
  
 استان خراسان جنوبیدر  نماتدهاي انگل گیاهی مزارع پنبه شناسایی

 
 3ساره بقایی راوري  -2*عصمت مهدیخانی مقدم -1 اکبر بخشانی

 01/02/1394 :تاریخ دریافت

 04/02/1395 :تاریخ پذیرش

  
  چکیده

نمونه خاك از مناطق مختلف  56، تعداد 1393و  1392 يهابه منظور شناسایی نماتدهاي انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی، در سال
و ) 1965(و سینی وایت هـد  ) 1964(شستشوي خاك و استخراج نماتدها با استفاده از روش تلفیق الک و سانتریفیوژ جن کینز . آوري گردیداستان جمع

ـ  . انجـام گرفـت   )1969( ها به گلیسرین طبق روش دگریستثبیت و انتقال آن دهاي اسـتخراج شـده بـه تفکیـک جـنس، اسـالیدهاي       سـپس از نمات
هاي الزم و رسم تصـاویر  گیريهاي میکروسکوپی، اندازهپس از بررسی. میکروسکوپی تهیه و با استفاده از میکروسکوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت

 :جنس شناسایی گردید که عبارتند از 10گونه نماتد متعلق به  15ها با استفاده از منابع و کلیدهاي معتبر انجام گرفت و تعداد مورد نیاز، شناسایی گونه
Aphelenchus avenae, Basiria graminophila, Boleodorus clavicaudatus, B. pakistanensis, B. thylactus, Ditylenchus 
hexaglyphus, D. tenuidens, D. valveus, Geocenamus rugosus, Filenchus vulgaris, Pratylenchus thornei, P. neglectus, 

Scutylenchus quadrifer, Merlinius brevidens,Zygotylenchus guevarai.  
براي اولین بار از  D. valveusو  Boleodorus pakistanensis،  Ditylenchus hexaglyphus هاي شناسایی شده، سه گونهاز بین جنس و گونه

 .شوندایران گزارش و توصیف می
  

   Boleodorus pakistanensis،  Ditylenchus hexaglyphus، D. valveus ،تاکسونومی، نماتد :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
اي، اغلب چند ساله یا دائمـی از خـانواده   پنبه گیاهی گلدار، دولپه

باشـد  می Gossypium ) ( گوسیپیومجنس و   (Malvaceae) پنیرکیان
ایـن جـنس    ).1( کنـد بروز مـی که در شرایط کشور ما، اغلب یکساله 

گونـه   رچها). 11(گونه دیپلوئید و پنج گونه تتراپلوئید است  44شامل 
 .Gossypium albareum، G. balbadense، Gهــاي بــه نــام

herbaceum و G. hirsutem  زراعی بوده و الیاف پنبه در دنیا از این
هـاي  انپنبه محصولی است که بشر از زم .)14( شودها تولید میگونه

بسیار قدیم به کشت آن پرداخته اسـت و انـواع وحشـی آن در تمـام     
ایـن گیـاه نیـز هماننـد سـایر       .هاي دنیا وجـود دارد مناطق گرم قاره

محصوالت کشاورزي، مورد هجوم آفات و عوامل بیماریزاي مختلف، 
تـرین انـواع   نماتـدها یکـی از فـراوان   . گیـرد از جمله نماتدها قرار می

متـر مکعـب از خـاك    سـانتی  100اشند به طوري که در بجانوران می
 ها وجود دارد کهاز انواع آن 5000تا  4000زراعی و باغی حدود 

----------------------------------------------------------   
به ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد، استاد و دانشیار گروه گیاهپزشکی،  -3و  2، 1

  انشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزي، د
 ):mahdikhani-e@ferdowsi.um.ac.ir Email :نویسنده مسئول -*(

ها بسـتگی زیـادي بـه شـرایط     میزان جمعیت و تنوع آن "مسلما
خسارت نماتد در جمعیـت کـم بسـیار    . خاك و میزبان دارندمحیطی 

هاي زیاد باعث ایجاد صدمات شدیدي بـه  ولی در جمعیت ناچیز است
  ).6(گردند ده و یا موجب از بین رفتن میزبان میمیزبان خود ش

