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  چکیده

نمونه خاك و ریشه از مزارع مناطق مختلف  40تعداد  1387و1386هاي ماتدهاي انگل گیاهی مزارع کلزاي استان خراسان شمالی، طی سالبه منظور شناسایی ن
دهاي پس از تهیه اسالی. تثبیت و به گلیسرین منتقل شدند Sein-horst, 1959)(هورست نماتدهاي استخراج شده با استفاده از روش سین. آوري گردیداستان جمع

در این تحقیق پنج گونه نماتد از . سنجی نماتدهاي استخراج شده با استفاده از میکروسکوپ نوري بررسی شد	شناسی و ریخت	میکروسکوپی دائمی، خصوصیات ریخت
شدند کـه  شناسایی  A. rutgersi و A. limberi ،A. daubichaensis A. delhiensis ،A. confususهاي شامل گونه Aphelenchoidesجنس 

 .شوندچهار گونه آخر براي اولین بار از ایران گزارش و توصیف می
  

  ریخت شناسی، ریخت سنجی، نماتدهاي انگل گیاهی :هاي کلیديواژه
  

    1مقدمه
بـا کمتـر از دو درصـد     (.Brassica napus L)کلزا با نام علمی 

میکرومـول گلوکوزینـوالت در    30اسید اروسیک در روغن و کمتـر از  
جاله، یکی از مهمترین گیاهان روغنی در سطح جهان بوده و کشت کن

کلـزا بـا داشـتن    . این محصول در کشور ما نیز رو بـه افـزایش اسـت   
هاي زراعی مناسب به ویژه امکان کاشت پاییزه، قرار گرفتن در ویژگی

تناوب با غالت و کیفیت مطلوب روغـن آن در ارقـام اصـالح شـده،     
بیماري ). 27(را در تامین روغن داشته باشد تواند جایگاه مناسبی 	می

ها یکی از عوامل محدود کننده زراعت کلزا به شمار می روند از جمله 
می توان قارچ ها، باکتري ها، ویروس ها و نماتدها را ذکر نمـود کـه   

ســوختگی آلترناریــایی، پوســیدگی    : مهمتــرین آنهــا عبارتنــد از  
ساق سیاه، فیلودي و نماتد اسکلروتینایی، سفیدك دروغی، زنگ سفید، 

تحقیقات انجام شده پیرامون نماتدهاي کلزا در ). 1(سیستی چغندرقند 
پرویزي و اشتیاقی کلزا را به عنوان یکی از میزبان . ایران محدود است

در ). 20(در ایـران معرفـی نمودنـد     Heterodera schachtiiهـاي  
ـ  اهی کلـزا در  بررسی هایی که به منظور شناسایی نماتدهاي انگل گی

 .Pو  Pratylenchus neglectusاستان تهران انجام گرفت، دو گونه 
thornei     به عنوان مهمترین نماتدهاي پارازیـت گیـاهی در جمعیـت

در تحقیقی که به منظـور  ). 8(هاي باال از ریشه کلزا جداسازي شدند 
                                                        

به ترتیب دانشجوي دکتري، دانشیار و استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده  -3و  2، 1
  . کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد
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شناسایی نماتـدهاي انگـل گیـاهی کلـزا در اسـتان هـاي گلسـتان،        
گونـه نماتـد    26منان، مرکزي و کردستان انجام گرفت، مازندران، س

شناسایی و گزارش گردید کـه از   Tylenchidaانگل گیاهی از راسته 
، Helicotylenchus tunisiensisبـــین آنهـــا گونـــه هـــاي    

Aphelenchoides parabicaudatus  وMerlinius tartuensis 
لیسـت منتشـر   بر اسـاس  ). 15(براي اولین بار از ایران گزارش شدند 

شده توسط انجمن بیماري شناسی آمریکا، در مورد نماتدهاي بیماري 
 .Hو  H. crucuferaزاي کلزا، نماتدهاي سیستی شامل گونه هاي 

schachtii     و گونه هاي مختلف نماتـد مولـد زخـمPratylenchus 
spp.   و از جملهP. pratensis   و همچنین گونه هایی از نماتـدهاي

به عنوان نماتـدهاي بیمـاري     .Meloidogyne spp مولد گره ریشه
عـالوه بـر ایـن گونـه هـاي      ). 17(زاي این محصول معرفی شده اند 

، .Helicotylenchus spp. ،Tylenchus sppمختلفی از جنس هاي 
Tylenchorhynchus spp. ،Hoplolaimus spp. ،Xiphinema 

spp.  و تعدادي دیگر از نماتدهاي انگل خارجی(Ectoparasite)  نیز
بـر اسـاس   ). 9(از خاك اطراف ریشه کلزا مورد شناسایی قرار گرفتند 

ــی     ــه گره ــد ریش ــه نمات ــود، دو گون ــابع موج  Meloidogyneمن
incognita)  وM. javanica (   نیز باعث خسارت اقتصادي بـه کلـزا
ــوند  ــی ش ــه   ). 21و  14(م ــم ریش ــد زخ ــف نمات ــاي مختل ــه ه گون

(Pratylenchus spp.) وانند این گیاه را آلوده سازند، ولی در نیز می ت
توانسـته اسـت    P. penetransآزمایش هاي انجام شده فقـط گونـه   

 .Pو این در حالی است که گونه ) 31(باعث کاهش رشد ریشه گردد 
neglectus    مهمترین نماتد انگل کلزا در فرانسه گزارش شـده اسـت
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 .Hنماتدهاي در میان نماتدهاي تشکیل دهنده سیست، تکثیر ). 24(
schachtii  وH. crucifera  هر دو ). 9(روي کلزا گزارش شده است

