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 چکیده

نمونوه   115در مجمووع   1393-1392های زمینی در منطقه فریدن استان اصفهان، طی سالگیاهی مزارع سیب به منظور شناسایی نماتدهای انگل
های ریشه با روش بلندر و سانتریفیوژ استخراج و با اسوتفاده از  آوری گردید. نماتدها از خاک به روش الک و سانتریفیوژ و از نمونهخاک و غده آلوده جمع

های دائمی از آنها، با استفاده از میکروسکوپ قرار گرفتند. پس از تهیه اسالید ثبیت و به گلیسرین منتقل شده و مورد بررسیروش تکمیل شده دگریسه، ت
 Tylenchidaeگونه متعلق به چهار جنس از خانواده  12ها بررسی شد. در این بررسی سنجی هر یک از نماتدشناسی و ریختنوری، خصوصیات ریخت

 Tylenchusو   Boleodorus hyderi ،Filenchus balcarceanus،Discotylenchus attenuatusهووار گونووه شناسووایی گردیوود. چ

naranensi از خانواده Tylenchidae باشند.اول برای فون نماتدهای ایران جدید می شوند که دوگونهشرح داده می 
 

 انگل گیاهی زمینی، ایران، نماتدسنجی، سیبشناسی، ریختریخت :های کلیدیواژه

 

    1 مقدمه

ای در تغذیوه انسوان   زمینی یکی از مهمترین گیاهان دو لپوه سیب
بوده و از نظر سطح زیر کشت این محصوول در رتبوه پونج  و بعود از     

گونوه   67تعوداد   .محصوالتی مانند گندم، برنج، ذرت و جو قورارد دارد 
یوا  جنس در ارتباط بوا کشوت ایون محصوول در دن     24نماتد متعلق به 

گزارش شده است که بدون شک بسویاری از آنهوا از لحواس خسوارت     
ولی در ایون میوان   باشند دارای اهمیت نبوده یا دارای اهمیت کمی می

های انگل گیاهی هستند که نقش مهموی در کواهش   تعدادی از نماتد
های خسوارت زا  خسارت جدی دارند. مهمترین نماتد محصول و ایجاد

ترتیب نماتدهای سیست طالیی سویب ی بهزمینو انگل در مزارع سیب
 G. pallidaو  Globodera rostochiensisهووای زمینووی و گونووه

(، نماتوودهای Meloidogyneهووای نماتوودهای ریشووه گرهووی  گونووه 
و  Ditylenchus destructor,D. dipsaciپوسویدگی غوده و سواقه    

باشوند.  ( موی Pratylenchusهوای  نماتدهای مولد زخ  ریشوه  گونوه  
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( فون نماتدهای انگل گیواهی را در موزارع   1391می و همکاران  رحی
زمینی شهرستان های قروه، دهگالن و بیجار شناسایی کردنود و  سیب

سویب  طالیوی  در رابطه با ردیابی نماتد سیست یهایهمچنین فعالیت
عرفوانی پوور قاسومی و     .(14  انجوام دادنود   زمینی را در ایون منطقوه  

زمینی را ماتدهای انگل گیاهی مزارع سیبن (1391و  1390  همکاران
هوای انجوام   که طی بررسی شناسایی کردند در استان خراسان رضوی

گونه متعلوق   16 غده آلوده، 60نمونه از خاک و  55آوری جمع شده و
شناسوایی   Tylenchomorphaجنس مربووط بوه فورو راسوته      12به 

از  بوار  ولوین را برای اAphelenchoides brassicae  کردند که گونه
چهوووار گونوووه از نماتووودهای و همچنووین   گوووزارش کردنووودایووران  

Belonolaimid زمینووی اسووتان خراسووان رضوووی را از مووزارع سوویب
 شناسایی کردند که عبارتند از :

Scutylenchus rugosus ,Geocenamus tartuensis , 

Amplimerlinius sikkimen, Tylenchorhynchus shivanandi، 
بووده   خیر برای فون نماتدهای انگل گیاهی ایران جدیود که سه گونه ا

