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  چکیده 
 خاك نمونه 120 مجموع در 1384 و 1383 هاي سال طی در مغان دامپروري و صنعت و کشت در میوه باغات گیاهی انگل نماتدهاي شناسایی منظور به

به آزمایشگاه، عملیات شستشوي خاك، استخراج نماتدها، تثبیت کردن و انتقال آنها به ها  نمونه انتقال از پس .گردید آوري جمع منطقه درختان ریزوسفر از
شده به تفکیک جنس، اسالیدهاي میکروسکوپی  سپس از نماتدهاي استخراج. صورت گرفت (De Griss, 1969)گلیسرین با استفاده از روش دگریس 

اندازه گیـري   ،میکروسکوپیهاي  پس از بررسی. مختلف بدن بعضی ازنماتدهاي کرمی شکل تهیه گردیدهاي  عرضی الزم از قسمتهاي  دائمی و برش
یک مورد مطالعه قرار گرفتند و با استفاده از منابع و جهت شناسایی با توجه به خصوصیات مورفولوژیک و مورفومترها  و ترسیم تصاویر آنها، نمونهها  نمونه

 25جنس، مورد شناسایی قرار گرفت کـه   19گونه متعلق به  28در این بررسی . جدا شده اقدام گردیدهاي  کلیدهاي شناسایی موجود، به شناسایی گونه
  : عبارتند ازها  این گونه. دباش می Dorylaimidaو سه گونه متعلق به راسته  Tylenchidaگونه متعلق به راسته 

Aphelenchoides limberi, Aphelenchoides cyrtus, Aphelenchus avenae, Aprutides guidettii Basiria 
flandriensis, Boleodorus thylactus, Coslenchus pycnocephalus, Criconemaides xenoplex, Criconema informis, 
Ditylechus kheirii, D. medicaginis, D. parvus, Filenchus afghanicus, F. vulgaris, Merlinius rugosus, 
Helicotylenchus pseudorobustus, Paraphelenehus acontioides, Parartylenchus tateae, P. nanus, Pratylenchus 
neglectus, P. thornei , P. vulnus, Psilenchus hilarulus, Rotylenchus cypriensis, Zygotyenchus guevarai, 
Longidorus iranicus, L. profundorum, Xiphinema index 

براي اولین بـار از ایـران و منطقـه     Aphelenchoides cyrtusو  Paraphelenchus acontioides گونه دو معرفی شده،هاي  از میان گونه
گردد  می این جنس متمایزهاي  علت دارا بودن زائده در انتهاي دم و داشتن هشت شیار جانبی از بقیه گونه به  P. acontioidesگونه .گردد می گزارش
به خاطر دارا بودن چهار شیار جانبی، فرورفتگی محل اتصال سر به بدن، تعداد وشکل زایده دم، طول دم و داشتن نماتد نر از بقیـه   A. cyrtus ونهو گ
   .شود می متمایزها  گونه

  
  Tylenchida ,Longidoridaeدرختان میوه، نماتد، فون، مغان، ایران،  :کلیديهاي  واژه

  
    1  مقدمه

ی یمیوه به عنوان محصوالت دائمی در تأمین نیازهاي غذادرختان 
منطقه مغان . آید می و سالمت انسان از ابتداي خلقت تاکنون به شمار

مهـم  هـاي   یکی از تامین کنندگان عمده میوه کشور و یکی از قطـب 
با توجـه بـه محـدودیت سـطح زیـر      . باشد می کشاورزي و دامپروري

هـت افـزایش سـطح تولیـد     کشت، بهترین و مناسـب تـرین روش ج  
محصوالت باغی کشاورزي، جلوگیري از خسـارت وارده بـه درختـان    

 گیـاهی هـاي   میوه از طریق اقدامات حفاظتی در برابر آفات و بیماري
                                                        

ي دانشجوي سابق کارشناسی ارشد و دانشیار گـروه بیمـار  به ترتیب  - 2و1
  دانشگاه تربیت مدرس ،شناسی گیاهی

