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 ,Nothotylenchus Thorneو  Ditylenchus Filipjev, 1936هاي  هایی از جنس گونه

1941 )Tylenchomorpha: Anguinidae( در ایران*  

  2ابراهیم پورجمو  **1اکبر کارگر بیده، 1کبري هاشمی

  )14/4/1396 :؛ تاریخ پذیرش10/2/1396: تاریخ دریافت(

  دهیچک
 1395تـا   1392هـاي   طـی سـال   Nothotylenchus Thorne, 1941و  Ditylenchus Filipjev, 1936هاي  به منظور شناسایی نماتودهاي جنس

 32 ، همچنـین هرمزگـان  و بوشـهر  راحمد،یو بو هیلویکهگ فارس،هاي  بافت گیاهی و خاك از مزارع، باغات و مراتع استان  نمونه 341تعداد 
نماتودهـا بـه    انتقـال و  تثبیـت  کشـتن، پس از اسـتخراج،  . دیگرد يآور جمع المیهمدان، لرستان و ا گلستان،مازندران،  يها نمونه از استان

و  شـناختی  ریخـت  هـاي  ویژگـی  اسـاس میکروسکوپ نوري مجهز به دوربین دیجیتال و بر  ازبا استفاده  ها گونه شناسایی گلیسیرین خالص،
از جـنس   گونـه  12 یبررسـ  ینا در. داشتند وجودها  درصد نمونه 7/54 در ها جنس این هاي گونهنشان داد  نتایج .گرفت انجام سنجی ریخت

 Ditylenchus پنج گونه از جنس  وNothotylenchus يها گونه. گردید شناسایی D. myceliophagus  وD. medicaginis و 8/38 بـا  یبترت به 
 یـران بار از ا یناول يبرا D. solaniو  N. basiri، D. geraertiگونه  سه. بودند یفراوان بیشترین داراي %60 با N. geraertiدرصد و گونه  1/35

 هـاي شـناخته شـده    گونـه  ییشناسـا  یـد کل و N. medians و N. adasi هـاي  گونهاز  یشرح کامل عالوه بر آن .شوند یف میگزارش و توص
  .است شده ارائه یرانا در Nothotylenchusو  Ditylenchusي ها جنس

  Nothotylenchus basiri، Ditylenchus geraerti، Ditylenchus solani جدید، گزارش تاکسونومی،: کلیدواژه

  .شیراز دانشگاه کشاورزي، دانشکده به شده هائار اول، نگارنده دکتري نامه پایان از بخشی* 
  karegar@shirazu.ac.ir :یکیپست الکترونمسئول مکاتبات، ** 

  .پزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز شناسی گیاهی بخش گیاه دانشجو و استاد بیماريبه ترتیب . 1
  .شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس شناسی بخش بیماري استاد بیماري. 2
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Abstract 
For identification of nematode species of the genera Ditylenchus and Nothotylenchus, 341 plant and soil 
samples from farms, orchards and pastures of Fars, Kohgiluye and Boyer-Ahmad, Bushehr and Hormozgan 
provinces, and 32 samples from Mazandaran, Golestan, Hamadan, Lorestan and Ilam provinces were 
collected, during 2013-2016. After extraction, killing and fixing, the extracted nematodes were transfered to 
anhydrous glycerol. Species identification was done using light microscope equipped with digital camera, 
based on morphometric and morphological characters. The results showed that the genera were existed in 
54.7% of the samples. In this study, 12 species of Ditylenchus and five species of Nothotylenchus were 
identified. D. myceliophagus and D. medicaginis with 38.8% and 38.1% frequency, respectively, and N. 
geraerti with 60% frequency were the most common species. The species N. basiri, D. geraert and D. solani 
are new records and were described for the first time from Iran. Moreover, descriptions of N. adasi and N. 
medians, and the identification key for the Iranian species of the genera Ditylenchus and Nothotylenchus 
were provided. 
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  مقدمه
 هاي جنس از یکی  Ditylenchus Filipjev, 1936 جنس

ـ  ای) Siddiqi 2000( 57است که  هانماتود جیرا  60از  شیب
.   )Duncan & Moens 2013( انـد  کـرده  ذکرآن  يبراگونه 
 زیـ ن یکـ   انـد   خوار و تعـداد   قارچ اکثراًجنس  نیا يها گونه
انگـل   يهـا  گونـه . باشند زا می و خسارت بوده یاهیانگل گ

 يهـا  در بخـش  یجنس اغلب به صورت داخلـ  نیا یاهیگ
 کنند، یم  یزندگ زومیدر استولون، غده و ر ای اهانیگ ییهوا

 بــه D. angustus (Butler, 1913) Filipjev, 1936امــا 
 & Sturhan( کنـد  یمـ   هیتغذ اهیاز بافت گ یسطحصورت 

Brzeski 1991 .(یاهیــگ انگــل يهــا گونــه نیبــ در، D. 

angustus ) يماریبعامل ufra برنج يبر رو(، D. dipsaci 

(Kühn, 1857) Filipjev, 1936 )ازیـ پ و ساقه نماتود(، D. 

destructor Thorne, 1945 ) ــاتود پوســــ  یدگینمــ
عامـل  ( D. myceliophagus Goodey, 1958، )ینیزم بیس

ــه   ــارت ب ــهخس ــاي ریس ــوراک  ه ــارچ خ  Agaricus یق

bisporus( ،D. africanus Wendt, Swart, Vrain & 

Webster, 1995 )ینـ یبادام زم يبر رو يماریعامل ب( ،D. 

weischeri Chizhov, Borisov & Subbotin, 2010 
 ,D. gigas Vovlas, Troccoli، )خارلتـه نمـاتود سـاقه   (

Palomares-Rius, De Luca, Liébanas, Landa, 
Subbotin & Castillo, 2011 )   نمـاتود سـاقه بـاقال( ،D. 

gallaeformans Oliveira, Santin, Seni, Dietrich, 
Salazar, Subbotin, Mundo-Ocampo, Goldenberg & 

Barreto, 2013 )هـرز   يهـا  علف يگال بر رو جادیعامل ا
Melastomataceae (و D. oncogenus Vovlas, 

Troccoli, Palomares-Rius, De Luca, Cantalapiedra-
Navarrete, Liébanas, Landa, Subbotin & Castillo, 

ــاقه  ( 2015 ــاتود س ــاهم از) sow thistleنم ــ تی  یخاص
ـ  در. هسـتند  برخوردار زا تـاکنون   خسـارت  يهـا   گونـه  نیب

 .Dو  D. dipsaci، D. destructor، D. gigas يهـا  گونـه 

myceliophagus 1 جدول(است   شده گزارش رانیا از .(  

را  ییهـا  گونـه  Nothotylenchus Thorne, 1941  جنس
 نامشـخص،  و فیضعآنها  يمر یانیدر بر دارد که حباب م

 46 ایـ  45 از کدام چیه. است چهیبدون در و يا چهیرماهیغ
 انگـل ) Andrássy 2007, Siddiqi 2000(جـنس   نیگونه ا
 اهانیگ به آنها خسارت از یگزارش تاکنون و ستندین یاهیگ

 ,N. acris Thorne( پیـ منتها گونـه ت . است نشده گزارش

 ونجـه، ی طوقـه  اطـراف بار از خـاك   نیاول يبرا که) 1941
 دهیـ گردجـدا   کایشبدر قرمز و چغندرقند از آمر يها شهیر

مـرتبط بـا    یاهیـ عنوان انگـل گ  به، )Thorne 1941( است
آلـوده   يهـا  بوته ازژاپن و کره  در یفرنگ توت اهیگ يماریب

 & Kim et al. 2005, Nishizawa(جــدا شــده اســت 

Iyatomi 1955(.   
 يهـا  از جـنس  یکـ ی  Ditylenchus ینظر تاکسـونوم  از
 تیـ بار موقع نیکه چند ياست، به طور دار مسألهو  دهیچیپ

جنس با آن  نیکرده و چند رییتغ Tylenchidaآن در راسته 
 يهـا  شـاخص  بـاره   در نماتودشناسـان . مترادف شده است

 & Sturhan( دارنـد  یمتفـاوت  نظـرات  جنس نیا ییشناسا

Brzeski 1991 .(يمتعدد يها افراد جنس یرو برخ نیاز ا 
هـا را متـرادف    آن گـر ید یجدا و برخـ  Ditylenchusرا از 
نداشتن  لیبه دل Diptenchusبه عنوان مثال، جنس .  اند  کرده
 يمـر  یانیـ با حباب م Nothotylenchusرحم،  یعقب سهیک

ــا  Safianema ،يا چــهیرماهینامشــخص و غ ــددب ــر غ  يم
همپوشـان   يمر غددبا  Orrina و رودههمپوشان نسبت به 

 Ditylenchusاز  چهیدر فاقد یانیم حباب و رودهبه  نسبت
 Brzeski(انـد   بـا آن متـرادف شـده    زیـ ن یجدا شده و گاه

1981, Brzeski 1991, Decraemer & Hunt 2006, 
Fortuner 1982, Fortuner & Maggenti 1987, Siddiqi 

2000, Sturhan & Brzeski 1991, Thorne 1941 .(
ــتورهان و) Brzeski 1991( یبرزســـک  یبرزســـک و اشـ