)  Gossypium hirsutum( چندین نماتد پارازیت گیاهی در پنبه 
 ، Hoplolaimusهـاي  اند که متعلق بـه جـنس  در دنیا گزارش شده
Helicotylenchus،  Belanolaimus، Pratylenchus، 
Paratrichodoru،  Meliodogyne، Merlinius ،  Xiphinema، 

Tylenchorynchus، Rotylenchulus ،Scutellonema، 
Heterodera،  Ditylenchus ، Longidorus،  Aphelenchoides 

  ).12و  9، 2(باشند می Aphelenchus و 
در ایران نماتدهاي زیر از خاك پنبـه اسـتان گلسـتان و ورامـین     

  ).8(اند جداسازي و شناسایی شده
1) Aphelenchus avenae 2) Boleodorus thylactus 3) 
Merlinius brevidens 4) Helicotylenchus pseudorobustus 
5) Pratylenchus thornei 6) P.neglectus 7) P.ranjani 8) 
Pratylenchoides ritteri 9) Tylenchorhynchus latus 10) 
Psilenchus hilarulus 11) Filenchus quadrifer 12) 
Merlinius quadrifer 13) Helicotylenchus digonicus 14) 

Neopsilenchus magnidens  

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
 460-467 .ص ،1395 پاییز، 3شماره ، 30جلد 

Journal of Plant Protection 
Vol. 30, No. 3, Fall 2016, P. 460-467 



  461      شناسایی نماتدهاي انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی

 M. incognitaشه پنبه ینخستین نماتد پارازیت گیاهی از روي ر
میالدي در آمریکـا گـزارش    1889که توسط آتکینسون در سال  بوده

 16فراوانـی ایـن گونـه را     1982همکاران در سال  تیلور و .شده است
 Pratylenchusنماتـد   1940اسمیت در سال . درصد گزارش نمودند

pratensis  دانسته، از عوامل پوسیدگی ریشه در پنبه را به عنوان یکی
علت اصلی کوتولگی شدید پنبه را  1956کراس برگ و ساسر در سال 

به دلیل . )15 و 9( معرفی نمودند Hoplolaimus coronatusنماتد 
ثیر عوامل مختلف بیولوژیکی و فعالیت انسان بر عملکرد کل أوجود ت

ماتـدها در مزرعـه   محصول، برآورد میزان خسـارت ناشـی از حملـه ن   
باشد و ناگزیر اکثر محققین خسارت ناشی از نماتدها را بـه  مشکل می

میزان خسارت بستگی بـه رقـم مـورد    . اندصورت تخمین بیان نموده
ند و مصر بعد در ه. باشدکشت، گونه نماتد و عملیات زراعی متغیر می

رت ك و مقایسه آن با تیمار شـاهد، خسـا  ها در خااز کاربرد نماتدکش
و  4/17تا  5/9به ترتیب بین  Rotylenchulus reniformisناشی از 

 M. incognitaو  H. columbusدرصد و براي نماتدهاي  60تا  40
 جونز و بریچ فیلد. درصد گزارش گردیده است 25تا  10در آمریکا بین 

در اثـر   ،درصد 60تا  40بین پنبه را کاهش محصول  ،1961در سال 
بنابراین با توجه بـه   ).9( گزارش نمودند R. reniformisحمله نماتد 

هـا، خسـارت   هاي مختلف مانند تنوع زیـاد آن اهمیت نماتدها از جنبه
هاي باال، تشدید خسارت سایر عوامل اقتصادي به گیاهان در جمعیت

هاي کم و محدود بیماریزا در روي گیاهان و با در نظر گرفتن بررسی
ه نماتدهاي انگل گیاهی ریزوسفر پنبـه در  انجام شده به ویژه در زمین
توان هدف این تحقیق را، شناسـایی فـون   استان خراسان جنوبی، می

 .نماتدهاي انگل گیاهی ریزوسفر پنبه در این استان دانست
  

  ها مواد و روش
خاك از مـزارع مختلـف    نمونه 56، 1393و  1392هاي طی سال

متـري خـاك   سـانتی  30و  10ز عمق هاي تیر و مرداد و اپنبه در ماه
نـه کوچـک   ها مخلوطی از چند نموهر یک از نمونه. آوري گردیدجمع
ها به آزمایشگاه، شستشوي خاك و استخراج پس از انتقال نمونه. بود