  ):pourjame@modares.ac.ir  Email:          نویسنده مسئول -(*
  دانشگاه تبریز دانشیار گروه گیاهپزشکی -3

مهمتـرین و خطرنـاکترین    جملـه  نماتدهاي انگل گیـاهی از . باشد می
گونـه محصـوالت محسـوب     بـر روي ایـن   ي مهـم زا عوامل بیمـاري 

بدیهی است قبل از شناسایی  .باشد می کنترل آنها مشکلشوند که  می
هـاي   توان بـه بررسـی سـایر جنبـه     انواع نماتدهاي مضر گیاهی، نمی

ریزي  شناسی، اکولوژي و از همه مهمتر برنامه زیست :مربوطه از قبیل
با توجه به مطالعات لذا . در جهت کنترل صحیح و مؤثر آنها اقدام نمود

خصـوص شناسـایی فـون نماتـدهاي گیـاهی      اندکی که در منطقه در
صورت گرفته، شناسایی نماتدهاي انگل گیاهی مزارع کشت و صنعت 

باتوجه بـه عـدم اطـالع کـافی از وضـعیت      ، و )1(و دامپروري مغان 
نظرگرفتن  با در ،نماتدهاي انگل درختان میوه موجود در منطقۀ مغان

ان اولین گام تا به عنو بودوسعت منطقه و وضعیت کشاورزي آن الزم 
یک مطالعۀ اساسی به منظور شناسایی و تعیین پـراکنش انـواع    ،مؤثر

تحقیـق   لذا .آور درختان میوة این منطقه صورت گیرد نماتدهاي زیان
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  .حاضر براي نیل به این هدف صورت گرفته است
  

  مواد و روش ها
 120تعـداد   در مجمـوع،  مسافرت به منطقـه مغـان،   ینطی چند

پس از انتقـال  . گردیده از باغات منطقه جمع آوري نمونه خاك و ریش
به آزمایشگاه، عمل شستشوي خاك و استخراج نماتدها طبق ها  نمونه
و تثبیت و انتقـال نماتـدها بـه     )4(سانتریفوز و ) 8( سینیهاي  روش

انجـام   (De Grisse, 1969) روش دگریس گلیسرین با استفاده از 
تـدهاي اسـتخراج شـده تهیـه     سپس اسالیدهاي دائمی از نما. گرفت
 توسـط نماتـدها   ریخـت شناسـی  و  ریخت سنجیمشخصات . گردید

  .قرار گرفت نوري مورد مطالعه میکروسکوپ
  

  بحث و نتیجه گیري
ــق   ــن تحقی ــه از  28در ای ــته    19گون ــه راس ــق ب ــنس متعل ج

Tylenchida  و راستهDoryliamida 1جـدول  ( شناسایی گردید( .
  و  Aphelenchoides cyrtusنـه گو دوفـوق  هـاي   از میان گونه

Paraphelenchus acontioides    بـار از ایـران و    نبـراي اولـی
ــزارش  ــه گ ــی منطق ــردد م ــنس . گ ــترش ج ــدگی و گس ــاي  پراکن ه

Aphelenchoides, Ditylechus, Pratylenchus  و 
Paratylenchus  در . بیشتر بـود ها  به ترتیب نسبت به سایر جنس

 Longidorusشناسایی شده و جدید گونه  دواینجا شرح خصوصیات 
profundorum خواهد آمد.  