)Sturhan & Brzeski 1991 ( جـنس مـذکور را بـا     چهـار
هانـت  و دکرامـر . انـد  متـرادف کـرده   Ditylenchusجنس 
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)Decraemer & Hunt 2006 (ــا ــنس تنهـ ــا جـ  يهـ
Ditylenchus  وOrrina ــر را ــته معتبـ ــو دانسـ ــداً  یلـ بعـ

 Safianemaو  Diptenchus، Nothotylenchus يهـا  جنس
انــد  در نظــر گرفتــه معتبــر يهــا جــنس عنــوان بــه زیــرا ن

)Decraemer & Hunt 2013 .(  
گونـه از   نـه  و Ditylenchusاز جـنس   گونه 22 تاکنون

 از )Ditylenchusبعضاً با عنـوان  ( Nothotylenchusجنس 
 یپراکنـدگ  از آنهـا از  یبرخـ  کـه  اسـت  شده گزارش رانیا

مشــاهده شــده اســت کــه ). 1  جــدول( برخوردانــد ییبــاال
 در N. geraerti Kheiri 1971   و گسـترش گونـه   یپراکندگ

 Mohammad Deimi et( نیخمـ  شهرسـتان  يایلوب مزارع

al. 2008 (و D. myceliophagus   يدر سطح مـزارع کلـزا 
 همـراه  به) Karimipour Fard et al. 2008(استان اصفهان 

 یاهیـ گ انگـل  يهـا  گونـه  ریسـا  به نسبت گرید جنس چند
به همراه  D. dipsaci و N. geraerti يها گونه. است شتریب

ـ  نیشتریب گریچند جنس د ـ  دررا  یو پراکنـدگ  یفراوان  نیب
گلسـتان، مازنـدران و    يهـا  در استان ایانگل سو ينماتودها
 نیهمچنــ). Najafpour et al. 2008( انــد داشــته لیــاردب

 از درصـد  7/19و  7/15 بیـ بـه ترت  که است شده مشاهده
 نماتوداستان اصفهان به  ینیزم بیخاك و غده س يها نمونه

D. destructor دارنـد   یآلودگ)Karimipour Fard et al. 

2012 .(  
مـورد   در یجـامع و  کامـل  یکه تاکنون بررس ییآنجا از
ــا ــیتع و ییشناس ــراکنش نی ــه پ ــا گون ــنس يه ــا ج  يه

Ditylenchus  وNothotylenchus ــا در انجــام نشــده  رانی
تعـدادي از   در هـدف  نیـ ابـا   حاضـر  پـژوهش  لـذا است، 
  . است شده انجامجنوبی کشور  يها استان

  یبررس يها روشو  مواد
نمونـه بافـت    341تعـداد   1395-1392 يهـا  سـال  یط

زارهـا   زارها و علـف  و خاك از مزارع، باغات، چمن یاهیگ
نمونـه از   32 فـارس، نمونه از اسـتان   264. آوري شد جمع

و  راحمـد یو بو هیـ لوینمونه از استان کهگ 24استان بوشهر، 
نمونـه از   هفـت  نیهمچنـ  و هرمزگـان  اسـتان  ازنمونه  21

نمونـه از   پـنج  ،نمونه از استان همـدان  17 ،استان مازندران
گلسـتان،   يها استانکدام از  هرنمونه از  کیاستان لرستان، 

 از اسـتفاده  با نماتودها. برداشته شد المیا و يرضو خراسان
 استخراج) Whitehead & Haemming 1965( ینیس روش

) De Grisse 1969( دگریسـه   و طبـق روش تکمیـل شـده   
  . شدندمنتقل تثبیت و به گلسیرین خالص  کشته،

 در موجـود  نمونـه  264تعداد  ،هاي فوق نمونه بر عالوه
 رازیدانشگاه ش يدانشکده کشاورز ینماتودشناس شگاهیآزما

 ،یشـرق  جـان یآذربا اصـفهان،  يها استان ازشده  آوري جمع
ـ  جانیآذربا  و سـتان یس خوزسـتان،  تهـران،  بوشـهر،  ،یغرب

 راحمد،یبو و هیلویکهگ کرمان، کردستان، فارس، بلوچستان،
 زیـ ن زدیـ  و همـدان  هرمزگـان،  ،يمرکـز  مازندران، لرستان،
  .گرفت قرار یبررس مورد

 و یشـناخت  ختیر مشخصات اساس بر ها گونه ییشناسا
مجهز بـه   ينور میکروسکوپ از استفاده با و  یسنج ختیر

 از اسـتفاده  با و Dino Capture يافزار نرم  برنامه و نیدورب
 & Sturhan( یبرزسـک شـده توسـط    ارائـه  شناسـایی  کلید

Brzeski 1991, Brzeski 1998 (گرفت صورت .  

  جینتا
 پـنج  و Ditylenchusاز جـنس   گونه 12 یبررس نیا در

  جـدول ( دیگرد ییشناسا Notholtylenchusگونه از جنس 
 مـورد  يها درصد نمونه 7/54در  ها جنس نیا يها گونه). 1

شده  هاي شناسایی  درصد گونه 2/86. داشتند وجود یبررس
 بـه  مربـوط  درصـد  7/13 و Ditylenchusمتعلق به جـنس  

 ,N. basiri Khan يها گونه. بود Notholtylenchus جنس
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1965، D. geraerti (Paramonov, 1970) Bello & 

Geraert, 1972  وD. solani Husain & Khan, 1976 
مقاله شرح  نیا در. شوند یگزارش م رانیبار از ا نیاول يبرا
 .N adasi Sykes, 1980، N. basiri، N گونه پنجاز  یکامل

medians Thorne & Malek, 1968، D. geraerti و D. 

solani ــی ــه  و همچنـ ــري از گونـ ــرح مختصـ  .Dن شـ

anchilisposomus (Tarjan, 1958) Fortuner, 1982 ارائه 
  . است شده

  Nothotylenchus adasi Sykes, 1980 گونه -1

 1و شکل  2 جدول

  :مشخصات
 گـاهی  ی،سـطح شـکم   بـه  کرمی شکل، خمیده :ها ماده
 میکرومتـر،  6/1-2/1 به عرض کوتیکول هاي  حلقه. مستقیم
 یارشـ  دو طـولی، حاشـیه   شـیار  چهار داراي جانبی سطوح

 0/3-9/1 بلنـدي  بـه  بـدن،  امتـداد  در سر. دار دندانه یرونیب
 تـا  سـه  يدارا میکرومتـر،  5/8-7/6 پایه عرض و میکرومتر
 یلتاسـتا  .سر متوسط یکولیشبکه کوت یف،ظر  حلقه چهار

 ،درصـد طـول آن   8/47-8/39 یقسمت مخروط رشدیافته،
. عقـب  سـمت  بـه  متمایل یا گرد حاشیه با مشخص ها گره

 1/7-2/5شـکل بـه عـرض     یو دوکـ  یدهکشـ  یانیحباب م
از  تـر  یـک بار یـه ثانو  مشخص، لولـه   یچهفاقد در میکرومتر،

 یکبا و شکل  یمعموالً گالب يمر ییحباب انتها. یهاول  لوله
 یـا  روده بـا  مماس اي، استوانه تا دوم نیمه در شدگی باریک
 شـکل  بـه ( میکرومتـر  3/3 تا یجزئ بسیار همپوشانی داراي
 انتهـایی در  حبـاب  درون کاردیـا  دریچه ابتداي گرفتن قرار
 درمانند  یچهدر ساختار داراي. مشخص کاردیا ،)نمونه یک
تا پهن و بـه طـول    یکاز بار رحم عقبی کیسه. رحم ابتداي

بدن در  عرض برابر) 1/2-4/1( 7/1 میکرومتر، 5/28-5/48
  ینبــ فاصـله ) 7/37-9/25( 8/30 و تناسـلی  شـکاف  محـل 

  

  
. مـاده : Kو  Nothotylenchus adasi .A-E ،H-Iگونه . 1شکل 
F-H  وJ :نر .A & G : شکل کلی؛B : سطح جانبی؛C وD : سر و

کیسه عقبـی  : Kدم؛ : Jو  Iانتهاي دم؛ : Hمري؛ : Fو  Eاستایلت؛ 
  . رحم

Fig. 1. Nothotylenchus adasi. A-E, H-I & K: Female. 
F-H & J: Male. A & G: General view; B: Lateral 
field; C & D: Anterior end; E & F: Oesophagus; H: 
Tail terminus; I & J: Tails; K: Post-vulval uterine 
sac.  