ــانی وســیعی داشــته و جــنس   ــه میزب ــه دامن و ســایر  Brassicaگون
Cruciferae هر چند در مطالعات صورت گرفتـه،  . را آلوده می سازند

) نماتد سیستی چغندرقند( H. schachtiiافزایش جمعیت و تولیدمثل 
ه هاي مختلف کلزا به اثبات رسیده است، اما در منابع به بر روي واریت

خسارت اصلی این گونه به گیاه چغندرقند اشاره گردیده و تنها گونـه  
H. crucifera     به عنوان یکی از عوامل بیماري زاي مهـم کلـزا کـه

باعث کوتولگی در کلزا شده و محدود کننده عملکرد ایـن محصـول،   
فـاطمی و  ). 32و  28، 6، 3(سـت  محسوب می گردد، معرفی شـده ا 

هـاي بیمـاري زاي   اولـین گـزارش از گونـه    2006همکاران در سـال  
Pratylenchus neglectus  وP. thornei  ــزا ــر روي گیــاه کل را ب

  ).7(گزارش کردند 
ي تعداد زیـادي گونـه بـا    در برگیرنده Aphelenchoidesجنس 

ـ    اي در بـین  هپراکنش و دامنه میزبانی وسیع و عـادات مختلـف تغذی
خـوار  این جنس خاکزي، قارچ. است Aphelenchinaاعضاء زیرراسته 

گروه نماتدهاي جوانه و بـرگ از توانـایی   ). 19(خوار بوده است و گیاه
هاي مهـم ایـن   بیماریزایی در گیاهان عالی برخوردارند، از جمله گونه

عامل بیماري  A. besseyiتوان به گونه 	جنس به لحاظ اقتصادي می
نماتـد بـرگ   White tip ( A. ritzemabos(نوك سفیدي برگ برنج 

 .Aنماتد عامل کوتولگی توت فرنگی و گونـه   A. fragaria داوودي
composticola هاي خـوراکی اشـاره   عامل محدودکننده کشت قارچ

ي زندگی آنها در کمتر از یک در شرایط اپتیمم رشد، چرخه). 12(کرد 
) 1387(مـی پـور فـرد و همکـاران     یرک). 29(شـود  هفته تکمیل مـی 
در مزارع کلزا استان اصفهان را بررسی  Tylenchidaنماتدهاي راسته 
و  A. composticolaدو گونه  Aphelenchoidesکردند و از جنس 

A. limberi  نیز  1390همچنین آن ها در سال ). 15(را گزارش کردند
ن هاي اصفهان و با بررسی نماتدهاي انگل گیاهی مزارع کلزا در استا

ناصـري و  ). 16(فارس این دو گونـه را شناسـایی و گـزارش کردنـد     
در شناسایی فون نماتدهاي انگـل گیـاهی کلـزا در    ) 1387(همکاران 

ــنس    ــور از جـ ــول در کشـ ــن محصـ ــت ایـ ــده کشـ ــاطق عمـ منـ
Aphelenchoides هاي گونهA. limberi ،A. composticola ،A. 

centralis ،A. spicomacronatus و A. parabicaudatus  را
در بررسـی فـون   ) 1382(جمـالی و همکـاران    ).18(گـزارش کردنـد   

، Aphelenchoidesنماتدهاي غـالت در اسـتان اصـفهان از جـنس     
 .A. centralis ،A. asterocaudatus ،Aهاي هفت گونه شامل گونه
spicomucronatus ،A. sacchari ،A. limberi ،A. lanceolatus 

علی رمجی و همکاران . )13(کردند  را گزارش A. composticolaو  
، از منطقـه جیرفـت و   Aphelenchinaهـاي زیرراسـته   گونه) 1389(

 Aphelenchoidesکهنوج از جنوب ایران را بررسی نموده و از جنس 
 .A. astrecaudatus ،A. limberi ،A. sacchari ،Aپـنج گونـه   

spicomacronatus  وA. curiolis 22(کردند  را گزارش(.  
هدف از این تحقیق، بررسی و شناسایی نماتد هاي انگل گیـاهی  
مزارع کلزاي استان خراسان شمالی بوده است کـه در ایـن مقالـه بـه     

 .شودپرداخته می Aphelenchoidesتوصیف چهار گونه از جنس 
  

  ها مواد و روش
نمونـه خـاك و ریشـه از     40تعـداد   1387و  1386هاي در سال

زاي استان خراسان شمالی در ماههاي اردیبهشت و خـرداد و  مزارع کل
هـر یـک از   . آوري گردیـد متري خـاك جمـع  سانتی 40تا  5از عمق 

ها بـه  پس از انتقال نمونه. ها مخلوطی از چند نمونه کوچک بودنمونه
آزمایشگاه، شستشوي خاك و استخراج نماتدها، تثبیت و انتقال آنها به 

انجـام  ) Sein-horst, 1959(هورسـت  گلیسـیرین طبـق روش سـین   
. اسالیدهاي دائمی از نماتدهاي کرمی شکل تهیـه شـد  ). 25(گرفت 

سـنجی  شناسی و ریخـت  جهت شناسایی نماتدها، خصوصیات ریخت
آنها مورد بررسی و مطالعه میکروسکوپی قرار گرفت و بـا اسـتفاده از   

 . ها پرداخته شدمنابع و کلیدهاي موجود به تشخیص گونه
  

  تایج و بحثن
پس از بررسی نمونه هاي خاك و ریشـه مـزارع کلـزا در اسـتان     
خراسان شمالی عالوه بر شناسایی نماتدهاي انگل گیاهی مربوط بـه  

، نیز پنچ گونـه  Aphelenchoides، از جنس Tylenchinaزیر راسته 
A. daubichaensis ،A. delhiensis ،A. confusus ،A. rutgersi 