و سـینی وایـت هـد    ) 1964(نماتدها با اسـتفاده از روش جـن کینـز    
، عمل تثبیت و انتقال آنها به گلیسـرین طبـق روش تکمیـل    )1965(
اسالیدهاي دائمی ). 19و  13 ،6( انجام گرفت) 1964( ده دگریس ش

ت شناسـایی نماتــدها،  از نماتـدهاي کرمـی شـکل تهیـه شـد و جهـ      
سنجی آنها مورد بررسی و مطالعـه  شناسی و ریختخصوصیات ریخت

بندي مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق     طبقه. میکروسکوپی قرار گرفت
و با اسـتفاده  ) 7( ائه شده استرا 2002)(   Blaxterو  Deleyتوسط 

هـا  به تشخیص گونـه ) 1991( و برزسکی) 2008( از کلیدهاي گرارت
 ).10 و 5( پرداخته شد

  

  و بحث  جیانت
 10گونه نماتد انگل گیـاهی متعلـق بـه     15در این بررسی تعداد 

ــنس، از فــ  ــتهج ــانواده    (Infra order) رو راس ــاال خ ــوق ب ــا ف ی
Tylenchomorphaنظـر بـه   ). 1 جدول(ی قرار گرفت ی، مورد شناسا

از نقاط هاي شناسایی شده قبال توسط سایر محققین، اینکه اغلب گونه
گـزارش و توصـیف شـده    مختلف کشور و از مزارع و باغات مختلـف  

 Boleodorus بـه شـرح تفصـیلی سـه گونـه      در این مقالهلذا است، 
pakistanensis،  Ditylenchus hexaglyphusو D. valveus  که

   .دوشمیپرداخته  باشد،براي فون نماتدهاي ایران جدید می
همزمـان از مـزارع    D. hexaglyphus الزم به ذکر است گونـه  

-و از باغ) 1393(پنبه استان خراسان جنوبی توسط نویسندگان مقاله 
آوري و جمع) 1393(هاي استان کرمانشاه توسط اسمعیلی و همکاران 

زارع پنبه استان خراسان جنوبی توسط همزمان از م D. valveusگونه 
از ریشه گیاهان باغی و جنگلـی توسـط   و  )1393(نویسندگان مقاله 

از اسـتان گلسـتان در بیسـت و یکمـین     ) 1393(میرآئیز و همکـاران  
و در ایـن  ) 17 و 8، 4 ،3(کنگره گیاهپزشکی ایران گزارش شده است 

  .شودمقاله به توصیف آنها پرداخته می
  

   Boleodorus pakistanensis Siddiqi, 1963  گونه 
  )1 شکل( 

  هااندازه
35.8)33.9, -644.5)628µm, a=(32.1-♀)N=3, L=(611(

b=(4.5-5)4.7, c=(7. 3-8.5)7.8, c/=(6-6.8)6.4, v=(68.1-
72.4), v/=(77.5-88.4), Stylet=(8.5-10)9.5µm, MB=(44.5-
60), P.U.S=(10-13)11.5 µm, Tail Length=(72-

88.5)81µm. 
 

  مشخصات
کرمی شکل کوچکی هستند که بدنشان بعـد از  نماتدهاي  :ماده

پوسـت بـدن داراي شـیارهاي    . باشـد شکل مـی  Cتثبیت به صورت 
، سطوح جانبی بدن داراي یک میکرومترعرضی ظریف، طول هر شیار 

چهار شیار طولی، دایریدها نامشخص، سر مخروطی شـکل و صـاف،   
می فرورفته نسبت بـه بـدن، عـرض سـر در     کوتاه، همطراز بدن یا ک

قاعده پـنج تـا شـش میکرومتـر و طـول آن سـه میکرومتـر، شـبکه         
انتهـایی  هـاي  داراي استایلت با گره. کوتیکولی سر ضعیف تا متوسط

فاصله قسمت مخروطی استایلت کمتر از نصف طول استایلت، ، ظریف
لوله . میکرومتر پنجهاي استایلت محل ریزش غده پشتی مري از گره