  
شـکل و بـا    یدم مخروطـ . دفعـی  روزنـه و  تناسلی شکاف
  . تیز نوكگرد تا  يانتها
. ها همانند ماده يو مر یلتاستا ي،از نظر شکل ظاهر :نر

 یگوبرناکولوم ساده و کم ی،از سطح شکم یدهخم یکولاسپ
و  میکرومتــر 6/45-7/35شــکل، بورســا بــه طــول  یهاللــ

  .است دم طول درصد 5/46-8/57
ــر ــکل اســاس ب ــا يدهای  Ditylenchus جــنس ییشناس

)Sturhan & Brzeski 1991, Brzeski 1998 ( و
هـاي   تیـ جمع ،یسـنج  ختیر و یشناس ختیر يها یژگیو
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 يآور بـه تعـداد کـم از سـه نقطـه جمـع       کـه  مطالعه، مورد 
 نیـ ا مشخصات. دارد تعلق  N. adasi گونه به بود، دهیگرد
 کامـل  مطابقـت ) Sykes 1980( یاصـل  شـرح  بـا  تیـ جمع
 در 1/7-9/4( تـر  کـم  نسـبتاً  ′cشـاخص   يدارا منتها داشته،
 8/76-0/74( شـتر یب نسـبتاً  Vشاخص  و) 5/7 باًیتقر مقابل
 یبرزسـک  تیـ جمع بـا  سهیمقا در. است) 73-68 مقابل در
)Brzeski 1991 (طـول   نسبت يدارا یمورد بررس تیجمع
 یو روزنـه دفعـ   یتناسل شکافرحم به فاصله  یعقب سهیک
، نسبت طـول  )درصد 34-16 مقابل در 7/37-9/25( شتریب

 در 1/3-6/2( تـر  کـم کلواك  محلبورسا به عرض بدن در 
 بـه  بورسـا  طـول  نسـبت  ینهمچن و) برابر 6/6-7/3 مقابل
ــول ــتردم ب ط ــل در 8/57-5/46( یش ) درصــد 43-31 مقاب
 یشـده و در برخـ   یـک دم بار انتهـاي  یـن عالوه بر ا. است
و  یکـه در شـرح اصـل    یدر حـال  اسـت،  تیـز  نوكها  نمونه
ــ ــاي یبررس ــکی ه ــادم ) Brzeski 1991( برزس ــا ب  يانته
شـکل حبـاب    آن بـر  عـالوه . است شده توصیف تر ضخیم
 يا و اسـتوانه  یـک از افراد نر به صورت بار یکیدر  ییانتها

 Sykes( یشرح اصـل  یتجمع مانند افراد، سایر در واست 

ـ  ،)Brzeski 1991( برزسـکی  هاي یتجمع و) 1980  یگالب
  . شکل است
 وحدر سـط  یطـول  یاربا داشتن چهار شـ  N. adasi گونه
دو  به یلت رشدیافتهو استا یچهفاقد در یانیحباب م ی،جانب

ــه   N. truncatus و N. utschini Gagarin, 1974گون

Eliashvili & Vacheishvili, 1980 گونـه  از. دارد شباهت 
در ( سـر  کوتیکـولی  شبکه پایه بودن تر ضعیف دلیل به اول

بلندتر  اسپیکول ،)یکولیشبکه کوت یهمقابل مشخص بودن پا
از گونـه دوم   و) میکرومتـر  15-13 مقابل در 2/21-6/23(
 مقابـل  در V )0/74-8/76بـودن شـاخص    یشـتر علت ب به
 یسـه ک طـول  نسـبت بـودن   بیشتر ینو همچن) 7/56-4/66
-4/1( تناسـلی  شـکاف  محلرحم به عرض بدن در  یعقب

ــر در 1/2 ــکل و) 2/1 برابـ ــی( دم شـ ــر  مخروطـ در برابـ
  . گردد می متمایز) اي استوانه
ــه ــین N. adasi گون ــار  اول ــتان ازب ــاك ازو  انگلس  خ
ــواح چغندرقنــد در فراریشــه ــا رشــد ضــع ین ــاه، یفب  گی

 گونـه  ایـن ). Sykes 1980( گردیـد  توصـیف  و آوري جمع
 ینخود از استان خراسان شمال یشهرفرااز  یراناز ا بار اولین

 شـده اسـت   گزارش و شناسایی ماده نماتودو بر اساس دو 
)Ahmadi et al. 2014( .این از جمعیت سه یقتحق ینا در 

 شـیخ  روسـتاي  بیضـاء،  -یرازجاده ش( مو فراریشهاز  گونه
 و در اســتان فــارس) اســتهبان حومــه( اللــه گــلو ) عبــود
 روبـروي  اصـفهان،  -یاسوج جاده( شلغم فراریشه همچنین
) بویراحمــد و کهگیلویــه اســتانچنارســتان،  روســتاي

  . گردید شناسایی و آوري جمع

 Nothotylenchus basiri Khan, 1965گونه  -2

  2 شکل و 2 جدول
  :مشخصات

. شـکمی  سـطح  بـه  یـده خم کمـی  شکل، کرمی :ها ماده
سـطوح   یکرومتـر، م 6/1-0/1به عرض  یکولکوت يها  حلقه
 يدر امتداد بدن، به بلند سر .یطول یارچهار ش يدارا یجانب

ــر 8/1-5/2 ــرض پا و میکرومت ــهع ــر، 6/6-3/5 ی  میکرومت
سـر   یکـولی شـبکه کوت . یـف ظر  حلقـه  چهـار  تا سه داراي
 یقسـمت مخروطـ   ضـعیف،  یلتاسـتا . متوسـط تا  ضعیف

. گـرد  یهحاش با کوچک ها گره ،درصد طول آن 7/34-5/51
 2/6-4/4شـکل بـه عـرض     یدوکـ  و کشـیده  میانی حباب

 از تـر  باریـک  ثانویـه   لولـه . مشخص  دریچه فاقد میکرومتر،
 اي تـا اسـتوانه   شـکل  گالبی مري انتهایی حباب. اولیه  لوله
ـ  یهمپوشان يدارا یامماس با روده  ، یکو بار کشیده  یجزئ

 معمـوالً  یتناسـل   لولـه . مشـخص  یـا کارد یکرومتر،م 6/3تا 
  و ماننـد  یچهرحم ساختار در يدر ابتدا یافته،کوتاه و رشد ن
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ــکل  ــه . 2ش : I-Jو  Nothotylenchus basiri .A-D ،F-Gگون

: Fو  Eسـر و اسـتایلت؛   : Dو  Cمري؛ : Bو  A. نر: Hو  E. ماده
  .سطح جانبی: Jکیسه عقبی رحم؛ : Iدم؛ : Hو  Gشکل کلی؛ 

Fig. 2. Nothotylenchus basiri. A-D, F-G & I-J: 
Female. E & H: Male. A & B: Oesophagus; C & D: 
Anterior end; E & F: General view; G & H: Tail; I: 

Post-vulval uterine sac; J: Lateral field.  
  

رحـم بـه طـول     یعقبـ  یسـه ک. گردد یمشاهده م گرد گاهی
برابر عرض بدن در ) 3/2-1/1( 5/1 یکرومتر،م 8/17-3/36

درصـد فاصـله   ) 8/35-3/19( 2/26و  یمحل شکاف تناسل
 سـمت  بـه  خمیـده دم . دفعـی  روزنهو  تناسلی شکاف ینب

 گرد کامالً انتهاي با ضخیم نسبتاًشکل و  یمخروط شکمی،
  . گرد نسبتاً و تر باریک دم انتهايقسمت  نمونه یک در و

 .ها ماده همانند مري و استایلت ظاهري، شکل نظر از :نر
منتها داراي همپوشانی بلندتر مري نسبت به روده به انـدازه  

ــر 6/13 ــپیکول .میکرومت ــده اس ــطح از خمی ــکمی، س  ش
 طـول  بـه  بورسـا  شـکل،  هاللـی  کمی و ساده گوبرناکولوم

 . است دم طول درصد 6/46 و میکرومتر 8/26

 Ditylenchusجـنس   ییشناسـا  يدهایـ اسـتفاده از کل  با
)Brzeski 1998, Sturhan & Brzeski 1991(، يها یژگیو 
 با مطالعه،مورد  هاي تیجمع یسنج ختیو ر یشناس ختیر

 بـا  سـه یمقا در. شـباهت را دارد  نیشـتر یب N. basiriگونـه  
 500-350 مقابـل  در 781-614( بـدن  طـول  ی،اصـل  شرح
 bو ) 29-23در مقابل  7/36-8/55( a شاخص ،)کرومتریم
محل روزنـه دفعـی    و شتریب) 0/5-0/4در مقابل  0/5-0/6(

ترشحی از نیمه دوم لوله ثانویه تا نیمه اول حبـاب انتهـایی   
در مقابـل نیمـه   ) تی در داخل یـک جمعیـت  ح(مري متغیر 

 فاصـله رحـم بـه    یعقب سهیکطول نسبت  و دوم لوله ثانویه
در مقابـل   8/35-3/19(تر  کم یدفع روزنهو  یتناسل شکاف

 یشـرح اصـل   دربـر آن،   عـالوه . است )درصد 50از  یشترب
 یمممـاس ترسـ   يشکل پهن بـا انتهـا   یگالب ییحباب انتها

مطالعه  موردافراد  یبرخ در ولی ،)Khan 1965(است شده 
 نیـز  جزئـی  همپوشانی با اي استوانه و کشیده انتهایی حباب
از  یدر برخـ  يمـر  ییحبـاب انتهـا   تنـوع . گردیـد  مشاهده
ــه ــا گونـ ــلاز قب Nothotylenchus يهـ  N. medians یـ

)Brzeski 1991( یـق افراد تحق اکثر. گزارش شده است نیز 
 جمعیـت  بـا  مشـابه  و گرد کامالً يدم با انتها يحاضر دارا

 کـامالً  دم انتهـاي  افـراد  از یکـی  در امـا  بودند، اصلی شرح
تنهـا تفـاوت در    یـز از نظر مشخصات افراد نر ن. بود باریک

نسـبتاً   يدم با انتها یدم است که در شرح اصل يشکل انتها
 حاضـر  یـت ذکر شده اما در تنهـا فـرد نـر در جمع    یزت نوك
  . گردید مشاهده گرد کامالً

 N. acutusگونه  با راشباهت  نیشتریب N. basiriگونه 

Khan, 1965 حاضـر  مطالعـه  تیجمع سهوجه تمایز . دارد 
معمـوالً گـرد در   (دم انتهـاي  شـکل  در  N. acutusبا گونه 

 بـه  رحـم  یعقبـ  سـه یک طـول  ، نسبت)تیز مقابل نسبتاً نوك
  در مقابـل  3/2-0/1( یتناسـل  شـکاف  محل در بدن عرض
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ــه . 3شــکل  : K-Nو  Nothotylenchus medians .B-G ،Iگون

: Cسـر و اسـتایلت؛   : Bشکل کلی؛ : Dو  A. نر: Jو  A ،H. ماده
 Mدم؛ : J-Lحباب انتهایی مري؛ : G-Iسطح جانبی؛ : Fو  Eمري؛ 

  .کیسه عقبی رحم: Nو 
Fig. 3. Nothotylenchus medians. B-G, I & K-N: 
Female. A, H & J: Male. A & D: General view; B: 
Anterior end; C: Oesophagus; E & F: Lateral field; 
G-I: Oesophageal basal bulb; J-L: Tail; M & N: 

Post-vulval uterine sac.  
  