( وقوع نماتود سیسوت طالیوی    1390  گیتی و همکاران(. 6و  5است  
و پووراکنش آن را در  (Globodera rostochiensisسوویب زمینووی  

انجوام شوده در سوال     هایاستان همدان گزارش دادند که طی بررسی
ن نماتود را شناسوایی و   زمینی شهرستان بهوار ایو  از مزارع سیب 1387
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( نماتودهای انگول   1384معافی و همکواران   تنها  .(7  گزارش کردند
 های تهران،زمینی استانداخلی و تراک  جمعیت آنها را در مزارع سیب

داموادزاده و   (.17  و آذربایجان غربی بررسی کردنود   شاهرود( سمنان
و  Pratylenchus neglectus( تغییوورات جمعیووت 1368  اخیووانی

Meloidogyne javanica هووای زمینووی اسووتانرا در مووزارع سوویب
اخیوانی و   .(2  اصفهان و چهار محال بختیاری مورد بررسی قرار دادند

هووای ( فووون نماتوودهای پارازیووت گیوواهی را در اسووتان1363  نووادری
 67آوری چهار محال بختیاری شناسایی کردند که بوا جموع   اصفهان و

ده و طی انجام عملیوات اسوتخراج بوه روش   نمونه از خاک، ریشه و غ
جونس   17گیاهی مربوط به  انگلگونه نماتد  40های مختلف بیش از 

در این تحقیق هدف شناسایی نماتدهای انگول   .(1  را شناسایی کردند
 زمینی در منطقه فریدن استان اصفهان بوده است.گیاهی مزارع سیب

 

 هامواد و روش

نمونوه   آوریبه منظور جمع 1393-1392های از بهار تا پاییز سال
متری مناطق عمده سیبسانتی 25تا  15زمینی ازعمق از مزارع سیب

های داران، چادگان و فریدون شهر، منطقوه  زمینی کاری از شهرستان
نمونه خاک، ریشه و غده آلوده جموع  115فریدن استان اصفهان جمعا 

الک و سانتریفیوژ  آوری گردید. جهت استخراج نماتدها از خاک، روش
پوس   (.11های ریشه روش بلندر و سانتریفیوژ استفاده شود   و از نمونه

از استخراج نماتدها جهت کشتن، ثابت کردن و انتقوال بوه گلیسورین    
( موورد اسوتفاده قورار گرفوت. در ایون      3روش تکمیل شده دگریسوه   

سنجی و ریختها بر اساس خصوصیات ریختبررسی، شناسایی گونه
های مختلف بودن  گیری و رس  قسمتی بوده است. برای اندازهشناس

مدل  مجهز به لوله ترسی  Olympusنماتد، از میکرسکوپ دو چشمی 
BH2 ها به طوور دقیوق   استفاده شد که قبال برای بدست آوردن اندازه

آنها اسالیدهای دای  میکرسوکوپی   تنطی  شده بود. بر حسب جنس از
های هر جنس مورد شناسایی دهای معتبر گونهتهیه و با استفاده از کلی

 .(16قرار گرفت  
 

 نتایج و بحث

جوونس از خووانواده   4گونووه متعلووق بووه    12در ایوون تحقیووق،  
Tylenchidae  شناسایی گردید که از جنسBoleodorus هوای  گونه
B. thylactus  وB. hyderi جنس ،Discotylenchus  هوای  و گونوه

D. brevicaudatus, D. attenuates  وD. discretus جوونس ،
Filenchus هوای گونه و, F. afghanicus F. balcarceanus, F. 

qurtus, F. vulgaris F. thornei  وF. pratensis  جوونسو از 
Tylenchus  گونه T. naranensis    شناسوایی گردیود. از میوان گونوه
 ,Boleodorus hyderi Husain and Khanچهار گونه های مذکور،

1965 ،Discotylenchus attenuatus Siddiqi,1980،Filenchus 

balcarceanus Torres and Geraert, 1996  وTylenchus 

naranensis Maqbool, Zarina and Ghazala, 1987  شرح داده
 balcarceanusو  Boleodorus. hyderiشووود کووه دو گونووه مووی

