه 
 12-14میکرومتــر در مقابــل   13-19(اســتایلت بلنــدتر  

 P. ekrami Bajaj & Bhatti 1984ي  از گونـه ) تـر میکروم
 .باشند قابل تمایز می

ي مورد مطالعه اولین بار از هند توصـیف گردیـده    گونه 
براي اولین بـار   ي حاضر مطالعهدر ). Geraert 2013(است 

گیاه سرو شـیرازي در اسـتان فـارس    ي  از فراریشه ایراناز 
  .گردد گزارش می

Pratylenchus unzenensis Mizukubo, 1992 

  )4 شکل؛ 2جدول ( 
شـیارهاي  . بدن انـدکی خمیـده از سـمت شـکمی    : ماده

سـطوح  . میکرومتر 1-5/1ي بدن به عرض  عرضی در میانه
ــرض    ــه ع ــولی، ب ــیار ط ــار ش ــانبی داراي چه  5/4-4/7ج

-2/39میکرومتر که تا انتهاي بدن امتداد یافته است، حدود 
دار،  درصــد عــرض بــدن، شــیارهاي بیرونــی کنگــره  3/25

بـه  ي بـدن و دم   هـایی از میانـه   در قسمت عرضیشیارهاي 
ح جـانبی وارد شـده و یـک    وسـط  داخل شـیارهاي طـولیِ  

سـر نسـبتاً   ). areolation( کنـد  دار ایجـاد مـی   حالت کنگره
میکرومتـر و عـرض    5/2-3کوتاه، در امتداد بدن، به ارتفاع 

ي کوتیکـولی   داراي سه حلقـه، شـبکه  میکرومتر،  8/8-2/7
ي یـک حلقـه بـه     ي سر بـه انـدازه   سر نسبتاً رشدیافته، پایه

استایلت قوي، قسمت . سمت انتهاي بدن کشیده شده است
هـاي   میکرومتـر، گـره   7/6-9/8مخروطی استایلت به طول 

استایلت گرد و یا اندکی متمایل به سمت جلو، بـه عـرض   
ي پشـتی   حـل ریـزش غـده   ي م فاصله. میکرومتر 6/4-4/3

حباب میـانی  . میکرومتر 2/2-8/2هاي استایلت  مري از گره
میکرومتر از ابتـداي   3/53-63ي  مرغی شکل، به فاصله تخم

میکرومتر و عـرض بـدن    8/8-12بدن، عرض حباب میانی 
ــه  ــن ناحی ــر 2/15-7/18در ای ــري داراي . میکرومت غــدد م

رومتـر،  میک 6/33-46پوشانی از سمت شکمی به طـول   هم
ي عصـبی بـه    حلقـه . هاي غـدد مـري در یـک راسـتا     هسته
زونیـد بـه    همی. میکرومتر از ابتداي بدن 67-8/81ي  فاصله
ي  روزنـه . میکرومتـر از ابتـداي بـدن    7/74-5/90ي  فاصله

ي نـازك، عمـود بـر      واژن با دیـواره . تناسلی در امتداد بدن
ی ي اسپرم کروي تـا بیضـ   ي ذخیره کیسه. محور طولی بدن
برابـر   7/0-3/1ي عقبـی رحـم    کیسـه . شکل، حاوي اسپرم
دم مخروطـیِ پهـن   . ي تناسلی ي روزنه عرض بدن در ناحیه

11-8/15ي  فاسـمید بـه فاصـله   . با انتهـاي گـرد و صـاف   
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B, J ؛ )نماتد نرA  وB :نماي کلی بدن ،C 
  .دم نر :J فاسمید،: I دم ماده،

Fig 4. Pratylenchus unzenensis (A, C, D, E, F, G, H, I female and B, J male)
Anterior end, E & F: Pharyngeal region, G: Reproductive system, H: Tail of female, I: Phasmid, J: Tail of 
male. 