ایی گردیــد کـه چهــار گونــه اول بــراي فــون  شناســ A. limberi و
نماتدهاي ایران جدید می باشند و در این مقاله به شرح و توصیف آنها 

با توجه به اینکه نماتدهاي انگل گیاهی از گیاهـان  . شود پرداخته می
مختلف تغذیه می کنند در جمعیت هاي زیاد می تواننـد بـراي گیـاه    

  . میزبان خسارت زا باشند
  

ــه   ,Aphelenchoides daubichaensis Eroshenkoگون
1968  

  )1، شکل 1جدول (
  

  مشخصات
بدن باریک و پس از تثبیـت، مسـتقیم یـا کمـی خمیـده،       :ماده

میکرومتر، عرض  8/0تا  7/0شیارهاي عرضی بدن ظریف و به فاصله 
میکرومتر، سـطوح جـانبی بـدن داراي     18تا  16بدن در ناحیه وسط 

ه بدن فرو رفته و صاف، طول آن دو تا چهار شیار طولی، سر نسبت ب
استایلت باریـک  . سه میکرومتر و عرض آن در قاعده شش میکرومتر

هاي انتهایی مشخص، قسمت مخروطی استایلت کمی بلندتر از با گره
اي آن، لوله اولیه مري باریک و بلند، حباب میانی مري قسمت استوانه
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پوشـانند، لولـه   را مـی هاي مري از سطح پشتی ابتداي روده گرد، غده
تر از حلقه عصبی قرار ترشحی عقب –ثانویه مري کوتاه و منفذ دفعی

درصد از طـول   72تا  69شکاف فرج به صورت مورب که حدود . دارد
کیسه ذخیره اسـپرم کـروي، در امتـداد    . بدن از ناحیه سر فاصله دارد
ن تخمدان منفرد که به سمت جلوي بـد . محور تخمدان و فاقد اسپرم

 5/1ها در یک ردیف و کیسه عقبـی رحـم   کشیده شده است، تخمک
دم سه تا چهار برابـر عـرض بـدن در    . برابر عرض بدن در ناحیه فرج

کم باریک شده ناحیه مخرج، انتهاي دم داراي زائده کوتیکولی که کم
 ). 1شکل (گردد 	و سپس در قسمت مرکزي نوك تیز می

اهده نشد و در شرح اصـلی  هاي مورد بررسی نر مشدر نمونه :نر
 . گونه نیز نر گزارش نشده است

  
  بحث

شناسی جمعیت مورد مطالعه بر سنجی و ریختمشخصات ریخت
هاي جنس که براي شناسایی گونه) 1996(اساس کلید مصور شاهینا 

Aphelenchoides    ارائه شده، مورد بررسی قرار گرفـت و گونـهA. 
daubichaensis  جمعیت مـورد مطالعـه بـا     ).26(تشخیص داده شد

ارائه شده مقایسه گردیـد  ) 1968(شرح اصلی گونه که توسط ارشنکو 
اختالف چندانی مشاهده نمی شود و طول بدن جمعیت مورد مطالعـه  

در مقابـل   L= 51/0-68/0(کمی بلندتر از شرح اصـلی گونـه اسـت    
59/0-46/0=L  بنــابراین گونــه مــورد مطالعــه ). 5) (متــرمیلـیA. 

daubichaensis با این حال جمعیت مورد بررسی . تشخیص داده شد
ــه هــاي مشــابه   ــا گون  .Romaniko, 1966  A. emiliae ،Aب

lanceolatus Tandon & Singh, 1974 ،Eroshenko, 1968 A. 
rarus ،Massey, 1971 A. rhytium ،A. sexlineatus 

Eroshenko, 1967  وA. centralis Thorne & Malek, 1968  از
از نظر طـول   A. emiliaeگونه . ر شکل انتهاي دم مقایسه گردیدنظ

و ) متـر میلی  =51/0L-68/0در مقابل  L= 77/0-86/0(بدن بلندتر 
بیشـتر   b، شـاخص   =a )9/35در مقابـل    =8/28a(کمتر  aشاخص 

)1/10b =    7/8در مقابـل(b =  شـاخص ،V   بیشـتر)2/74V=   در
با ) میکرومتر 8/11در مقابل  15(و استایلت بلندتر )  =2/71Vمقابل 

در  A. lanceolatusگونـه  . گونه مورد مطالعه اختالف فاحشـی دارد 
و طـول دم بیشـتر   ) 'c = 6/3در مقابـل   'c = 9/2(کمتـر   'cشاخص 

. گردد، از گونه مورد مطالعه متمایز می)میکرومتر 39در مقابل  7/45(
-68/0مقابل در  L =3/0–32/0(کمتر  Lدر شاخص  A. rarusگونه 

51/0L=  میلی	متر( شاخص ،a   کمتـر)1/23 -3/27=  a   در مقابـل
7/38-34a= (، شاخص b   کمتـر)9/6-2/7=  b   8/7-5/9در مقابـل 

b=( شاخص ،c   کمتـر)7/12-7/13=  c   15-3/17در مقابـلc=  ( و
و طـول  ) =V 8/69-9/72در مقابـل    = 72V-74(کمتر  Vشاخص 

از گونـه مـورد   ) میکرومتـر  5/11 -5/12در مقابل  10(استایلت کمتر 

بیشـتر   Lدر شـاخص   A. rhytiumگونـه  . گـردد مطالعه متمایز مـی 
)94/0–78/0= L  51/0–68/0در مقابل= L شـاخص  ،)متـر میلی a 

ــتر  ــل  a  =43-48(بیش ــتر  b، شــاخص )=a 34-7/38در مقاب بیش
)4/13-7/11=  b  8/7-5/9در مقابلb =( طول دم بیشتر ،)در  2/56