حباب میانی مري تحلیل رفته و اي شکل، اولیه و ثانویه مري استوانه
تخمـدان  داراي یـک  بدون دریچه، حباب انتهایی مري گالبی شکل، 

، کیسـه ذخیـره اسـپرم خـارج از     که به سمت جلوي بدن کشیده شده
 13تـا   10کیسه عقبی رحـم بـه طـول    ، پراز اسپرمو  محور تخمدان

دم . باشـد ه دو سوم عرض بدن در ناحیه فرج مـی ازدمیکرومتر و به ان
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، کشیده، مخروطی شکل، به سمت شکم داراي انحنا و در انتهـا گـرد  
  .فاسمیدها در ناحیه دم نامشخص

  .هاي مورد بررسی نر مشاهده نشددر نمونه

    
  استان خراسان جنوبی مزارع پنبه از هاآوري آنو محل جمع شناسایی شده هايگونه - 1 جدول

Table 1- Identified species and their location area from cotton fields of Southern Khorasan province 
 آوريمحل جمع

Location area  
 هاي شناسایی شدهگونه

Identified species  
 بیرجند

Birjand  Aphelenchus avenae  
 ادمهرك و دوست آب

Mehrak , Doostabad  Basiria graminophila  
 مهرك و سیچ

Mehrak, Sich  Boleodorus clavicaudatus  
 مهرك

Mehrak  * B. pakistanensis  
 مهرك و دوست آباد

Mehrak , Doostabad  B. thylactus  
 بارنجگان و معصوم آباد

Baranjan, Masumabad  *  Ditylenchus hexaglyphus  
 بارنجگان و معصوم آباد

Baranjan, Masumabad  D. tenuidens  
 بارنجگان و معصوم آباد

Baranjan, Masumabad  * D. valveus  
 دوست آباد ، حسین آباد و مهرك و سیچ

Doostabad,Hossinabad, Mehrak, Sich  Filenchus vulgaris  
 بیرجند

Birjand  Geocenamus rugosus  
 بیرجند و نصرآباد

Birjand , Nasrabad  Merlinius brevidens  
 حاجی آباد

Hajiabad  Pratylenchus neglectus  
 حاجی آباد

Hajiabad  P. thornei  
 بیرجند و اسفدن

Birjand ,Sfadan  Scutylenchus quadrifer  
 حاجی آباد و بمرود

Hajiabad, Bemrood  Zygotylenchus guevarai  
         براي اولین بار از ایران گزارش می شود*                                   

       * Reported for the first time in Iran                                                                                                                          
  

و شـرح ارائـه شـده    ) 10( بر اساس کلید شناسایی گرارت :بحث
مورد بررسی  هايهاي نمونهزهمشخصات و اندا) 1963(توسط صدیقی 

مقایســه  .دهــدمطابقــت نشــان مــی B. pakistanensis بــا گونــه
ارائه شده آوري شده با شرح هاي جمعمشخصات مرفومتریکی جمعیت

داراي اختالفات جزئی در طول بدن و استایلت  )1963(توسط صدیقی 
مشخصـات  . باشد، اما در سایر موارد با شرح اصلی مشابه هسـتند می

 .B. cylindricus ، Bهـاي  آوري شـده بـا گونـه   جمـع  هـاي نمونه
flexuosus ، B. teres و B. thylactus  مـورد مقایسـه قـرار     نیـز

 -63(از جهت متفاوت بودن موقعیت فرج  B. flexuosusگونه  .گرفت

54 v= 68 -72 در مقابل v= شکل دم و نیز گونه )درصد طول بدن ،
B. teres 54-63(موقعیت فرج  از جهت متفاوت بودن v= در مقابل 

72-68 v= میکرومتر در  10-12 (و طول استایلت ) درصد طول بدن
 در. شـوند از گونه مورد بررسی متمایز می) میکرومتر 5/8 -10 مقابل
دم مخروطی شکل، مستقیم یا داراي انحنـا بـه    B. flexuosusگونه 

ـ   . باشدسمت شکم و در انتها نوك تیز می زش غـده  فاصـله محـل ری
 3-5 مقابــل در میکرومتــر  2(هــاي اســتایلت پشـتی مــري از گــره 