  
  مشخصات

نماتدهاي کرمی شکل که بعد از تثبیت شـدن بـه شـکل    : ماده 
میکرومتر از هم قرار  1-2شیارهاي عرضی با فاصله . آیند هالل در می

شبکه کوتیکولی . سطوح جانبی داراي چهار شیار طولی است ،گیرند می
 ر در محل اتصال با بدن فرو رفته، طول سـر ، ستا متوسط ضعیف سر
میکرومتر و فاقـد شـیارهاي عرضـی     7-5قاعده  دره و عرض آن س
قسـمت مخروطـی    ،استایلت ضعیف با کمی تورم در قاعـده . باشد می

حباب میانی مري کروي و تقریباً . نصف طول استایلتبه اندازه تقریباً 
فاصـله آن از سـر    تمام عرض بدن را در ناحیه خود پر کرده اسـت و 

 و ترشـحی  -روزنه دفعیهمیزونید مقابل . باشد میکرومتر می 59-56
لوله ثانویه مـري کوتـاه،   . میکرومتر از سر قرار دارد 60-86در فاصله 

مـري بـه    .نزدیک ابتداي روده قرار داردو عصبی در انتهاي آن  حلقه
ر میکرومتـ  60-114فاصله  به ، حباب انتهاییمیکرومتر 67-86طول 

فرج داراي لبهـاي برجسـته،   . از ناحیه پشتی با روده هم پوشانی دارد
میکرومتر و واژن متمایل به سمت  346-486فاصله آن از ابتداي بدن 

کشیده شده به طرف و ي جنسی راست  داراي یک لوله. جلو بدن است

و کیسـه ذخیـره   قرار داشـته  در چند ردیف ها  تخمک .جلو بدن است
  . باشد یده میاسپرم به صورت کش

انتهـاي   باشد امـا  ها می ماده همانندنماتدهاي نر تقریباً  شکل :نر
سبتاً شدیدي بدن نماتد نر پس از تثبیت شدن به سمت شکم انحناي ن

  .باشد می Aphelenchoidآلت نرینه از نوع . کند پیدا می
  
  بحث

جـدولی و مصـور    ، کلیـد )5(وال نشناسایی سـ  دبا استفاده از کلی
و با توجه به وجود چهار شـیار جـانبی، فرورفتگـی محـل     ) 6( شاهینا

، (mucron)شـکل زائـده دم   و تعـداد  ، تماس سر با بدن، شـکل دم 
گونـه اسـتخراج شـده،    جمعیـت  طول دم و طول آلت نرینه در نماتد، 

Aphelenchoides cyrtus گونه شناسایی شده بـه   .شناسایی شد
 ,1979A. haguei, Maslen, ،A. macronucleatusهاي  گونه

Baranorskaya, 1963 ،A. parasaprophilus sanwal, 
 :شود می شباهت دارد که توسط خصوصیات زیر از آنها متمایز 1965
در مقابل  16-25(بیشتر  نرطول آلت نرینه در نماتد  A. haguei در
 11-12در مقابل  5/13-5/14( ترو استایلت بلند) میکرومتر  31-25

باشد  فاقد نماتد نر می A. macronucleatus . اشدب می) میکرومتر 
 نر وجود دارد و داراي چهار شیار طولی نماتدفوق  گونهکه در  در حالی
کوتـاه در   آلت نرینهداراي طول  A. parasapriphilus . باشد می

این گونه اولین بار . باشد می) میکرومتر 35-31ل در مقاب 21(نماتد نر 
  .شده استگزارش  (Paesler, 1959)در دنیا توسط پائسلر 

در در این بررسی گونه مذکور از خاك اطراف ریشه فندق و شلیل 
جمع آوري و شناسایی شده منطقه کشت و صنعت و دامپروري مغان 

  .گردد می ایران گزارش ازو براي اولین بار 
  

  مشخصات
نماتدهاي کرمی شکل و استوانه اي که به طرف سر و دم  :ماده 

ه و پس از تثبیت به طور جزئی به سـمت شـکم خمیـدگی    باریک شد
سر در امتداد بدن و از شش لب مشخص تشکیل شـده  . کنند پیدا می
پوست داراي شیارهاي عرضی نازك، و فاصله ایـن شـیارها در   . است

جانبی یک چهارم تا  سطوح. باشد میکرومتر می 8/0قسمت وسط بدن 
در  سـطوح جـانبی  اد تعـد . است یک پنجم عرض بدن را اشغال کرده