 2/71در مقابـل   V = 67(کمتـر   Vو شـاخص  ) میکرومتر 39بل مقا
V= (از گونه مورد مطالعه متمایز می	گونه . گرددA. sexlineatus  در

-میلی = 51/0L-68/0در مقابل  L =60/0–64/0(کمتر  Lشاخص 
، )=34a-7/38در مقابـل   a  =9/42-4/48(بیشـتر   a، شـاخص  )متر

 'c، شـاخص  )b  =8/7-5/9در مقابل  b  =11-12(بیشتر  bشاخص 
در مقابـل   9(طول استایلت کمتر ) ΄c=6/3در مقابل   ΄c= 8/3(بیشتر

در  6(از نظر تعداد شیارهاي طـولی سـطوح جـانبی    ) میکرومتر 8/11
 .Aهمچنین گونـه  . گردد از گونه مورد مطالعه متمایز می)  4مقابل 

centralis    در شـاخصL   80/0(بیشـترL =    67/0در مقابـلL =  
 cو شاخص ) = a 9/35در مقابل   = 28a(کمتر  a، شاخص )میلی متر

از گونه مـورد مطالعـه متمـایز    ) = c 8/15در مقابل   = 5/14c(کمتر 
آورده شده و بـا دو   1اندازه گیري هاي این گونه در جدول . گرددمی

  .جمعیت مختلف نیز مقایسه گردید
 1968در سال  اولین بار توسط ارشنکو A. daubichaensisگونه 

گزارش گردید ) Triticum vulgare(هاي گندم از خاك اطراف ریشه
هاي کلـزا  در این بررسی گونه مورد مطالعه از خاك اطراف ریشه). 5(

آبـاد   در استان خراسان شمالی روستاي ارك جاجرم، روسـتاي بـرزل  
کوچـک مانـه و سـملقان    شیروان و روستاهاي شهرآباد و قره میـدان 

این گونه براي اولین بار از ایران گزارش . و شناسایی گردیدآوري جمع
  .شودمی

  
  مشخصات

بدن باریک و پس از تثبیت مستقیم یا خیلی کـم خمیـده   : ماده
میکرومتـر،   7/0شیارهاي عرضی بدن ظریـف و بـه فاصـله    . شودمی

میکرومتر، سـطوح جـانبی بـدن     15عرض بدن در ناحیه وسط حدود 
سـر نسـبت بـه بـدن     . میکرومتر 7/2عرض  داراي سه شیار طولی به

کمی فرورفته، بدون شیار، طول آن دو میکرومتر و عرض آن در قاعده 
هاي انتهایی مشخص، قسـمت  استایلت باریک با گره. پنج میکرومتر

). m =8/56(اي آنمخروطی استایلت کمی بلندتر از قسـمت اسـتوانه  
ه عصبی مري جلـوتر از  لوله اولیه مري بلندتر از لوله ثانویه مري، حلق

-حباب میانی مري، حباب میانی مري کروي با دریچه مشخص، غده
پوشـانند، لولـه    هاي پشتی مري از سطح پشتی ابتـداي روده را مـی  

ترشحی بین حلقه عصبی و حبـاب   –ثانویه مري کوتاه و منفذ دفعی
 77تا  73شکاف فرج به صورت مورب که حدود . میانی مري قرار دارد

ز طول بدن از ناحیه سر فاصله دارد، کیسه ذخیره اسپرم کروي درصد ا
و در امتداد محور تخمدان و فاقد اسپرم، یک تخمدانه که تخمدان به 



  Fischer, 1849  Aphelenchoides  Aphelenchoididae) Nematoda:(...      561هاي جنسشناسایی گونه

 

ها در یک ردیف و کیسه سمت جلوي بدن کشیده شده است، تخمک
عقبی رحم چهار برابر عرض بـدن در ناحیـه فـرج، دم مخروطـی بـا      

شکل (و ) 2جدول (کولی نوك تیز است انتهاي گرد و داراي زائده کوتی
2 .(  

 .هاي مورد بررسی نر مشاهده نشددر نمونه :نر
  
  بحث

هاي افراد نمونه با کلید مصور شـاهینا کـه در   مشخصات و اندازه
ارائـه   Aphelenchoidesهاي جنس براي شناسایی گونه 1996سال 

ده تشخیص دا A. delhiensisشده، مورد مقایسه قرار گرفت و گونه 
 .Chawla et. al(مشخصات افراد نمونه با شرح اصلی گونه  ).26(شد 

گونه ). 4(نیز مقایسه شد و اختالف قابل توجهی مشاهده نشد ) 1968
 .Eroshenko, 1968 Aمورد مطالعه بـا گونـه هـاي مشـابه ماننـد      

daubichaensis ،Eroshenko, 1968 A. 
brevioteralis،Maslen, 1979  A. hageui  وRuhm, 1957 A. 
sinodendroni  مشـابه هسـتند، مـورد     ˝که از نظر شکل دم تقریبـا

کمتر  bاز نظر شاخص  A. daubichaensisگونه . مقایسه قرار گرفت
)9/9-3/8 = b  7/8-3/10در مقابل b =( شاخص ،c'  کمتر)12/3=  

c'  5در مقابل=  c' ( و تعداد شیارهاي طولی سطوح جانبی بدن)در  4
ــل  ــی ) 3مقاب ــایز م ــه متم ــورد مطالع ــه م ــردداز گون ــه . گ  .Aگون

breviotrialis  در شــاخصL  41/0-46/0(کمتــر  =L  در مقابــل
58/0-51/0=L مترمیلی( شاخص ،b  کمتر)2/8 =b   5/9در مقابـل  =
(b شاخص ،c΄  کمتر)45/3  = c΄ 5در مقابل =c΄ (   و طـول اسـتایلت