 ٧( B. cylindricusو نیز در گونه  B. thylactusدر گونه ) میکرومتر
میکرومتر  ٨٨-١٠١(، دم بلندتر )میکرومتر ٣-٥ میکرومتر در مقابل
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و نخی شکل با انتهاي گـرد از جملـه   ) میکرومتر ٧٢-٨٨ در مقابل
. کنده این دو گونه را از گونه مورد مطالعه متمایز میاختالفاتی است ک

گزارش شده  )18( صدیقیاولین بار این گونه از غرب پاکستان توسط 

 روستاي مهـرك دراین پژوهش گونه مذکور از ریزوسفر پنبه از . است
  .باشدآوري گردید و براي فون نماتدهاي ایران جدید میجمع

  

  
  Boleodorus pakistanensis  - 1 شکل

A : ،نماتد مادهB : ، بخش جلویی بدنC :،تخمدان و کیسه عقبی رحمD  :،شیار هاي طولی سطوح جانبی بدن E :دم 
  

Figure 1- Boleodorus pakistanensis 
A: Female, B: Anterior end, C: Ovary and post vulval uterine sac, D: Lateral fields, E:Tail 
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 Ditylenchus hexaglyphus (Khan and Siddiqi, 1968) Fortuner and Maggenti,1987  گونه
  

  )2 شکل( 
  هااندازه

42)34.3, -1009)918µm, a=(26.6-N=3, L=(827(♀)
b=(5.6-6.2)5.88, c=(14.7-16)15.3, c/=(2.9-3.8)3.3, 
v=(82.3-83.5)82.9, v/=(87.8-89.6)88.7, Stylet=(8-

9)µm, MB=56-57, Tail Length=(56-63)59.5µm.  
  مشخصات

پوسـت بـدن داراي   کشـیده،  مـی شـکل و   ها کرماده بدن :ماده
شیارهاي عرضی، طول هر شیار عرضی در وسط بدن دو میکرومتـر،  

عـرض  ، صافو  سر کوتاه. داراي شش شیار طولی سطوح جانبی بدن
اسـتایلت  و طول آن دو تا سـه میکرومتـر،    میکرومترپنج تا شش آن 

، قسـمت مخروطـی اسـتایلت از    و کشیدههاي کوچک ظریف، با گره
 ، فاصله محل ریزش غده پشتی مري ازتراي آن کوتاهقسمت استوانه

ه حباب میانی مري تحلیل رفت. میکرومترتا دو  هاي استایلت یکگره
مشخص و مري گالبی شکل، ، حباب انتهایی و فاقد دریچه مشخص

منفـذ  . میکرومتر 178تا  134، فاصله آن از ابتداي سر اتصالی با روده
داراي یـک   .ترشحی در مقابل حباب انتهایی مـري قـرار دارد  -دفعی

کیسه ذخیره ، که به سمت جلوي بدن کشیده شده استتخمدان بلند 
، فاصله کوتاهکیسه عقبی رحم ، اسپرمو حاوي  اي شکلاستوانه اسپرم

گی دم داراي خمیـد ، درصد طول بدن 84تا  3/82 فرج از ابتداي بدن
  .استانتهاي آن گرد  به سمت شکمی و

  .هاي مورد بررسی نر مشاهده نشددر نمونه 
کـه در مـورد تشـخیص    ) 5(برزسـکی  با استفاده از کلید  :بحث

هاي افراد نمونه بـا  جنس ارائه شده، مشخصات و اندازهاین هاي گونه
اندازه و مشخصات گونه مورد . دارد مطابقتD. hexaglyphus  گونه

و نیـز   1968با مقادیر و شرحی که خان و صـدیقی در سـال    مطالعه
در شرح . اند، مقایسه گردیدارائه داده 1987فورچونر و مگنتی در سال 

میکرومتـر اشـاره    هشـت تا  هفت و نیماصلی گونه، استایلت به طول 
میکرومتـر   نـه تـا   هشـت هاي مورد مطالعـه،  شده است، اما در نمونه

خصوصیات ریخت سنجی گونه مـورد   ،موارددر سایر  .گیري شداندازه
 D هـاي بـا گونـه   گونه مورد مطالعه .مشابه شرح اصلی استمطالعه 