در حد فاصل حباب میـانی و انتهـایی    وناحیه جلویی مري محو شده 
ولی در بقیه  کند مري و در ناحیه مخرج به شش شیار کاهش پیدا می

فاقد ت استایل. باشد می بدن تعداد سطوح جانبی هشت عددهاي  قسمت
  لوله. گره مشخص و مخروط آن نصف تا کمتر از نصف طول استایلت

به تدریج بـه سـمت حبـاب انتهـایی      و لوله ثانويمري باریک   یهاول
تقریباً یک یا یـک و نـیم برابـر     راست رودهطول . گردد می تر عریض
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دایرید به طور مشخص در روي . باشد می مخرجعرض بدن در ناحیه 
منفـذ   .شـود  مـی  جانبی و هم سطح با حلقه عصـبی مشـاهده   سطوح
یزونید دو تـا چهـار میکرومتـر    ترشحی مقابل حلقه عصبی، هم-دفعی

ترشحی و همیزونیون بـه انـدازه ي عـرض     -پایین تر از منفذ دفعی 
نزدیک انتهـاي دم  نیز فاسمیدها . قرار دارد همیزونیدتر از  بدن، پایین
از یک ردیف تخمدان ، نماتد ماده داراي یک لوله ي جنسی. قرار دارند

بوده و داراي فرج به صورت شکاف عرضی . شده استتخمک تشکیل 
 به طول دو برابر عـرض بـدن  ، مشخص و کیسه عقبی رحمهاي  لب
  .باشد می

  .مشاهده نشد: نر
  
  بحث
مشخصات ذکر شده در مقایسـه بـا مشخصـاتی کـه در منـابع       

نشـان  آمـده اسـت،    Taylor and Pillai, 1967مختلف از جملـه  
گونه به علـت   این .باشد می P. acontoidesدهد که گونه فوق  می

 P. batacicusهاي  در انتهاي دم از گونه) ماکرون(دارا بودن زائده 
Filipiev,1934  وP. myceliophthorus Goodey, 1958  و

P. tritici Baranovskaya 1958 هاي  گونه )7( گردد متمایز می
جهـت تمـایز   . باشـند  در انتهاي دم مـی   ذکر شده فاقد هر گونه زائده

در انتهـاي دم هسـتند، از تعـداد شـیارهاي     هایی که داراي زائده  گونه
داراي چهار شـیار،   P. basili Das, 1960. گردد جانبی استفاده می

P. amblyurus Steiner, 1934   ــیار و ــش ش  .Pداراي ش
pseudoparietinus Micletezky 1922  داراي نـــه شـــیار

 P. acontoides Taylor andي  باشـند در حـالی کـه گونـه     می
Pillai 1967 این گونه در دنیا اولین . راي هشت شیار جانبی استدا

گونه مذکور در این بررسی . گزارش گردید) 7(بار توسط تیلور و پیالي 
ریشه درختان میوه فندق و گیالس جمع آوري و براي اطراف از خاك 

  .گردد می اولین بار از ایران گزارش
  

  مشخصات
 بدن باریـک تـر   به طرف ابتداي بدن تقریبا استوانه اي و :ماده 
دب و کناره به صورت تخت سر تقریبا. باشد می هاي آن به صورت مح. 
بوده و عرض آن یک چهارم عرض بدن در ناحیـه  از بدن متمایز  سر

پوست داراي سه . اي شکل و به صورت دو لبی آمفیدها کیسه. ي مري
 ن، ضخامت آن در وسط بدترین الیه خیلی نازك الیه اصلی که داخلی

در ناحیه پشت دم جهار تا شش میکرومتر و  ،میکرومتر دو و نیم دو تا
و دونتواسـتایل  ا. باشـد  در ناحیه مـري کمتـرین ضـخامت را دارا مـی    

بخش جلـویی   ،ادونتواستایل طویل و باریکمشابه جنس و ادونتوفور 
توسط حلقه عصبی که به اندازه عرض بـدن در  و مري بلند و باریک 