-ورد مطالعه متمایز میاز گونه م) میکرومتر 3/12در مقابل  4/8(کمتر 
=  5در مقابل  ΄c=  5/3(کمتر  c΄در شاخص  A. hageuiگونه . گردد

c΄(  طول دم بیشـتر ،)و تعـداد  ) میکرومتـر  35-40در مقابـل   42-54
بـا گونـه مـورد    ) 3در مقابـل   4(شیارهاي طولی سطوح جانبی بـدن  

 bدر شـاخص   A. sinodendroniگونـه  . مطالعه تفاوت فاحشی دارد
بیشتر  c، شاخص )b=  7/8-3/10در مقابل  b=  5/21-2/24( بیشتر

)9/20-19 =c  8/12-2/15در مقابل  =c (  و طول استایلت کمتـر)8 
. تفاوت فاحشی با گونه مـورد مطالعـه دارد  ) میکرومتر 3/12در مقابل 

از خـاك   1968این گونه اولین بار توسط چاوال و همکـاران در سـال   
نـو گـزارش   	در دهلـی  Annona squamosaهاي گیاه اطراف ریشه

-در این بررسی، گونه مورد مطالعه از خاك اطراف ریشه). 11(گردید 
هاي کلزاي استان خراسان شمالی از حومه مانه و سملقان جمع آوري 

  .گردداین گونه براي اولین بار از ایران گزارش می. و شناسایی گردید

  
  )ها بر حسب میکرومتر		اندازه(  Aphelenchoides daubichaensisسنجی گونهخصوصیات ریخت - 1جدول 

Table 1- Morphometric characters of Aphelenchoides daubichaensis Populations (All measurements in µm) 
Shahina, 1996 Eroshenko, 1968 North Khorasan Province Origin  

 
Characters Female  Female  Female 

-  6  8 n  
480-580 467-594 670 ± 59.8 (510-680) L 

35.4-39.6 35.4-39.6 35.9 ± 1.6 (34-38.7) a 
8.3-9.9 8.3-9.9 8.7 ± 0.5 (7.8-9.5) b  

15.8-18.7 15.8-18.7 15.8 ± 0.8 (15-17.3) c 
3.1 -  3.6 ± 0.3 (3-3.9)  c΄  

69-71 69-71.8 71.2 ± 1.1 (69.8-72.9) V 
-  -  11.8 ± 0.4 (11.5-12.5) V΄ 
-  -  11.8 ± 0.4 (11.5-12.5) Stylet 
-  -  135±1.2 (133-137) Esophagus 
-  -  82± 1.6 (80-85) S. E. Pore 
-  -  51.4 ± 2.5 (48-56) m 
-  -  39.1 ± 6.5 (32.1-54) G1 
-  -  42.8 ± 1.7 (40-45) PUS 
-  -  17± 0.9 (16-18) Body Width 
-  -  11.3 ± 0.7 (10-12) Anal Body Width 
-  -  39 ± 3 (34-43) Tail Length 
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دم در : Eو D سطوح جانبی و :Cاندام تولیدمثل ماده،: Bبخش جلویی بدن،  A-E .(: A(نماتد ماده :   Aphelenchoides daubichaensis -1شکل

  مادهنماتد 
Figure 1- Aphelenchoides daubichaensis: Female (A-E). A: Anterior end; B: Reproductive system; E: Lateral field; and D, E: 

Tail of Female 
 
 
 
 
 



  Fischer, 1849  Aphelenchoides  Aphelenchoididae) Nematoda:(...      563هاي جنسشناسایی گونه

 

  Aphelenchoides delhiensis Chawla, Bhamburkar,Khan & Prasad, 1968گونه 
  )2شکل ;2جدول (

  
  )ها بر حسب میکرومتراندازه( Aphelenchoides delhiensisسنجی گونه خصوصیات ریخت - 2دول ج

Table 2- Morphometric characters of Aphelenchoides delhiensis Populations (All measurements in µm) 
Shahina, 1996 Chawla et al, 1968 North Khorasan Province Origin 

Characters Female  Female  Female 
-  10  3  n 

500-600 500-600  ± 32.6 (524-548) 546 L 
28-40 28-40 38.3 ± 2.1 (36-40.2) a 
9-11 9-11 9.5 ± 0.8 (8.7-10.3)  b 
11-18  11-18  13.9 ± 1.2 (12.8-15.2) c 

5  -  5 ± 0.3 (4.8-5.3) c΄  
65-72 65-72 71 ± 2 (68.8-72.6)  V  

-  -  75.6 ± 2 (73.6-77.5) V΄ 
11-13 11-13 12.3 ± 0.6 (12-13)  Stylet 

-  - 136.7 ± 0.6 (136-137) Esophagus 
- - 84.3 ± 0.6 (84-85) S. E. Pore 
-  -  56.8 ± 2.6 (53.8-58.3) m 
-  -  35.9 ± 2.7 (32.8-37.5) G1 
-  -  60 ± 1.7 (58-61)  PUS 
-  -  14.7 ± 0.6 (14-15) Body Width 
-  -  9.7 ± 0.6 (9-10) Anal Body Width 
37 -  37.7 ± 2.5 (35-40)  Tail Length 

  
  مشخصات

کم به سمت سر و انتهاي بدن اي شکل که کمبدن استوانه :ماده
. میکرومتـر  25تـا   23عرض بـدن در ناحیـه وسـط    . شودباریک می

ظریف، سطوح جانبی داراي چهار شـیار طـولی   شیارهاي عرضی بدن 
میکرومتر، سر نسـبت بـه بـدن فرورفتـه،      8/1خیلی ظریف با عرض 

شبکه کوتیکولی سر ضعیف، طول سر سه میکرومتـر و عـرض آن در   
هـاي انتهـایی و قسـمت    استایلت بـدون گـره  . قاعده شش میکرومتر