.medians ،D. taylori ، D. affinisو D. tuberosus  که از جهت
سطوح جانبی بدن،  شیارهاي طولی وضعیت حباب میانی مري، تعداد

در . ار گرفتطول استایلت و موقعیت فرج مشابه هستند مورد بحث قر
هاي استایلت بـه انـدازه گونـه مـورد     هاي فوق گرههیچ کدام از گونه

 به جـز ذکر شده  هايي گونههمه در بحث کوچک نیست و همچنین
ــه ــه   ، D. affinis گون ــدتر از گون ــی بلن ــی رحم ــه عقب  .Dکیس

hexaglyphus گونه  عالوه بر این، موقعیت فرج در .شودمی مشاهده
D. taylori  75-77( از گونه مـورد مقایسـه  متفاوت v=   در مقابـل

84-3/82v=( بلندتر  و و دم باریک )6-7c/=   در مقابـل میکرومتـر 
8/3- 9/2 c/=  گونـه  )میکرومتـر ،D. affinis   داراي موقعیـت فـرج 
)80-76 v= 3/82-84 در مقابلv=  (و طول اسپیکول متفاوت می-

 D. hexaglyphusاندازه و مشخصات گونه مورد مطالعه با گونه .باشد
در سـال   )16( خان و صدیقی این گونه اولین بار توسط. مطابقت دارد

رسی گونه مورد مطالعـه  در این بر. شمال هند گزارش گردیداز  1968
 آبـاد و معصـوم  ي بارنجگـان هاهاي پنبه روسـتا از خاك اطراف ریشه

 شاین گونه براي اولین بار از ایران گزار. آوري و شناسایی گردیدجمع
هـاي  گونه مذکور همزمان از خاك اطراف ریشـه  .دگردو توصیف می

و از ) 1393( پنبه از استان خراسان جنوبی توسـط نویسـندگان مقالـه   
-جمـع ) 1393(سط اسمعیلی و همکـاران  هاي استان کرمانشاه توباغ

  ).8و  3(آوري و گزارش گردیده است 
  
  Ditylenchus valveus Thorne and Malek, 1968  گونه
  )3 شکل( 

  هااندازه
(♀)N=5, L=(719.5-938)826.5µm, a=(32.3-45.9)41.1, 

b=(6.1-7.3)6.64, c=(8.4-14.1)10.21, c/=(6.5-8)7.15, 
v=(74.3-81.5)79.07, v/=(84.9-89.2)87.9, Stylet=(8-
9)8µm, MB=(47-52)51, P.U.S=(19-22)21.3µm, Tail 
Length=(76-84)78µm. 

  مشخصات
تدهاي کرمی شکل هستند که بدنشان بعد از تثبیت به مان :ماده

کوتاه و همطراز بـدن،   در این گونه، سر. گیردصورت مستقیم قرار می
و طـول آن سـه تـا چهـار      عرض سر پنج تا شش میکرومتر شیاردار،

فاصـله محـل    ، سطوح جانبی بدن داراي شش شیار طولی،میکرومتر
 .است میکرومترتا دو  یکهاي استایلت ریزش غده پشتی مري از گره

اي آن تر از قسمت استوانهظریف، قسمت مخروطی آن کوتاهاستایلت 
حباب میانی مري کوچک و  .باشدهاي گرد و کوچک میو داراي گره

، لوله ثانویه مـري باریـک،   و داراي دریچه ايبیضی شکل و ماهیچه
وشانی پحباب انتهایی مري گالبی شکل و با روده حالت اتصالی یا هم

ترشحی مقابل بخش انتهایی لوله ثانویه مري -منفذ دفعی. جزئی دارد
داراي یک . گیردیا در محل اتصال آن با حباب انتهایی مري قرار می

موقعیت فرج در فاصله تخمدان که به سمت جلوي بدن کشیده شده، 
 19، کیسه عقبی رحم به طـول  از ابتداي بدن درصدي بدن 81تا  74
میکرومتـر   86تـا   76 تر، دم در انتها گـرد و بـه طـول   میکروم 22تا 
  .باشد می

  .هاي مورد بررسی نر مشاهده نشددر نمونه
و شرح ارائه شـده توسـط   ) 5(برزسکی با استفاده از کلید  :بحث