حبـاب مـري تقریبـاً    . ، احاطـه شـده اسـت   پشت ادونتوفور قـرار دارد 
-135طول آن  سمت باریک ابتداي آن متمایز است،اي و از ق استوانه

محـل قـرار گـرفتن     .باشـد  میکرومتـر مـی   25-30و عرض آن  122
غدد ترشحی مري و محل ریزش مجاري آنها به مجـراي  هاي  هسته

دیگـر  هاي  هسته غده پشتی مري جلوتر از هستهمري مشابه جنس، 
 (subventral)شکمی  زیر غدد مجاور سطحهاي  قرار داشته و هسته

 دریچه بـین مـري و روده مخروطـی شـکل    . تقریباً هم اندازه هستند
فرج به صورت شـکاف عرضـی و تقریبـاً در     ،تا مستطیل مانند کوتاه

وسط بدن قرار دارد، واژن عمود بر محور بدن و طول آن نصف عرض 
جنسی نسبتاً   دستگاه تولید مثل از دو لوله. باشد بدن در ناحیه فرج می
هـا   تخمک .باشد راي بخش انتهایی برگشته میبلند تشکیل شده و دا

مجراي . باشند می در دو ردیفردیف منفرد و در بخشی در در بخشی 
دم مخروطی شکل . اي و بلند است طویل و رحم استوانه کعبور تخم

اما از طـرف  پشتی خیلی جزئی تحدب آن به سمت با انتهاي گرد که 
  .شکمی راست و مستقیم است

 پاپیـل جنسـی   با ماده هم اندازه بوده و داراي تقریباً نر نماتد: نر
بوده ، در انتهاي بدن و در ناحیه نیمه شکمی (Supplements) زوج
  .باشد می عدد متغیر 10-15از جنسی هاي  مکملتعداد این  و

  
  بحث

بـا مشخصـات ذکـر شـده      تاین جمعی ریخت سنجیمشخصات 
مطابقت  )2(در کلید چن و همکاران  L. profundorumبراي گونه 

ایـن انطبـاق را    ،)3(همچنین مقایسه  این گونه با شرح اصـلی  . دارد
به گونه  Longidorus profundorumگونه . دهد نشان میبیشتر 

L. goodeyi Hooper 1961 ،L. caespiticola Hooper 
 L. vineacola Sturhan and Weischer 1964و   1961

این گونه به خاطر داشـتن آمفیـدهاي دو لبـی و کمتـر     . شباهت دارد
و تحدب شکل بدن ) ناحیه لب( توسعه یافته باریک و تخت بودن سر 

 L. goodeyiو سطح حلقـه هـادي از گونـه ي    ) رس(بین ناحیه لب 
تن تحدب خاطر داش هب L. caespiticolaي  از گونه. گردد متمایز می

کمــک ، آمفیــدهاي دو لبــی و )ناحیــه لــب(بیشــتر در قســمت ســر 
شـکمی قـرار    مجاور سطحجنسی مخرجی که در قسمت هاي  دهنده

داشتن ناحیه لب تخت و تحدب  با L. vineacolaيدارند، و از گونه 
. گردد هادي استایلت متمایز می شکل بدن بین ناحیه سر و سطح حلقه 

جلویی بخش و شکمی  پشتیقسمت فذ در منا یا عدم وجودکم بودن 
و سه گونه فوق  L. profundorumبه تمایز بین گونه ي نیز بدن 
  .کند می کمک

 .Lهــاي  گونــه ي شناســایی شــده همچنــین بــا گونــه     
gonesisiddigi , 1962 وL. macrosoma , Hooper 1961 

این گونه طویل تـر از  . شباهت دارد L. taniwha Clark 1963و 
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L. jonesi ،و بلنـد  تر از آن، طول دم نسـبتاً  اما ادونتواستایلت کوتاه
ــه ي    ــه ناحی ــادي آن ب ــه ي ه ــر حلق ــکس ــت  نزدی ــر اس  .L. ت

profundorum  کوتاهتر ازL. macrosoma ادونتواستایل کوتاه ،
بـا  جنسـی آن  هـاي   قرار گرفتن مکملباریک و ترتیب ، ناحیه لب تر