 مـه یاز ن( یترشـح -یدفعـ  روزنه محل ،)5/1کمی بیشتر از 
یی در مقابـل نیمـه   اول حباب انتهـا  مهیتا ن هیدوم لوله ثانو

به طول دم نسبت  بورسابلندتر  اندازه و) اول حباب انتهایی
هرچند،  .باشد یم) سوم  تر از نصف در مقابل یک کمی کم(

 Brzeski( یبرزسـک مورد مطالعه  ،N. acutus يها تیجمع

 يدارا N. basiri یاصــل شــرح مشخصــاتبــا ) 1991
 Brzeski( یبرزسـک در  لتیطول استا، اما است یهمپوشان

 .N يو بـرا  7-6برابـر بـا    N. basiriگونـه   يبـرا ) 1998

acutus  آورده شده است و به نظـر   کرومتریم 10-7برابر با

 .Nهمچنین گونـه  . ستیدو گونه ن نیا نیب یتفاوت چندان

basiri    بـه دو گونـهN. cylindricus Khan & Siddiqi, 

نیـز   N. turfus (Yokoo, 1968) Siddiqi, 1986و  1968
تفاوت در شـکل حبـاب    لیدل بهاول گونه  از. شباهت دارد

بـا   کیـ بار يا مقابل اسـتوانه  درشکل  یگالب( يمر ییانتها
 گـرد  يانتهـا دم با  داشتن و از گونه دوم با) دار ساقه يانتها

 يبورسـا  نیو همچن) زیت کامالً نوك مقابل در(تا نسبتاً گرد 
 بـاً یتر از نصـف تـا تقر   کم یکم(طول دم  به نسبت تر کوتاه
  ). Sumenkova 1989( گردد متمایز می) درصد 100

درخـت انبـه در    شـه یفرار ازبـار   نیاول N. basiri گونه
در ). Khan 1965( دیـ گرد یمعرفـ و  يآور هندوستان جمع

 حومـه (بـاغ اللـه    ازگونـه   یـن از ا یتجمع سه یبررس نیا
 جـاده  40 لـومتر یک( گنـدم  مزرعـه ، )فارس استان، استهبان
 رمثمـر یدرختـان غ  و )بوشـهر  اسـتان  ،بندر گنـاوه  -بوشهر

 يآور جمـع  )یشرق جانیآذربا استان، زیتبر ،یگل ائل پارك(
 گــزارش ایــران از بــار اولــین بــراي و دیــگرد ییشناســا و
  . گردد می

ــه -3  & Nothotylenchus medians Thorne گون

Malek, 1968  
  3و شکل  2 جدول

  :مشخصات
 بـه  یـده خم یتا کم یممستق ،و قطور شکل کرمی :ها ماده
 7/1-3/1 عـرض  بـه  کوتیکـول  هـاي   حلقـه . یشکم سمت

سـر در  . طـولی  شـیار  شش داراي جانبی سطوح میکرومتر،
 و میکرومتـر  6/2-7/1 بلنـدي  به گرد، حاشیهامتداد بدن با 

 شـبکه  .مشخص حلقه فاقد میکرومتر، 3/7-3/6 پایه عرض
 قسـمت  ظریف، استایلت. متوسط تا ضعیف سر کوتیکولی
و  یفهـا ضـع   گـره  آن، طـول  درصد 4/43-6/25 مخروطی

 یکمـ  و کشیده کامالً یانیحباب م. گرد یهکوچک و با حاش
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و بـدون   میکرومتر 6/7-6/5به عرض  یهقطورتر از لوله اول
حبـاب  . یـه اول  از لوله تر یکبار یهثانو  مشخص، لوله یچهدر
 یـا  روده بـا  مماس یک،بار یاشکل پهن  یگالب يمر يانتها
بــه  یو گــاه یکرومتــرم 2/18تــا  یجزئــ همپوشــانی داراي

 کاردیـا  یی،بـه درون حبـاب انتهـا    یاکارد یصورت تورفتگ
 انتهـایی  حبـاب  نزدیـک  تـا  تولیدمثلی لوله گاهی. مشخص
آن سـاختار   يابتدا در گاهیرحم کوتاه و  است، کرده رشد
تا  باریکرحم  یعقب یسهک. گردد یمشاهده م يمانند یچهدر

برابـر  ) 8/1-6/0( 2/1 تر،میکروم 1/31-9/12 طول بهپهن، 
) 1/42-8/17( 7/32و  تناسـلی  شکاف محلعرض بدن در 
 فاصـله . یو روزنـه دفعـ   یشکاف تناسـل  یندرصد فاصله ب
برابر عـرض بـدن    2/12-8/7بدن  يانتها تا یشکاف تناسل

 و شـکل  مخروطـی و پهن،  کوتاهدم . دفعی روزنه محلدر 
در انتها به سمت  یمعموالًٌ گرد تا نسبتاً گرد و گاه انتهاي با

  . دارد یبرگشتگ یشکم
 ،هـا  از مـاده  تـر  یـک بار یکمـ  ياز نظر شکل ظـاهر  :نر
 خمیـدگی  داراي یکولاسـپ . ها همانند ماده يو مر یلتاستا
 هاللـی  کـامالً گوبرناکولوم سـاده و   ی،از سطح شکم جزئی
 6/30-7/20و بـه طـول    یاردارشـ  یهبـا حاشـ   بورسا شکل،
  . د طول دم استدرص 8/57-9/43و  یکرومترم

 Ditylenchusجـنس   ییشناسـا  يدهایـ اسـتفاده از کل  با
)Brzeski 1998, Sturhan & Brzeski 1991(، يها یژگیو 
 .Nافراد مورد مطالعه با گونه  یسنج ختیو ر یشناس ختیر

medians مـورد   يهـا  تیـ جمعبا  سهیمقا در. دارد مطابقت 
 تیدر جمع V شاخص ،)Brzeski 1998( یبرزسک مطالعه

 نسـبت ، )83-76در مقابل  3/84-3/81( شتریب یحاضر کم
رحم بـه عـرض بـدن در محـل شـکاف       یعقب سهیطول ک
طـول   نسـبت  ،)6/2-3/1 مقابل در 8/1-6/0(تر  کم یتناسل
 یتا روزنـه دفعـ   یفاصله شکاف تناسل بهرحم  یعقب سهیک

ــم ــر ک ــل  1/42-8/17( ت ــد 65-39در مقاب ــت) درص . اس

 يهـا  حلقـه ) Brzeski 1998( یبرزسـک در شـرح   نیهمچن
 تیـ جمع در کـه  یحـال  در شـده  ذکـر  نامشخص کولیکوت

  . هستند مشخص کامالً بدن يها حلقه حاضر
 چـه، یفاقـد در  یانیبا داشتن حباب م N. medians گونه
کوتــاه و  لتیاســتا ،یدر ســطح جــانب یطــول اریشــش شــ
 ,N. affinis Thorne يهـا  گونه به 75 از شتریب Vشاخص 

1941، N. geraerti Kheiri, 1971، N. hexaglyphus 

Khan & Siddiqi, 1968، N. taylori Husain & Khan, 

 گونـه . دارد شباهت N. tuberosus Kheiri, 1971 و 1974
N. hexaglyphus در  22-19( بلنـدتر  نسبتاً یکولاسپ يدارا

 يدارا N. taylori، گونـــه )یکرومتـــرم 4/18-18مقابـــل 
و ) 3/84-3/81در مقابــل  80-75(تــر  کــم Vشــاخص 
، گونـه  )4/18-18در مقابـل   20( بلنـدتر  کولیاسپ نیهمچن

N. tuberosus برابر عرض بـدن در   4-3(رحم بلند  يدارا
 Vشـاخص   يدار N. affinisگونه  و) یتناسل شکاف محل
. باشــد یمــ) 3/84-3/81در مقابــل  80-76( تــر کــم نســبتاً
 N. geraertiبـه گونـه    N. mediansشباهت گونه  نیشتریب