لوله . آناي اندازه قسمت استوانه	میکرومتر و هم 7تا  6مخروطی آن 
اولیه مري باریک و بلند و در محل اتصال به حباب میانی مري کمی 
فرورفته و حباب میانی گرد و لوله ثانویه مشخص، حلقه عصبی جلوتر 
از حباب انتهایی مري، حباب انتهایی مري از سمت پشتی ابتداي روده 

ترشحی  –منفذ دفعی. پوشاندبرابر عرض بدن می 6تا  5ي را به اندازه
هـاي متـورم، واژن مـورب و    فرج با لب. تر از حلقه عصبی استعقب

درصد از  73تا  68کمی به سمت جلوي بدن گسترش یافته که حدود 
کیسه ذخیره اسپرم بیضوي، بزرگ . طول بدن از ناحیه سر فاصله دارد

یک تخمدانه که بـه سـمت   . و در امتداد محور تخمدان و پر از اسپرم
ها در یک ردیف، طـول کیسـه   تخمک. ستجلوي بدن کشیده شده ا

3میکرومتر که به اندازه  158تا  148عقبی رحم 
2تا  1

فاصله فرج  1
دم مخروطی با انتهاي گرد و بدون زائده، طول آن دو . تا مخرج است

  ). 3شکل(و ) 3جدول (تا سه برابر عرض بدن در ناحیه مخرج است 

 .هاي مورد بررسی نر مشاهده نشددر نمونه: رن
  بحث

هاي افراد نمونه با کلید مصور شـاهینا کـه در   مشخصات و اندازه
ارائـه   Aphelenchoidesهاي جنس براي شناسایی گونه 1996سال 

تشـخیص داده   A. confususشده، مورد بررسی قرار گرفت و گونـه  
با شرح اصلی ارائه شده مشخصات و فاکتورهاي افراد نمونه ). 26(شد 

مطابقـت نشـان    A. confususبا گونه ) 1968(توسط تورن و ملک 
 .Aهاي مشابه مانند گونه مورد مطالعه همچنین با گونه). 30(دهد می

limberi Steiner, 1936  وThorne & Malek, 1968  A. 
obtusus شبیه به هم و بدون زائده مـی  ˝که انتهاي دم آنها تقریبا-

-64/0(کمتر  Lدر شاخص  A. limberi گونه . مقایسه گردید باشد،
55/0L =  58/0-77/0در مقابلL= مترمیلی( شاخص ،c  کمتر)16-
5/14c =   5/17-19در مقابلc =(  شـاخص ،c΄   بیشـتر)4/3c در  =́ 

، )میکرومتر 4/12در مقابل  11(، طول استایلت کمتر = ΄c) 9/2مقابل 
و ) در مقابل عدم وجود تورم انتهـایی (هاي کوچک استایلت وجود گره
بـا گونـه مـورد    ) اي شکل در مقابل مخروطی شکلاستوانه(شکل دم 

  = 46/0L(کمتر  Lدر شاخص  A. obtususگونه . مطالعه تفاوت دارد
در مقابـل    = 26a(کمتـر   a، شـاخص  )مترمیلی  = 64/0Lدر مقابل 

1/30 a =( شاخص ،b  کمتر)4/6b=   4/8در مقابلb =(  شـاخص ،c 
در   = '3c(بیشـتر   ΄c، شـاخص  )= c 2/18در مقابـل    = 15c(کمتـر 
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 11-13در مقابـل   8-10 (، طـول اسـتایلت کمتـر    = 'c) 9/2مقابـل  
  . گردداز گونه مورد مطالعه متمایز می) میکرومتر

  

  
  مادهنماتد در  دم: Dسطح جانبی و : Cاندام تولیدمثل، : Bناحیه مري، :  A-D.(A(نماتد ماده  Aphelenchoides delhiensis -2شکل

Figure 2- Aphelenchoides delhiensis: Female (A-D). A: Oesophageal region, B: Reproductive system, C: Lateral field and D: 
Tail of Female 



  Fischer, 1849  Aphelenchoides  Aphelenchoididae) Nematoda:(...      565هاي جنسشناسایی گونه

 

  Aphelenchoides confusus Thorne & Malek, 1968گونه 
  )3شکل  ;3جدول (

  
  )ها بر حسب میکرومتراندازه( Aphelenchoides confususسنجی گونه یختخصوصیات ر - 3جدول 

Table 3- Morphometric characters of Aphelechoides confusus Populations (All measurement in µm) 
Shahina, 1996  Thorne & Malek, 1968 North Khorasan Province Origin 

 
Characters  Female  Female  Female 

-  4  7 n 
600 600 649.7 ± 76 (580-770)  L 
30 30 30.1 ± 1.2 (29-32) a 
8.6 8.6 8.4 ± 0.5 (7.8-9.4) b 
18 18 18.2 ± 0.5 (17.5-190 c 

2.75 -  2.9 ± 0.2 (2.5-3.2) c΄  
71 71 71.4 ± 1.6 (68.4-73.6)  V 
-  -  73.1 ± 3.2 (66.2-75.5)  V΄  

12 12 12.4 ± 0.7 (11-13) Stylet 
- - 147.1 ± 2.1 (144-150) Esophagus 
- - 76.7 ± 0.8 (76-78) S. E. Pore 
-  -  52 ± 2.2 (53.6-60) m 
-  -  58.5 ± 2.2 (53.6-60)  G1 
-  -  153.3 ± 3.6 (148-158) PUS 
-  -  23.7 ± 0.8 (23-25) Body Width 
-  -  17.4 ± 1 (16-19) Anal Body Width 