مطابقـت   D. valveusمطالعـه بـا    گونه مورد) 1968(تورن و مالک 
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مقادیر و شرحی  اندازه و مشخصات گونه مورد مطالعه با. دهدنشان می
  .اند، مقایسه گردیدارائه داده) 1968(که تورن و مالک 

  
  

  
   Ditylenchus hexaglyphus  - 2 شکل

A : ،نماتد مادهB : ، بخش جلویی بدنC: ،تخمدان و کیسه عقبی رحمD  : ،شیار هاي طولی سطوح جانبی بدنE : دم 
 

Figure 2- Ditylenchus hexaglyphus 
A: Female, B: Anterior end, C: Ovary and post vulval uterine sac, D: Lateral fields, E: Tail   

  
شـش و نـیم   تـا   پـنج در شرح اصلی گونه، عرض سر در قاعـده  

پنج تا  چهارهاي مورد مطالعه، اشاره شده است، اما در نمونه میکرومتر
 در شـرح اصـلی، انتهـاي دم گـرد و داراي    . گیري شدمیکرومتر اندازه

و ده ذکر گردیده، در حالی که در گونه مورد مطالعه انتهاي دم گرد یزا

طـولی  تعـداد شـیارهاي    از لحـاظ  این گونـه  .شودزایده مشاهده نمی
سـاختار مـري و   سطوح جانبی بدن، وضعیت استایلت، موقعیت فـرج،  

 .D  و D. acutatus، D. myceliophagus هـاي شکل دم با گونه
medicaginis گونه . سه قرار گرفتمورد مقایD. myceliophagus 
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پوشـانی بـا روده دارد، از   و تیپ مري که حالت همبه دلیل شکل دم 
 -83( شـکل دم و موقعیـت فـرج    . متمایز گردید D. valveusگونه 

78v= 74-81در مقابل v= (   از جمله اختالفاتی است کـه گونـهD 
.medicaginis     ونـه  گ. کنـد را از گونه مـورد مطالعـه جـدا مـیD. 

acutatus     از لحاظ شکل دم متفاوت از گونه مـورد بررسـی اسـت و
 -1/14 در مقابـل  =c)2/17-8/14 c بیشتر بودن فاکتور با همچنین

4/8 c= (در گونه . شوداز گونه مورد مطالعه متمایز میD. acutatus 

بـار از   ایـن گونـه اولـین   . تیز اسـت  آن انتهاي و دم مخروطی شکل
از خـاك   در این بررسی گونـه مـورد مطالعـه   . دیدگزارش گر لهستان

 ،يآورجمـع  آبادو معصومي بارنجگان هاهاي پنبه روستااطراف ریشه
ایـن گونـه همزمـان از خـاك اطـراف       .دگـرد وتوصیف می شناسایی 

از اسـتان خراسـان    )1393(هاي پنبه توسط نویسـندگان مقالـه    ریشه
میرآئیـز و همکـاران   جنوبی و از ریشه گیاهان باغی و جنگلی توسط 

  ) .17 و 4( از استان گلستان گزارش شده است ) 1393(
  

  
  Ditylenchus valveus   - 3 شکل

A : ،نماتد مادهB : ، بخش جلویی بدنC :،تخمدان و کیسه عقبی رحمD  :،شیارهاي طولی سطوح جانبی بدن E : دم 
 

Figure 3- Ditylenchus valveus 
A : Female, B: Anterior end, C: Ovary and post vulval uterine sac, D: Lateral fields, E: Tail   

  



  467      شناسایی نماتدهاي انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی

  
  گیرينتیجه

گونه نماتد انگل گیاهی مربوط به فـرو راسـته    15در این تحقیق 
Tylenchomorpha آوري و از مزارع پنبه استان خراسان جنوبی جمع

 Boleodorusهاي شناخته شده سه گونه از میان گونه. شناسایی شد
pakistanensis ،Ditylenchus hexaglyphus و  D. valveus 

 .دنشومی و توصیف براي اولین بار از ایران گزارش

 
 سپاسگزاري

آوردن  فراهم براي مشهد فردوسی دانشگاه پژوهشی معاونت از
 .گرددمی قدردانی و تشکر پژوهش این انجام در مالی پشتوانه
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