 و گـرد  لتیاستا يها گره و کوتاه سر اول گونه دراست که 
بـدن   يبـه انتهـا   لیـ هـا متما  و گره بلندتر سر دوم گونه در
  . است

پرشـو و   یـک مـزارع نزد  ازبار  یناول N. medians گونه
 گردیـد  گزارشو  آوري جمع یکامتحده آمر یاالتدر ا ینرو
)Thorne & Malek 1968 .(و فورچــونرتوســط  ســپس 

بــه جــنس  ) Fortuner & Maggenti 1987( مجنتــی
Ditylenchus ـ  يبرا گونه این .انتقال داده شد بـار از   یناول

 .Ali Ramaji et al( همکـاران  و رمجـی  علیتوسط  یرانا

پـس  . و به صورت مختصر شرح داده شد ییشناسا) 2010
 گزارش کرمانشاه استان غرب گیالن در زیتون خاك ازاز آن 
وجـود دو   رغم یعل). Esmaeili & Heydari 2016( گردید

و لذا  نیست دسترس در آن از کاملی شرح یرانگزارش از ا
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 یـت جمع. گردیـد  یفبه صورت کامل توص یبررس یندر ا
 30 یلومترک(برهان  یشمدرخت ابر یشهمورد مطالعه از فرار

ــواز ــتان  -جــاده اه ــتان خوزس ــز، اس اســتخراج و ) رامهرم
  . یدگرد ییشناسا

 ,Ditylenchus anchilisposomus (Tarjanگونه  -4

1958) Fortuner, 1982 
  3 جدول

  :مشخصات
. شـکمی  سـطح  بـه  خمیـده  کمـی  تـا  مسـتقیم  :ها ماده
سـطوح   یکرومتـر، م 3/1-0/1 عرض به کوتیکول هاي  حلقه
 یهسر در امتداد بدن، با حاش. یطول یارش شش يدارا یجانب

 8/5-1/5 یـه و عرض پا یکرومترم 6/2-6/1 يبلند بهگرد، 
 شـبکه . ظریـف  بسـیار   حلقـه  سـه تـا   دو يدارا یکرومتر،م
. متوســط تــا نامشــخصو  ضــعیف بســیارســر  یکــولیکوت
. انتهارو به  یاگرد  یهبا حاش کوچکها  گره ظریف، یلتاستا
حبـاب  . مشـخص  دریچـه  شکل، داراي بیضی میانی حباب
 شـکل،  گالبی ندرت به و بلند و کشیده معموالً يمر ییانتها
-1/7روده به طـول   نسبت بهبلند  معموالً همپوشانی داراي

 6/40-8/26رحـم بـه طـول     یعقبـ  یسهک .میکرومتر 2/41
ــر،م ــدن در  ) 6/2-4/1( 0/2 یکرومت ــرض ب ــر ع  محــلبراب

ـ   ) 2/46-2/29( 4/40و  تناسلی شکاف  یندرصـد فاصـله ب
 بـه  یمـه ن از یـا  تـدریج  به دم. دفعی روزنهو  یشکاف تناسل

 سمت به خمیدگی داراي یا مستقیم شود، یم یکبار باره یک
  . گرد نسبتاً تا گرد يشکل و با انتها مخروطی شکمی،
و  یکرومترم 0/31-0/24بورسا به طول . ها شبیه ماده :نر

  . است گرفته فرا رادرصد طول دم  6/47-1/51
ــا ــه  نی ــگون ــار  نیاول ــاب ــام  ب  Pseudhalenchusن

anchilisposomus  متحــده  االتیــا ا،یــفرنیکال دراز چمــن
موجـود   يهـا  ونینمونه از کلکس نیچند نیهمچن و کایآمر

ــهســپس ). Tarjan 1958( دیــگرد فیتوصــ وگــزارش   ب
 Ditylenchusو  )Safianema  )Siddiqi 1980 هـاي  جنس

 Fortuner 1982, Brzeski 1991, Brzeski( انتقال داده شد

 & Geraert( يریــخ و گــرارتتوســط  رانیــاز ا). 1998

Kheiri 1970 (  شـده   میگـزارش و ترسـ)  ـ ) 1جـدول  یول
 شـه یموجـود از فرار  تیـ جمع دو. شرح داده نشـده اسـت  

 و) فـارس  اسـتان  دان،یسپ شهرستان جانیهمابخش ( شلغم
 استانگچساران در جاده نورآباد،  يلومتریک 15( پتوسیاکال
تنهـا  . دیـ گرد ییشناسا و يجداساز) راحمدیبو و هیلویکهگ
در  شلغم تیجمع با پتوسیاکال تیجمع نیب موجود وتتفا
  . بود) کرومتریم 5/7 مقابل در 2/9-2/8( لتیاستا طول

ــه  -5  ,Ditylenchus geraerti (Paramonovگون

1970) Bello & Geraert, 1972  
  4و شکل  3 جدول

  :مشخصات
. یـده خم یبـه سـطح شـکم    یشکل، کمـ  کرمی :ها ماده
سـطوح   یکرومتـر، م 7/1-9/0 عرض به کوتیکول هاي  حلقه
ی، فاصله دو شیار وسط بیشتر طول یارش شش يدارا یجانب

گـرد، بـه    هـاي  یهبا حاش بدن، امتداد در سر. از سایر شیارها
ــد ــر 6/2-7/1 يبلنـ ــرض و میکرومتـ ــه عـ  6/6-2/5 پایـ
سـر   کوتیکـولی  شـبکه . مشخص هاي حلقه فاقد یکرومتر،م

 یقسـمت مخروطـ   متوسـط،  اسـتایلت . متوسـط  ضعیف تا
 یهبـا حاشـ   متوسـط، هـا   گـره  ،طول آن درصد 9/32-3/44

شـکل   بیضـی  یانیحباب م. به انتها رو گاهی و گرد معموالً
-8/0یچه به طـول  در يدارا یکرومتر،م 4/8-9/4 عرض به
. یـه اول  لـه از لو تر یکبار و بلندتر ثانویه  لوله میکرومتر،  1/2

 ممـاس  معمـوالً  شکل تا کشیده، گالبی مري ییحباب انتها
 یکرومتـر، م 6/7تا  یجزئ یهمپوشان يدارا یو گاه روده با

مانند در یچهساختار در ارايد کوتاه، رحم. مشخص کاردیا
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. ماده: P-Qو  Ditylenchus geraerti .B-H ،J-Nگونه . 4شکل 

A ،I  وO :نر .A  وF : شکل کلی؛B-D : سر و استایلت؛E : مري؛
G  وK : کیسه عقبی رحم؛H-J : حباب انتهایی مري؛L-P : دم؛Q 

  .سطح جانبی
Fig. 4. Ditylenchus geraerti. B-H, J-N & P-Q: Female. 
A, I & O: Male. A & F: General view; B-D: Anterior 
end; E: Oesophagus; G & K: Post-vulval uterine sac; 
H-J: Oesophageal basal bulb; L-P: Tail; Q: Lateral 
field. 

  

 یکرومتر،م 7/51-1/14 طول به رحم عقبی کیسه. آن ابتداي
و  تناسلی شکاف محلبرابر عرض بدن در ) 8/0-9/2( 9/1
ـ  فاصلهدرصد ) 9/14-8/69( 2/42 و  یشـکاف تناسـل   ینب

 يقطور و با انتهـا  معموالًشکل،  مخروطی دم. دفعی روزنه
  . نسبتاً گرد گاهی و گرد کامالً
. ها همانند ماده يو مر یلتاستا ي،از نظر شکل ظاهر :نر

 یگوبرناکولوم ساده و کم ی،از سطح شکم یدهخم یکولاسپ
 5/45-0/16به طول  یاردار،ش یهشکل، بورسا با حاش یهالل

  . است دم طول درصد 7/73-9/22 و میکرومتر

 Ditylenchusجـنس   ییشناسـا  يدهایـ اسـتفاده از کل  با
)Brzeski 1998, Sturhan & Brzeski 1991(، يها یژگیو 
مورد مطالعه با گونه  تیجمع یسنج ختیو ر یشناس ختیر

D. geraerti در  یبررسـ  نیـ ا يهـا  تیـ جمع. مطابقت دارد
در  839-626( شتریب بدن طول يدارا یاصل شرحبا  سهیمقا

 146-101( بـاالتر  يمـر  طول ،)کرومتریم 430-400مقابل 
 4/64-5/45( شـتر یطـول دم ب  ،)کرومتریم 87-84در مقابل 
-2/15( شـتر یب بـدن  عرضو ) کرومتریم 40-31در مقابل 

  ). Bello 1971( باشند یم) کرومتریم 15-11در مقابل  0/24
اشـتن  با د D. geraertiشده گونه  ییشناسا يها تیجمع
 ،یدر سطح جـانب  یطول اریشش ش دار، چهیدر یانیحباب م
ــتا ــاه  لتیاس ــریم 8/7-5/6(کوت ــاال  V، شــاخص )کرومت ب

رحـم بـه عـرض     یعقب سهیکطول  نسبتو ) 1/78-3/83(
 يهـا  گونه به) برابر 9/2-8/0( یبدن در محل شکاف تناسل

D. dauniae Brzeski & Palmisano, 1990، D. 

medicaginis Wasilewska, 1965، D. myceliophagus، 
D. silvaticus Brzeski, 1991  وD. valveus Thorne & 