داراي طـول بـدن    این گونـه . متفاوت است L. macrosoma گونه

طول دم نسبتاً بلند و مخروطی و  ، سر تخت،L. taniwba بیشتر از
  . باشد نر می در جنسیهاي  مکمل

. گـزارش گردیـد   )3(این گونه براي اولین بار در دنیا توسط هوپر 
منطقه ي مغـان  در گونه فوق از باغات میوه درختان فندق و گیالس 

  .دگرد می از ایران گزارشو براي اولین بار استخراج و شناسایی 
 
 

  انغ، جمع آوري شده از باغات منطقه م Longidoridaeخانواده  و Tylenchida راسته متعلق به نماتدهايلیست  - )1جدول (
 گیاه مرتبط گونه نماتد

Aphelenchoides limberi  
A. cyrtus فندق، گیالس و شلیل 
Aphelenchus avenae سیب، گیالس و فندق 
Aprutides guidettii هلوي انجیري و فندق 
Basiria flandriensis  هلوي انجیري، شلیل و گیالس 
Boleodorus thylactus سیب، گیالس و فندق 

Coslenchus pycnocephalus شلیل، گیالس و فندق 
Criconemoides xenoplex هلوي انجیري، شلیل و سیب 
Criconema informis سیب، گیالس و فندق 
Ditylechus kheirii هلوي انجیري، شلیل، گیالس و فندق 
D. medicaginis هلوي انجیري، شلیل، گیالس و فندق 
D. parvus هلوي انجیري، شلیل، گیالس و فندق 
Filenchus afghanicus  هلوي انجیري، شلیل، سیب و گیالس 
F. vulgaris سیب، گیالس و فندق 
Merlinius rugosus شلیل، سیب و فندقهلوي انجیري ،  
Helicotylenchus pseudorobustus هلوي انجیري و شلیل 
Paraphelenehus acontioides سیب، گیالس و فندق 
Paratylenchus tateae شلیل، سیب، گیالس و فندق 
P. nanus هلوي انجیري، شلیل، گیالس و فندق 
Pratylenchus neglectus س و فندقهلوي انجیري، شلیل، سیب، گیال  
P. thornei هلوي انجیري، شلیل و فندق 
P. vulnus هلوي انجیري، شلیل، گیالس و فندق 
Psilenchus hilarulus هلوي انجیري، شلیل و سیب 
Rotylenchus cypriensis شلیل، سیب، گیالس و فندق 
Zygotyenchus guevarai سیب، گیالس و فندق 
Longidorus iranicus گیالس و فندقهلوي انجیري ،  
L. profundorum هلوي انجیري، گیالس و فندق 
Xiphinema index گیالس و فندق 
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برش عرضی ناحیه : Dفرج و قسمت عقبی بدن نماتد ماده، : Bبدن نماتد ماده، قسمت جلویی  :A,C. Paraphelenchus acontioides –) 1شکل (

  دم در نماتد ماده: E,G,Hسطوح جانبی از دید جانبی و برش عرضی نماتد باندهاي : Gانتهاي بدن نماتد ماده، : Fلب، 
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دستگاه تولید : Dباندهاي سطوح جانبی در نماتد ماده :  Cقسمت جلویی بدن نماتد ماده، : Bنماتد ماده،  :A, Aphelenchoides cyrtus –) 2شکل (

  آلت نرینه و دم نماتد نر: G,Hد ماده و زائد انتهایی دم، دم نمات: Fفرج و واژن در نماتد ماده : Eمثل در نماتد ماده، 
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دم نماتد نر و آلت : Dشکاف فرج و واژن در نماتد ماده :  Cسر، ادونتواستایل و مري نماتد ماده،  :BA, Longidorus profundorum –) 3شکل (