30-33  -  31.7 ± 2.1 (29-35) Tail Length 
  

از  1963گونه مورد مطالعه اولین بار توسط تورن و ملک در سال 
نبراسـکا و   –هاي گندم در نزدیک ایالت کولـورادو خاك اطراف ریشه

در این بررسی، این گونـه از خـاك   ). 30(شمال داکوتا گزارش گردید 
آبـاد  هاي کلزاي استان خراسان شمالی از روسـتاي شـهر  اطراف ریشه

واقع در بخش مانه و سملقان جمع آوري و براي اولـین بـار از ایـران    
  .گرددگزارش می

  
  مشخصات

بدن بعد از تثبیت کمی به سمت شکمی خمیده، شیارهاي  :ماده
عرضی بدن ظریف و حدود یک میکرومتر در ناحیه وسط بدن، عرض 

4سطوح جانبی بدن . میکرومتر 17تا  15بدن در ناحیه وسط 
7تا  1

1 
سر نسبت به بدن کمی فرورفته، . عرض بدن با سه شیار طولی است

میکرومتر طول و  4/2-2/3داراي شبکه کوتیکولی ضعیف، سر حدود 
تر یا قسمت مخروطی استایلت کوتاه. میکرومتر عرض دارد 6/5-8/4

مـري  . انتهـایی کوچـک   اي آن و داراي تورماندازه قسمت استوانههم
، لولـه اولیـه مـري باریـک،     Aphelenchoidنمونه مشخصی از تیپ 

میکرومتر از سر، لوله ثانویه  38-42حباب میانی مري گرد و به فاصله 
جانبی ابتـداي   –هاي مري از سطح پشتی یا پشتیمري کوتاه و غده

 پوشانند، حلقه عصبی جلوتر از حباب میانی مـري و منفـذ  روده را می
شـکاف فـرج بـه    . ترشحی نیز جلوتر از حلقه عصبی قرار دارد –دفعی

درصـد از   73تـا   67هاي کمی متورم کـه حـدود   صورت مورب با لبه
طول بدن از ناحیه سر فاصله دارد، تخمدان منفرد که به سمت جلوي 

رسد، کیسـه  هاي مري نیز میبدن کشیده شده و گاهی تا ناحیه غده
هـا در یـک ردیـف،    هاي گرد، تخمـک اسپرمذخیره اسپرم بیضوي با 

یک و نـیم برابـر عـرض بـدن در      ˝کیسه عقبی رحم کوتاه و معموال
میکرومتر و حدود سه برابـر   35تا  27طول دم . ناحیه فرج طول دارد

عرض بدن در ناحیه مخرج و کمی به سمت شکمی خمیده و در انتها 
 ).4کل ش(و ) 4جدول (تیز شکمی است داراي زائده کوچک نوك

ها، بدن و دم در نماتد نر پس از شکل ظاهري بدن شبیه ماده :نر
تثبیت شدن خمیدگی بیشتري یافته و این خمیدگی در انتهاي بدن به 

اســپیکول جفــت، خــار رزي شــکل    . رســد حــداکثر خــود مــی  
(Aphelenchoid form)   فاقد بورسا و گوبرناکولوم، قسـمت پشـتی ،

گی، نوك قطعـه جلـویی تقریبـا بـه     اسپیکول خمیده و عاري از برآمد
اي رابـط، بصـورت   رسـد و در ایـن بـین تکـه    انتهاي قطعه پشتی می

عرضی و با خمیدگی دو قطعه جلویی و پشتی اسپیکول را به یکدیگر 
ها در یک ردیف بـه  داراي یک بیضه، اسپرماتوسیت. سازد	متصل می

. تسمت جلوي بدن و تا نزدیک غدد انتهایی مري گسترش یافته اس
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هاي بورسا سه جفت که اولین جفت نزدیک منفذ کلوآك، دومین پاپیل
و ) 4جـدول  (جفت وسط دم و جفت سوم در قاعده زائده دم قرار دارد 

  .F, C)( 4شکل 

  
  مادهنماتد دم در : Dسطح جانبی و : Cاندام تولیدمثل، : Bبخش جلویی بدن ماده، : A-D .(A(نماتد ماده : Aphelenchoides confusus - 3شکل 

Figure 3- Aphelenchoides confusus: Female (A-C). A: Anterior end; B: Reproductive system; C: Lateral field and D: Tail of 
Female 
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  Aphelenchoides rutgersi Hooper & Myers, 1971گونه 
  )4شکل  ;4جدول (

 

  بحث 
مصور شـاهینا کـه در   هاي افراد نمونه با کلید مشخصات و اندازه

ارائـه   Aphelenchoidesهاي جنس براي شناسایی گونه 1996سال 
تشخیص داده شد  A. rutgersiشده، مورد مقایسه قرار گرفت و گونه 

افراد نمونه با شرح اصـلی ارائـه شـده توسـط هـوپر و مـایرس       ). 26(
هاي مـورد بررسـی بـا    مورد مقایسه قرار گرفت و در شاخص) 1971(

گونه مـورد مطالعـه   ). 10(دهد مطابقت نشان می A. rutgersiگونه 
 ,Hooperو  A. sacchari Hooper, 1958هـاي  	همچنین با گونه

1958 A. dactylocercus  وRiffle, 1970 A. cibolensis  مقایسه
یک و نیم برابـر  (تر 	گونه مورد مطالعه با کیسه عقبی رحم کوتاه. شد

برابر عـرض بـدن در ناحیـه     3-4 عرض بدن در ناحیه فرج در مقابل
 b، شاخص )یابدفرج که حدود نصف فاصله فرج تا مخرج گسترش می

از ) 18در مقابل  2/15(کمتر  cو شاخص ) 4/11در مقابل  5/8(کمتر 
در  A. dactylocercusگونـه  . شـود 	متمایز می   A. sacchariگونه