Malek, 1968 شــباهت دارد .D. geraerti ــه  از  .Dگون

dauniae در 8/7-5/6( تـر  کوتـاه  نسـبتاً  لتیبا داشتن استا 
معموالً کامالً گرد تا (دم  يو شکل انتها) کرومتریم 8 مقابل

از  ،)گـرد  یو گاه زیت ر مقابل نسبتاً گرد تا نوكنسبتاً گرد د
گرد تـا   يداشتن دم قطور با انتها با D. medicaginisگونه 

ــل   ــرد در مقاب ــبتاً گ ــبار دمنس ــه  کی ــد، از گون  .Dو بلن

myceliophagus ســر  یکــولیشــبکه کوت هیــســاختار پا بــا
و  افتهیرشـد بـر بـدن در مقابـل     عمـود متوسط و (متفاوت 

بـا داشـتن دم بـا     D. silvaticusگونـه   از، )یحالـت کمـان  
دار و  زائـده  ایـ و  زیت نوك يگرد در مقابل دم با انتها يانتها
 دم مقابـل  در قطـور  دم داشتن با D. valveusاز گونه  تاًینها
  . شود یم جدا کیبار

درخت مـوز در   شهیفرار ازبار  نیاول D. geraerti گونه
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شناسـایی و بـه    همـاد  نماتد سهبر اساس  وآوري  جمع ریزئ
 & D. procerus Ballyعنــوان  تحــت صــورت موقــت

Reydon, 1931 پارامانوف. دیگرد گزارش )Paramonov, 

منتهـا بـا    د،ینام Tylenchus geraertiها را  ماده نیا) 1970
منتقـل   Ditylenchusتوجه به مشخصات مجدداً به جـنس  

 هشـت  یبررسـ  نیدر ا). Bello & Geraert 1972( دیگرد
ــجمع ــاز ا تی ــه از فرار نی ــادام شــهیگون  رازیجــاده شــ( ب

کیلومتري نیریـز   80(انار  ،)مهارلو کهنه يسروستان، روستا
، )شـیراز -جـاده قائمیـه   25کیلـومتر  (، جـو  )از آباده طشک

 دانشــگاه يکشـاورز  دانشـکده مــزارع دو نمونـه از  ( گنـدم 
در اسـتان   )ییلپـو  شهرستانحومه ( ییلبو چغندر و )رازیش

، دزك يروسـتا  گچساران، نورآبادجاده ( جاتیسبز ،فارس
ــه و بویراحمــد ــ و گوجــه )اســتان کهگیلوی جــاده ( یفرنگ
کهورســتان، اســتان ي لــومتریبنــدرعباس الرســتان، پــنج ک

ـ  نیا. دیگرد ییو شناسا يجداساز) هرمزگان  نیگزارش اول
ـ  نیو همچنـ  ایـ گونـه در دن  نیـ نماتود نـر ا  فیتوص  نیاول

  . است رانیگزارش گونه از ا

 ,Ditylenchus solani Husain & Khanگونــه  -6

1976  
  5و شکل  3 جدول

  :مشخصات
. یـده خم یبـه سـطح شـکم    یشکل، کمـ  کرمی :ها ماده
 سـطوح  میکرومتـر،  4/1-2/1 عرض به کوتیکول هاي  حلقه
بـا   بـدن  امتـداد  در سـر . طـولی  شـیار  چهـار  داراي جانبی
 پایه عرض و میکرومتر 1/2-8/1 يگرد، به بلند هاي یهحاش

 شـبکه . ظریـف   حلقه سهتا  یک يدارا یکرومتر،م 3/5-1/6
 و باریک یلتاستا. رشدیافتهسر متوسط تا نسبتاً  یکولیکوت

 ،درصـد طـول آن   9/38-1/27 یقسـمت مخروطـ   ظریف،
  .متمایل به سـمت عقـب   حاشیه با کوچک و ضعیف ها گره

  

  
، B. مـاده : Jو  Ditylenchus solani .A ،C-F ،Hگونه . 5شکل 

G  وI :نر .A  وB : شکل کلی؛C : بخشی از لوله تناسلی؛D  وE :
  .سطح جانبی: Jدم؛ : Iو  Hمري؛ : Gو  Fسر و استایلت؛ 

Fig. 5. Ditylenchus solani. A, C-F, H & J: Female. B, 
G & I: Male. A & B: General view; C: Part of gonad; 
D & E: Anterior end; F & G: Oesophagus; H & I: 
Tail; J: Lateral field. 

  
  یچـه در يدارا یکرومتـر، م 3/5-7/4 عـرض  به یانیحباب م
از  تر یکبار یهثانو  ، لولهمیکرومتر 7/1-7/0به طول  کوچک
 یکمـ  یـا کوتـاه   شکل گالبی يمر يحباب انتها. یهاول  لوله
 5/1 تـا  یجزئ یاربس یبا همپوشان یا روده با مماس یده،کش
 انتهـایی،  حبـاب  درون کاردیـا  رشـد  صورت به یکرومتر،م

 دریچه ساختار آن ابتداي در و کوتاه رحم. مشخص کاردیا
-8/18 طـول  بـه  رحـم  عقبی کیسه. گردد می مشاهده مانند

 محـل برابر عرض بدن در ) 8/1-4/1( 6/1 یکرومتر،م 1/25
ـ   ) 8/45-0/38( 8/40و  تناسلی شکاف  یندرصـد فاصـله ب
 محـل  از و مخروطـی  دم. دفعـی  روزنـه و  تناسـلی  شکاف
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از دو سـوم   ینکـه ا یـا شـده و   یکبار تدریج به یروزنه دفع
  .گرد کامالً يانتها با گردد، یم یکبار ییانتها
. ها ماده همانند مري و استایلت ي،از نظر شکل ظاهر :نر

 دو دارايگوبرنـاکولوم   ی،از سـطح شـکم   یدهخم یکولاسپ
 یهبا حاش بورسا شکمی، و پشتی سمت به ظریف خمیدگی

 2/50-9/38 و میکرومتــر 0/26-8/18بــه طــول  یاردار،شــ
  . است دم طول درصد
 Ditylenchusجـنس   ییشناسـا  يدهایـ اسـتفاده از کل  با

)Brzeski 1998, Sturhan & Brzeski 1991 ( و
مـورد   تیـ جمع ،یسنج ختیو ر یشناس ختیر يها یژگیو

ورد م يها تیجمع. دارد مطابقت D. solaniگونه  با مطالعه
) Husain & Khan 1976( یاصـل  شـرح بـه  مطالعه نسبت 

ــدن يدارا ــاه ب ــر کوت ــل در 604-506( ت  1100-780 مقاب
 در بدن عرض به رحم یعقب سهیک طول نسبت، )کرومتریم

 شـتر یب یدر مقابل کم 8/1-4/1(تر  کم یتناسل شکاف محل
، )7-6در مقابـل   7/5-5/4(تـر   کم ′c، شاخص )از دو برابر

) کرومتریم 20-18در مقابل  5/16-6/15(تر  کوتاه کولیاسپ
در  2/50-9/38( دمبه طول  نسبت بورسا اندازه نیو همچن

  . است) درصد 20مقابل کمتر از 
 چـه، یدر بـا  یانیم حباب داشتن نظر از D. solani گونه
طـول   يحـدود  تـا  و یجـانب  سـطح  در یطـول  اریش چهار
ــتا ــ لتیاس ــه  Vشــاخص  نیو همچن ــارب ــه  چه  .Dگون

hisariensis Das & Bajaj, 2005، D. angustus ،D. 

sturhani Mirbabaei Karani, Eskandari, Ghaderi, 
Heydari & Miraeez, 2017  وD. ausafi Husain & 

Khan, 1967 از گونــه . شــباهت داردD. hisariensis  بــا
بـدن در محـل    عـرض رحـم بـه    یعقبـ  سهیطول ک نسبت

 تفـاوت  و) 0/1 مقابـل  در 8/1-4/1( شـتر یب یشکاف تناسل
 کـامالً گـرد تـا نسـبتاً گـرد در مقابـل      (دم  يانتها شکل در
گـرد  (دم  يشکل انتهـا  در D. angustus، از گونه )زیت نوك

 c، شـاخص  )بـا زائـده   زیت تا نسبتاً گرد در مقابل کامالً نوك
 نسـبت بورسـا   اندازه، )24-18در مقابل  8/10-7/9(تر  کم
، از )درصـد  100 بـاً یدر مقابل تقر 2/50-9/38( دم طول به

 در 4/10-0/8(تــر  بــا اســتایلت کوتــاه D. sturhaniگونــه 
-3/79(بـاالتر   V، شـاخص  )میکرومتـر  6/11-4/10 مقابل

 نحـوه  با D. ausafiاز گونه  و )2/78-4/76 مقابل در 2/82
 يحـد  تـا ، )زیمتمـا  مقابـل  در امتداددر ( بدن به سر اتصال
و ) کرومتـر یم 11-10 مقابل در 4/10-0/8( لتیاستا اندازه

 زیمتمـا ) 75-72 مقابـل  در 2/82-3/79(بـاالتر   Vشاخص 
  . گردد یم

در  ینـ یزم بیسـ  شـه یفرار ازبـار   نیاول D. solani گونه
 & Husain( دیگرد ییشناسا و يجداسازهاپور هندوستان 

Khan 1976 .(اللـه  گل فراریشهاز  یبررس نیدر ا )  حومـه
 اولـین  بـراي  و شناسایی جداسازي،) فارس استان استهبان،
  . شود می گزارش ایران از بار