  شکل کلی نماتدهاي نر و ماده: G,Hدم نماتد ماده و رکتوم، : Fنرینه، 
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گونه ریخت سنجیهاي  ویژگی  Aphelenchoides cyrtus شرح اصلیمقایسه آنها با و   - )2جدول (   

 )رتبر حسب میکرومها  اندازه( 
Origin Moghan Region Shahina 1996 
Characters Female Male  Female 
n 12 10  10 
L 606 ± 97/5 (472-705) 558 ± 71/4 (511-663)  500-570 

a 30/3 ± 3/6 (24/8-34/3) 29± 1/3  (25/8-33/2)  24-28 

b 7/7 ± 0/5 (7-8/2) 7/4 ± 0/2 (7/3-7/6)  7/3-8 

b' 3/9 ± 0/9 (2/6-4/8) 3/9 ± 0/7 (3/1-4/6)  - 

c 15/4 ± 0/8 (14/5-16/4) 17/4 ± 2/2 (16-20/7)  16/8 

c' 3/8 ± 0/3 (3/4-4/3) 2/8 ± 0/3 (2/6-3/2)  3/3 

V or T 72 ± 1/7 (68/9-73/3) 62 ± 4/7 (56/4-76/8)  70-73 

V' 76 ± 1/9 (73/4-78/5) -  - 

Stylet 11-12 11-12  10-12 

Oesophagus 78/8 ± 9/5 (67-86) 75 ± 8/3 (69-87)  - 

Overlapping 80/8 ± 20/8 (60-114) 69 ± 21/7 (47-95)  - 

S. E- pore 74 ± 12/9 (60-86) 65/3 ± 11/1 (55-81)  - 

Body width 20± 2/3 (18-24) 19/3 ± 1 (18-20)  - 

Head-vulva 429/4 ± 59/6 (346-486) -  - 

Vulva-anus 137/6 ± 32/2 (95-176) -  - 

PUS 68/4 ± 10/8 (59-87) -  - 

Tail 39/4 ± 6/5 (31-46) 32 ± 0/8 (31-33)  50 

ABW 10/4± 1/5 (9-12)  11/5 ± 1 (10-12)   - 

Spicule - 27/5 ± 3 (25-31)   
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شرح اصلیبا  و مقایسه آن  Paraphelenchus acontioides   گونه ریخت سنجیهاي  ویژگی - )3 جدول(   
  )رتبر حسب میکرومها  اندازه(

Origin Moghan Region Taylor & Pillai (1967) 
Characters Female  Female 
n 14  60 

L 912 ± 77/8 (818-992)  770 ± 4 (710-880) 
a 24/5± 1/9 (22/5-27/3)  28/5 ± 1/4 (25-31) 
b 5/3± 0/5 (4/6-5/9)  4/8± 0/2 (4/4-5/3) 

c 22/9± 1/9 (21-25/4)  7/21  ± 1/5 ( 2/20 - 4/23 ) 

c' 2/3  ± 0/2 (2/1-2/6)  - 

V 75/7 ± 1/3 (73/8-77)  74/8 ± 0/7 (73-77) 

V' 79/1  ± 1/5 (76/8-80/5)  - 

Stylet 15/8± 1/9 (13-18)  15 ± 1 (14-16) 

Oesophagus 171 ± 6/6 (165-179)  - 

S. E- pore 117 ± 6/1 (107-122)  - 

Body width 37/6± 5/9(30-44)  - 
Head-vulva 691 ± 63 (614-756)  - 

Vulva-anus 172 ± 34/8 (117-202)  - 

VL/VB 6/6 ± 0/8 (5/7-7/5)  - 

PUS 55 ± 17/4 (36-83)  - 

Tail 40± 4 (37-47)   

ABW 17/2 ± 1/3 (16-19)  - 
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شرح اصلیو مقایسه آن با   Longidorus profundorum گونه ریخت سنجیهاي  ویژگی -)4 جدول(   
  )رتبر حسب میکرومها  اندازه(