سـپیکول  ا. میکرومتـر  2/3-4/3تر از ماده، به عرض 
بورسـا انتهـایی و   . گوبرناکولوم هاللی شـکل 

Dolichodoridaeهای  نماتدهای انگل خانواده: و همكارانكريمي 

Pratylenchus )A, C, D, E, F, G, H, I  نماتد ماده وB, J
دم ماده، :Hسیستم تناسلی،  :G، ي مري ناحیه :Fو  E، سر و استایلت

(A, C, D, E, F, G, H, I female and B, J male); A & B: General view, C & D: 
region, G: Reproductive system, H: Tail of female, I: Phasmid, J: Tail of 

 8-2/9میکرومتر بعد از مخرج و عرض بدن در این ناحیـه  

هـاي اسـتایلت    گـره . مشخصات عمومی شـبیه مـاده  

تر از ماده، به عرض  کوچک
گوبرناکولوم هاللی شـکل . قوسی شکل
  .شیاردار
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Pratylenchus unzenensis .4شکل 
سر و استایلت :Dو 

; A & B: General view, C & D: 
region, G: Reproductive system, H: Tail of female, I: Phasmid, J: Tail of 

  
میکرومتر بعد از مخرج و عرض بدن در این ناحیـه  

  .میکرومتر
مشخصات عمومی شـبیه مـاده  : نر
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شناســی  ســنجی و ریخــت مشخصــات ریخــت: بحــث
 P. unzenensisي  جمعیـت مـورد مطالعـه بـا شـرح گونـه      

در مقایسـه بـا شـرح اصـلی،     ). Geraert 2011(تطابق دارد 
در  c )3/21-6/16جمعیت مـورد مطالعـه داراي شـاخص    

  .تري بوده است رگبز) 12-17مقابل 
ــه ــا  P. pseudopratensis Seinhorst 1968ي  گون ب

ــر  کــم ′cداشــتن شــاخص  ؛ )2/2-3در مقابــل  5/1-5/2(ت
 ′cبا داشتن شاخص  P. loofi Singh & Jain 1984ي  گونه
-20(و اسپیکول بلنـدتر  ) 2/2-3در مقابل  6/1-1/2(تر  کم
 .P ي ؛ گونـه )میکرومتـر  5/13-14میکرومتر در مقابـل   18

gongjuensis Choi, Lee, Park, Han & Choi 2006   بـا
برابـر عـرض    7/1-2/4(ي عقبی رحم بلنـدتر   داشتن کیسه
) برابـر  7/0-3/1ي تناسلی در مقابـل   ي روزنه بدن در ناحیه

 5/13-14میکرومتـر در مقابـل    18-21(و اسپیکول بلنـدتر  
بـا   P. exilis Das & Sultana 1979ي  و گونـه ) میکرومتـر 

-1/16میکرومتر در مقابـل   17-18(اشتن استایلت بلندتر د
در مقابـل   73-76(تـر   کـم  Vو شـاخص  ) میکرومتر 5/14

  .باشند ي مذکور قابل تمایز می از گونه) 5/80-6/75
ي مورد مطالعه اولین بار از ژاپن توصـیف گردیـده    گونه

مهـاجري  در ایران اولین بار توسط ). Geraert 2013(است 
از اسـتان آذربایجـان   ) Mohajeri et al. 2014( و همکاران

در . ي گیاه انگور گـزارش گردیـده اسـت    غربی از فراریشه
گـزارش  اسـتان فـارس   از براي اولین بـار   ي حاضر مطالعه
  . گردد می

  سپاسگزاري
نامه نگارنده اول بـا   این پژوهش به عنوان بخشی از پایان

نگارنده چهـارم  راهنمایی نگارندگان دوم و سوم و مشاوره 
هـاي   نگارنـدگان از حمایـت  . در دانشگاه یاسوج انجام شد

مالی و معنـوي دانشـگاه بـه دلیـل فـراهم آوردن امکانـات       
چنـین   هـم . نماینـد  اي قـدردانی مـی   آزمایشگاهی و گلخانه

نگارنده اول از جناب آقاي مهندس اباذر سعیدي دانشجوي 
پـاس  کارشناسی ارشـد نماتدشناسـی دانشـگاه یاسـوج بـه      

  .کند گزاري می شان قدردانی و سپاس شائبه هاي بی کمک
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