  بحث
شـده   ییگونـه شناسـا   22 از موجـود،  يها گزارش طبق
 .D. myceliophagus، D يهـا  گونـه  ،Ditylenchus جنس

dipsaci، D. medicaginis  وD. destructor، بیــبــه ترت 
انگـل   يهـا  گونـه . هسـتند  رانیپراکنش در ا نیشتریب يدارا
مورد،  یک يبه استثنا D. destructor و D. dipsaci یاهیگ

 يتـر  گرم يو هوا آب دارايکشور که  یجنوب يها از استان
گونـه   12از  حاضـر  یبررس در. است نشده گزارش هستند

 Ditylenchus، يهـــا گونـــه D. myceliophagus  وD. 

medicaginis  درصــد 1/35و  8/38 داشـتن بــا  یـب بـه ترت 
 فـارس، هـاي   اسـتان  در پـراکنش  بیشـترین  فراوانی، داراي

 توجـه  .بودنـد  هرمزگـان  و بوشـهر  راحمد،یو بو هیلویکهگ
گزارش  لیاز دال تواند یم یاهیانگل گ ينماتودها به خاص

 D. destructor و D. dipsaci یاهیانگل گ يها مکرر گونه
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  . باشد رانیا از
 جـنس  یاهیـ انگـل گ  ينماتودهـا  خسارتارتباط با  در

Ditylenchus، اسـت  گرفتهمطالعه صورت  نیچند تاکنون .
از  یکـاهش محصـول در منـاطق    عامـل  ونجهیساقه  نماتود

درصد  100آن پنج تا  خسارت زانیم و یاستان فارس معرف
ــرآورد شــده اســت  ,Abivardi & Sharafeh 1973( ب

Mansouri 1983 .( ــه ــزارع  در D. destructorگونـ مـ
ــ ــیزم بیس ــه و ین ــزارع  در D. dipsaci گون ــهیم  و ونج

 اسـتان  یاهیـ گ انگـل  ودنمـات  نیتر به عنوان مهم چغندرقند
نشـان داده شـده   ). Barooti 1997(انـد   شده یمعرف لیاردب

 در D. dipsaciاز  ریو سـ  ونجـه یدو نـژاد   حداقلاست که 
شـده   مشـاهده ). Fasihi et al. 2010(  دارد وجـود  رانیـ ا

خاك و غده  يها از نمونه 7/19و  7/15 بیاست که به ترت
 یآلودگ D. destructorاستان اصفهان به نماتود  ینیزم بیس

  ). Karimipour Fard et al. 2012(دارند 
ــه در ــر مطالعــ ــه ،حاضــ  از D. destructor  گونــ
ــ ــیزم بیس ــا ین ــوده يه ــدان و   آل ــتان هم ــیاري ازاس  بس
. دیـ گرد جـدا  رازیشـ  شـهر  در شده عیتوز يها ینیزم بیس

 اســتان یفرنگــ تــوتمــزارع  یبرخــ از D. dipsaciگونــه 
و  ياستان همدان جداساز ریو س ونجهی نیچن هم مازندران،
 لیـ از قب یزراعـ  اهـان یمنتهـا از مـزارع گ  . دیگرد ییشناسا

  . دیباشند جدا نگرد زبانیم توانند یچغندرقند و ذرت که م
ــه  از ــه گون  ،Nothotylenchus جــنسشــده  گــزارشن
 يدارا بیــترت بــه ،N. acutusو  N. geraerti يهــا گونــه
 نیـز  حاضـر  بررسـی  در. هسـتند  رانیا در پراکنش نیشتریب

 دارا راپـراکنش   بیشترین فراوانی %60 با N. geraertiگونه 
 يهـا  گونـه  بـودن  زا از خسـارت  یگزارش  چیه تاکنون. بود
  . ندارد وجود Nothotylenchus جنس

ــاز ــه يجداس ــا گون ــنس يه ــا ج و  Ditylenchus يه
Nothotylenchus اسـت  یشناخت ختیر يها بر اساس داده .

 یصـ یتشخ ارزش يدارا هـا  یژگـ یو از يمعدود تعداد تنها
ـ  زیتمـا ). Fortuner 1982( هسـتند   لیـ دل بـه  هـا  گونـه  نیب
ــباهت ــتیر ش ــناخت خ ــداد ،یش ــدود تع ــیو مع ــا یژگ  يه
. اسـت  دشوار يا گونه درون تنوع زین و ها گونه کننده زیمتما

و تعــداد انــدك  هــا گونــهاز  يتعــداد  شــرح بــودن  نــاقص
جنس و  نیا  یبررس يموجب دشوار ییشناسا يها شاخص
هـا بـه    اکثر گونـه . شده است یصیتشخ يدهایکل يگردآور
از  يو قرار گرفتن تعداد اند  مورد مطالعه قرار نگرفته یخوب
 & Sturhan(جنس هنوز مورد بحث است  نیها در ا گونه

Brzeski 1991 .(به مطالعـات   ازیابهامات، ن نیبا توجه به ا
و  شـتر یب يهـا  تیـ و جمع پیـ ت يهـا  نمونـه  يبر رو شتریب

هـا بـه منظـور مشـخص شـدن       شرح گونه لیتکم نیهمچن
  . وجود دارد گریکدیها از  گونه کننده زیمتما يها شاخص

ــکل ــا دی ــه ییشناس ــا گون ــده  يه ــزارش ش ــنسگ   ج
Nothotylenchus رانیا در  

 2  ......................    یطول اریش چهار يدارا یجانب سطوح -1

  5  ....  )شتریب یگاه( یطول اریششش  يدارا یسطوح جانب -
ــتا -2 ــرم 13-5/10 یلتاسـ ــپ ،یکرومتـ  24-22 یکولاسـ
 N. adasi  ............................................................    یکرومترم

 20 از تــر  کوتــاه اســپیکول یکرومتــر،م 10-5/5 اســتایلت -
  3  .........................................................................    میکرومتر

3- V  =79-82   ................................................  N. acris* 

- V  =70-79   ................................................................  4  
 میکرومتـر  20-14 اسـپیکول  یکرومتر،م 10-7 استایلت -4
  ..........................................................................  N. acutus  

ــرم 7-6 اســتایلت - ــرم 15-13 اســپیکول ،یکرومت   یکرومت
  ............................................................................  N. basiri  

بعـد از   یترشـح -دفعی روزنه ،یکرومترم 6-5 استایلت -5
 N. persicus  .............................   یزت نوك يدم با انتها ي،مر

در  یترشــح-یدفعــ روزنــه ،یکرومتــرم 9-5/6 یلتاســتا -
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  6   .................  نسبتاً گرد   یاگرد  يدم با انتها ي،محدوده مر
 23-19 اســپیکول ظریــف، بســیار اســتایلت هــاي گــره -6
 برابـر  3/1-5/0رحـم   یعقب کیسه ،V  =82-86 یکرومتر،م

 N. hexaglyphus  ........  تناسلی شکاف محل در بدن عرض

 5/18-14 اســپیکول مشــخص، اســتایلت هــاي گــره -
برابـر عـرض بـدن در     3-6/0 رحـم  عقبی کیسه یکرومتر،م

  7  .......................................................   یمحل شکاف تناسل
 4/2-0/2رحـم   یعقب یسهطول ک ،برابر 4-3طول رحم  -7

 N. tuberosus  ....   تناسلی شکاف محل در بدن عرض برابر

رحـم   یعقبـ  یسـه طـول ک  ،برابـر  سهتر از  طول رحم کم -
  8   .........  یبرابر عرض بدن در محل شکاف تناسل 6/0-6/2
  انتهـا  بـه  متمایـل  یلتاسـتا  هـاي  گـره  جهـت  بلند، سر -8
  ...................................................................  N. geraerti**  

 9   .............................  گرد  استایلت هاي گره تر، کوتاه سر -

 در بـدن  عـرض  برابـر  3/1-0/1رحم  یعقب یسهک طول -9
ــل ــکاف محـ ــلی، شـ ــتایلت تناسـ ــر 9-8 اسـ   میکرومتـ

  ......................................................................  N. affinis** 
 در بـدن  عـرض  برابـر  6/2-3/1رحـم   یعقب یسهطول ک -

ــل ــکاف مح ــلی، ش ــتایلت تناس ــرم 0/8-5/6 اس   یکرومت
  .......................................................................  N. medians 

 ینـاقص بـودن شـرح اصـل     یـل به دل N. acrisگونه : *
 speciesبـه عنـوان   یکول و اسـپ  یلتطول اسـتا  یانعدم ب(

inquirenda آورده شــده )Brzeski 1991( یســتو در ل 
  .است نشده ذکر هم) Brzeski 1998( برزسکی يها گونه

ــه: ** ــاي گون ــر  N. geraertiو  N. affinis ه از نظ
مشـابه   یاربسـ  سـنجی  یخـت و ر شناختی یختر هاي یژگیو

  .است مشکل بسیارآنها  یزهستند و تما

ــکل ــا دی ــه ییشناس ــا گون ــده  يه ــزارش ش ــنسگ   ج
Ditylenchus رانیا در  

 2  ......................    یطول اریچهار ش يدارا یجانب سطوح -1

 یطـول  یارش) هشت تا یگاه(شش  يدارا یسطوح جانب -
  .......................................................................................  10  