در  40(ر ت، دم بلندتر و عریض)2/15در مقابل  5/10(کمتر  Cشاخص 
نصف عرض بدن (تر ، کیسه عقبی رحم کوتاه)میکرومتر 7/30مقابل 

و ) در ناحیه فرج در مقابل یک و نیم برابر عرض بدن در ناحیه فـرج 
از ) تیز	انگشتی شکل در مقابل زائده نوك(تفاوت در شکل انتهاي دم 

گونه مورد مطالعه از نظر شکل ). 16(شود گونه مورد مطالعه متمایز می
 .Aاسـت، امـا گونـه     A. cibolensisها کمی شبیه بـه  	م در مادهد

cibolensis      داراي دم با انتهاي تخـت، زائـده انتهـاي دم بـاریکتر و
میکرومتر در مقابل  10-12(تر بلندتر و کیسه عقبی رحم خیلی کوتاه

-گونه). 24(شود متمایز می A. rutgersiاز گونه ) میکرومتر 28-25
که داراي سه شیار طـولی،   Aphelenchoidesس هاي دیگري از جن

کیسه عقبی رحم کوتاه و از نظر شکل دم با گونه مورد مطالعه شباهت 
 .A. breviuteralis Eroshenko, 1968 ،Aهاي  دارند، شامل گونه

dubius Wasilewska, 1969 ،A. helicus Heyns, 1964  وA. 
jacobi Husain & Khan, 1967 گونه . هستندA. breviuteralis  

کمتر  Vو شاخص ) میکرومتر 10در مقابل  4/8( در استایلت کوتاهتر
)66V=   69-74در مقابل V=( گونه ،A. dubius    در داشتن سر بـا

 10در مقابــل  8/12-2/14(فرورفتگــی کمتــر، اســتایلت بلنــدتر    
داراي دم باریکتر و فاقد زائده نوك تیز   A. helicus، گونه )میکرومتر

داراي انتهاي دم گرد و فاقد   A. jacobiمت شکمی دم و گونه در قس
و فاقـد تـورم   ) میکرومتر 10در مقابل  12-14(زائده، استایلت بلندتر 

  ).11(گردند متمایز می A. rutgersiانتهایی از گونه 

  
  )ها بر حسب میکرومتراندازه( Aphelenchoides rutgersiسنجی گونه خصوصیات ریخت - 4جدول 

Table 4- Morphometric characters of Aphelenchoides rutgersi Populations (All measurement in µm) 
Origin  

 
Characters 

North Khorasan Province Hooper & Myers, 1971 Shahina, 1996 
Female Male Female Male Female Male 

n 5 2 20 20 - - 
L 472.8 ± 59.5 (415-583) 487.5 ± 3.5 (485-490) 320-570 380-490 320-570 - 
a 30.2 ± 2.1 (27.9-32.8) 28.9 ± 0.4 (28.6-29.2) 21-31 21-32 23-31 - 
b 
b΄ 

8.9 ± 1 (7.6-10.3) 
4.3 ± 0.2 (4.2-4.6) 

8.4 ± 0.2 (8.2-8.5) 
4.5 ± 0.4 (4.2-4.8) 

6.1-11.6 
3.1-6.2 

7.1-11 
3.6-4.4 

6.7-11.6 
- 

- 
- 

c 15.6 ±0.5 (15.1-16.4) 14.7 ± 0.1 (14.7-14.8) 12.4-18.7 13-15.4 12.4-18.7 - 
c΄ 3.3 ± 0.4 (2.8-3.7) 3 2.7-4 2.4-3.3 2.6-4 - 
V  71 ± 2.1 (67.8-73.1) - 69-74 - 69-74 - 
V΄ 74.9 ± 1.3 (73.4-76.9) - - - - - 

Stylet 10.4 ± 0.5 (10-11) 10 10 9.5-11 10 - 
Esophagus 120.4 ± 1.1 (119-122) 112 ± 1.4 (111-113) -  - - - 
S. E. Pore 60.8 ± 0.8 (60-62) 65 ± 1.4 (64-66) - - - - 

m  0.5 ± 0 (0.4-0.5) 0.5 - - - - 
G1 38.8 ± 6.8 (27.8-46) - 18-77 - - - 

PUS 25.6 ± 1.5 (24-28) - -  - - - 
PUS/BW (%) 15 ± 0.3 (1-1.9) - 0.8-1.9 - - - 
Body Width 15.8 ± 0.8 (15-17) 12 - - - - 

Anal Body Width 11.6 ± 0.4 (11-12) 11 - - - - 
T - 64 ± 1.4 (63-65) - 58-78 - - 

Spicule -  15 - 14-17 -  14-17 
Tail length 31.4 ± 3 (27-35) 33 - - 30.5 - 
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 بخش جلویی بدن نماتد نر، : Cاندام تولید مثل ماده، : Bد ماده، بخش جلویی بدن نمات: Aphelenchoides rutgersi :(A-F) :A - 4شکل 

:D ،سطوح جانبی بدن :E دم در نماتد ماده وF :نماتد نر دم در  
 

Figure4- Aphelenchoides rutgersi: (A-F). A: Anterior end of Female; B: Reproductive system of Female; C: Anterior end of 
Male, D: Lateral field, E: Tail of Female and F: Tail of Male 

  
 1971گونه مورد مطالعه اولین بار توسط هوپر و مایرس در سال 

هاي مرکبات در منطقه فلوریدا در آمریکا گزارش از خاك اطراف ریشه
-در این بررسی گونه مورد مطالعه از خاك اطراف ریشـه ). 11(گردید 

لی از روستاهاي شهرآباد و قره میدان هاي کلزا در استان خراسان شما
آوري، شناسایی و براي اولین بار از ایران کوچک مانه و سملقان جمع

  .شودگزارش می
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