Origin Moghan Region Hooper, 1966 
Characters Female Male Female Male 
n 6 3 24 20 

L 7/5 (6/9-7/6) 7/1 (6/5-7/3) 7(6-8/3) 6/9(5/9-7/6) 

a 99 ± 2/4(96/8-101/6) 104 ± 6/3(91-104) 105 (81-119) 120(102-138) 

b 14 ± 0/6(13/3-14/3) 14/6 ± 1(12/6-14/6) 13/9(11/1-19/1) 13/9(10/2-19/4) 

c 234 ± 27(203-252) 163 ± 7/3(150-163) 154(132-187) 157(138-161) 

c' 0/5 0/6 - - 

V or T 52 ± 1/2 (51/1-53/4) - 50-58 44(32-62) 

Odontostylete 92 ± 2/6 (90-95) 91 ± 3/5(87-93) 97(91-104) 97(92-100) 

Odontophore 67/7 ± 2/3 (66-70) 72 ± 1(71-73) - - 
Oral aperture to 
guiding ring 

34/7 ± 0/6 (34-35) 33/7 ± 4(30-38) 37(41-55) 37(36-40) 

Tail 32 ± 3/5 (28-34) 44/7 ± 0/6(44-45) - - 
H(hyalin portion of 
tail) 

17/7 (17-18) 20/3 (20-21) - - 

H /tail 55/5 ± 4/5 (52/9-60/7) 46/7 ±1/1(44/4-46/7) - - 
Body diam.at lip 
regoin 

13/7 ± 0/6 (13-14) 15/7 ± 0/6(14-16) - - 

Body diam.at guiding 
ring 

26/3 ± 0/6 (26-27) 28 ± 1/7(27-30) - - 

Body diam.at base of 
pharynx 

52/3 ± 2/5 (50-55) 54/3 ± 0/6(54-55) - - 

Body diam.at mid body 67/7 ± 2/1 (66-70) 71 (70-72) - - 

Body diam.at anus 45/7 ± 3/8 (43-50) 48 ± 1/7(47-50) - - 

spicul - 71 ± 1/5(71-74) - 71(66-79) 

  



  79      ...شناسایی برخی از نماتدهاي مرتبط با درختان

  منابع
1- Chen Q., Hooper D.J., Loof P.A.A. and Jianhua J. 1997. A revised polytomous key for the identification 

of species of the genus Longidorus Micoletzky, 1922 (Nematoda: Dorylaimidae). Fundam. Appl. 
Nematol., 20(1):15-28. 

2- Hooper D.J. 1966. Longidorus profundorum n. sp. (Nematoda: Dorylaimidae) Nematologica 11:489-
495. 

3- Jenkins W.R. 1964. A rapid centrifugal flotation technique for separation nematodes from soil. Plant 
Disease Reports, 48: 692. 

4- Niknam Gh. 1991. Study and identification of plant parasitic nematodes in the farms of Moghan’s Agro-
indastry Co. A. Thesis Presented for the Master of Science Degree in Plant Pathology. Collage of 
Agriculture, Tarbiat Modarres University. 140 pp. 

5- Sanwal K.C. 1961. A key to the species of the nematode genus Aphelenchoides fisher, 1894. Canadian 
Journal of  Zoology, 39: 143-148. 

6- Shahina F. 1996. A diagnostic compendium of the genus Aphelenchoides (Nematoda: Aphelenchina) 
with some new records of the group from Pakistan. Pakistan J. Nematol., 14: 1-32. 

7- Taylor D.P. and Pillai J.K. 1967. Paraphelenchus acontioides n. sp. (Nematoda: Paraphelenchidae), a 
mycophagous nematode from Illinois, with observations on its feeding habits and a key to the species of 
Paraphelenchus. Proceeding Helmintological Society Washington 34: 51–54. 

8- Whitehead A.G. and Hemming J.R. 1965. A comparison of some quantitative methods of extracting 
small vermiform nematodes from soil. Annual Applied Biology, 55: 25-38. 

 
 