  3  ............   یکرومترم 5/9حداقل  استایلتطول  میانگین -2
  6  .................    میکرومتر 8حداکثر  استایلتطول  میانگین -
  4  ........................................   یکرومترم 21-18 یکولاسپ -3
 5  ..........................................    میکرومتر 28-22 اسپیکول -

4- V  =79-83، شـکل،   یمعموالً گالب ییانتها حبابc′  =
 عـرض  برابـر ) 6/3-2/1( 6/2رحـم   یعقب کیسه ،5/4-0/7
  D. solani  ..............................   تناسلی شکاف محل در بدن

- V  =76-78، اي، اسـتوانه و  بلند ییحباب انتهاc′  =3/3-
 در بدن عرض برابر) 9/1-0/1( 4/1رحم  یعقب کیسه ،6/4

 D. sturhani  .......................................  تناسلی شکاف محل

ــدن -5 ــول   ب ــه ط ــد، ب ــانگین و 2300-1500بلن  1750 می
 D. gigas  ..............................................................  میکرومتر

 1250 یـانگین م و 1700-1000 طـول  بـه  تـر،   کوتاه بدن -
 D. dipsaci  .........................................................    میکرومتر

، 83برابر با  Vشاخص  میانگین یکرومتر،م 29 اسپیکول -6
 D. filimus  .......................    ی شکلنخ یا یزت دم نوك انتهاي

 Vشـاخص   میـانگین  یکرومتـر، م 25از  تر کوتاه اسپیکول -
  7  ...........    تیز نوك یا گرد نسبتاً گرد، دم انتهاي ،83 از تر کم
بـدن در   عـرض برابـر   1/5-8/1بلند،  رحم عقبی کیسه -7

  V  =66-77    .....  8 ؛)برابر 1ندرتبه ( یشکاف تناسل محل
بـدن در   عرضبرابر  1/2-4/0تر،  کوتاه رحم عقبی کیسه -

  V  =77-85  ...................................  9 ی،شکاف تناسل محل
 V یکرومتـر، م 7-5/5 استایلتمشخص،  یاربدون ش سر -8

 =66-73  ..........................................  D. longimatricalis 

  V  =71-77 یکرومتــر،م 9-5/6 یلتاســتا یاردار،ســر شــ -
   .........................................................................  D. parvus 
 شـکاف  بـین درصـد فاصـله    50-15 رحم عقبی کیسه -9

 بـا  دم میکرومتـر،  25-14 اسـپیکول  دفعی، روزنهو  تناسلی
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 D. equalis  ....................  یز ت نوك یا گرد گرد، نسبتاً يانتها

 شـکاف  بـین درصـد فاصـله    17-10 رحـم  عقبـی  کیسه -
 بـا  دم میکرومتـر،  17-15 اسـپیکول  دفعی، روزنهو  تناسلی
  D. exilis  ..........................................................  گرد  يانتها
ــول -10 ــتایلت طـ ــا م 14-10 اسـ ــانگینبـ   12-5/10 یـ

  11  ........................................................................  میکرومتر
ــتایلت طــول - ــا م 0/11-5/5 اس ــانگینب ــم ی ــر ک  5/9از  ت

  12  .......................................................................    میکرومتر
 14-10 اسـتایلت  ی،طـول  یاربا شش شـ  یسطوح جانب -11
دم  همپوشـانی،  بـا  یا مماس مري انتهاییحباب  یکرومتر،م

 D. destructor  ..............................................  گرد   يبا انتها

 اسـتایلت  ی،طـول  یاربا شش تا هشـت شـ   یجانبسطوح  -
 يمماس، دم با انتهـا  يمر ییحباب انتها یکرومتر،م 10-11
 D. dryadis   ...........................................................   یزت نوك

بـدن در   عـرض برابـر   4/0 حـداکثر  رحم عقبی کیسه -12
و  تناسـلی  شـکاف  بـین فاصـله  % 9 یا یشکاف تناسل محل
 یو بـا همپوشـان   یدهکشـ  يمـر  ییحباب انتها دفعی، روزنه
 D. apus  ................................................  نسبت به روده بلند

 محـل بـدن در   عـرض  برابر8/0 حداقل رحم عقبی کیسه -
 روزنـه  و تناسـلی  شکاف بین فاصله% 18 یا یشکاف تناسل

  13  .............................................................................   دفعی
13- V  =5/71 )68-75(، 5/11بـه طـول    کوتـاه  اسپیکول 

 نسـبت  ممـاس  و بلنـد  انتهایی حباب یکرومتر،م) 0/9-14(
  تیـــز نـــوك انتهـــاي بـــا بلنـــد مخروطـــی دم روده، بـــه

  ..................................................................  D. ferepolitor  
  یشبــ V شــاخص یــانگینتــر، م عقــب یتناســل شــکاف -

  14  ..............................................................................  77از 
 يبورسا تا انتهـا  یکرومتر،م 11 طول به کوتاه اسپیکول -14

 بـا  قطـور  و کوتـاه  دم میکرومتـر،  450-370بدن  طولدم، 
  D. virtudesae  .................................................   گرد انتهاي

  15  .............   یکرومترم 20-14 یانگینبا م بلندتر اسپیکول -
 گالبـی  مري ،)ć  =1/9 )6/6-2/12 باریک، و بلند دم -15
 D. longicauda  ..................   روده به نسبت مماس و شکل

  16  ...........................    5/7 از تر کم ć شاخص تر، کوتاه دم -
 مـایز سر مت یکرومتر،م 15-13به طول  کوتاه اسپیکول -16
 17  .............................................................................  بدن از

 در سـر  یکرومتر،م 16 حداقل میانگین با بلندتر یکولاسپ -
  18  ......................................................................   بدن امتداد

درصد فاصـله   67-52رحم بلند به اندازه  یعقب کیسه -17
و  کوتـاه  دم، V  =81-85و مخـرج،   یشـکاف تناسـل   ینب

ــا ،)′c، 9/2-6/3  =c=  8/18-1/15( قطــور ــاب انته  ییحب
  *D. nanus  ............................................  شکل  یگالب يمر
 فاصـله  درصد 33-25به اندازه  تر کوتاهرحم  یعقب کیسه -
 بلنـدتر  نسبتاً دم ،V  =75-82 مخرج، و تناسلی شکاف بین

)3/13-3/8  =c، 2/6-4/4  =c′( ،يمـــر ییانتهـــا حبـــاب 
  D. triformis  ...........................................................    کشیده

 به نسبت همپوشانی دارايمعموالً  يمر ییحباب انتها -18
  19  ....................................................   مماس، گاهیو  روده

هـا   گونـه  یدر برخـ  ممـاس،  معموالً مري انتهایی حباب -
  20  ..............................................    یجزئ یبا همپوشان یگاه
و با  شکل هاللی و رشدیافتهسر  یکولیشبکه کوت یهپا -19
 عقبـی  کیسه میکرومتر، 5/8-5/6 استایلت ،کوتاه یرونیلبه ب
 شـکاف  بـین  فاصـله  درصـد  69-30 اندازه به و بلند رحم
 D. myceliophagus  ..................................  مخرج و تناسلی

 8/10-5/7 یلتاسـتا  ضـعیف،  سـر  کوتیکولی شبکه پایه -
 درصـد  34-24 اندازه به و بلند رحم عقبی کیسه یکرومتر،م

ــله ــین فاصـــ ــکاف بـــ ــلی شـــ ــرج و تناســـ   مخـــ
  ........................................................  D. anchilisposomus  

برابـر  ) 1/4-8/2( 5/3رحم بلند به انـدازه   یعقب کیسه -20
درصـد  ) 59-45( 52و  یعرض بدن در محل شکاف تناسل
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 بـا  معمـوالً قطـور   دمو مخـرج،   یشکاف تناسل ینفاصله ب
  D. acutatus  ................................................  تیز نوك انتهاي

  21  ...........................................   تر کوتاه رحم عقبی کیسه -
در مقابـل   یترشح-دفعی روزنه یده،کش ییانتها حباب -21

) 8/1-9/0( 3/1کوتـاه   رحـم  عقبی کیسه یه،وسط لوله ثانو
 کامالً انتهاي با دم تناسلی، شکاف محل در بدن عرض برابر
  D. tenuidens  .........................................................  تیز نوك

  یترشــح-دفعــی روزنــه شــکل، گالبــی و کوتــاه مــري -
  22  ..........................................................................   تر عقب

 c  =3/4' گرد، معموالً انتهاي با قطورکوتاه و  نسبتاًدم  -22
)5/3-0/5(  ......................................................  D. geraerti  

  23  ..............  )مشابه یاردو گونه بس( بلندتر و تر باریک دم -
23- V  =79-82، 'V  =88-92 23-16 اســــــــــپیکول 

  c  =3/5-8/8   ................................  D. valveus'میکرومتر، 
- V  =72-84، 'V  =81-91 یکرومتـر،  م 20-15 یکولاسپ
'c  =5/4-6/8    .........................................  D. medicaginis  

 
 یـان عـدم ب  یـل دل به D. nanus Siddiqi, 1963 گونه: *

و شرح بر اساس تعداد انـدك   یسطح جانب یارهايتعداد ش
 speciesبه عنوان ) Brzeski 1998( برزسکینمونه در منبع 

inquirenda آورده شده است.  
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