Filenchus  ولوین بوار   برای فون نماتدهای ایران جدید بوده و برای ا
ها به ترتیب حوروف الفبوا شورح داده    گردد. گونهگزارش و توصیف می

 شوند.می
 Boleodorus. hyderi Husain & Khan, 1965 گونه   -1

 (1، جدول 1)شکل 

 مشخصات

باشود و دو  شکل موی  Cماده: بدن نماتد پس از تثبیت به صورت 
، شود. پوست دارای شویارهای عرضوی یریوف   انتهای بدن باریک می

اندازه هر شیار عرضی در وسط بودن یوک میکرومتور اسوت. سوطوح      
جانبی بدن دارای چهار شیار طولی و عرض آن به اندازه یوک چهوارم   
عرض بدن در ناحیه فرج، سر مخروطی شکل، صاف و در امتداد بدن، 

-11عرض سر در قاعده یک سوم عرض بدن است. استایلت به طول 
هوای  موری نزدیوک بوه گوره    محل ریزش غوده پشوتی    میکرومتر، 9

، حبوا  میوانی   Tylenchoidاستایلت، مری چهوار قسومتی و از نووع    
مری فاقد دریچه، لوله ثانویه مری طویل و به وسیله حلقه عصوبی در  

میکرومتری از ابتدای بدن احاطه شده است، حبا  انتهوایی   90فاصله 
توا   110مری گالبی شکل و به صورت اتصالی بوا روده، طوول موری    

ترشحی مشخص و دارای -میکرومتر از ابتدای سر، مجرای دفعی 120
میکرومتر است.  97مجرا و منفذ اسکلروتی و فاصله آن از ابتدای بدن 
ترشوحی در بوین   -دایریدها مشخص و کمی باالتر از سطح منفذ دفعی

خطوط طولی سطوح جانبی بدن قرار دارد. دریچه کاردیا کوچک و گرد 
های بزرگ. راست روده به اندازه یوک سووم   لاست. روده دارای گرانو

عرض بدن در ناحیه مخرج. دارای یک تخمدان که به سومت جلووی   
بدن کشیده شده، دارای کیسه عقبی رح  کوتاه کوه طوول آن نصوف    

ها در چند ردیوف قورار دارنود،    عرض بدن در ناحیه فرج است. تخمک
رم. فاصله فرج کیسه ذخیره اسپرم در امتداد محور تخمدان و پر از اسپ

تا مخرج بیشتر از طول دم است. دم طویل، مخروطی شکل با انتهای 
 میکرومتر است. 81گرد و طول آن 
 های مورد بررسی نر مشاهده نشد.نر: در نمونه

 

 بحث

، مشخصات و انودازه (Geraert ,2008با استفاده از کلید گرارت  
مطابقوت   Boleodorus hyderiهای جمعیت مورد مطالعوه بوا گونوه    

های دیگور،  دهد. به دلیل تشابه جمعیت مورد مطالعه با گونهنشان می
 B. volutes Lima and هوای مشخصوات ایون جمعیوت بوا گونوه     

Siddiqi, 1963  وB. similis Khan and Basir , 1963، B. 

rafiqi Husain& Khan, 1965 B.4  مورد مقایسه قرار گرفت.) 
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تایلت، طوول دم و موقعیوت فورج    در اندازه اسو  B. volutusگونه 
-79 میکرومتر، و موقعیت فورج  11میکرومتر در مقابل 8-9 استایلت 

76=V  59-65در مقابل= V     در گونه موذکور( از گونوه موورد مطالعوه
 متفاوت است.

از نظر طول بدن، موقعیت فاسومیدها و عورض    B. similisگونه 
 سطوح جانبی بدن با گونه مورد مطالعه اختالف دارد.

دم قال  مانند نبوده و با توجه به شکل دم از  B. rafiqiدر گونه 

 شود.گونه مورد مطالعه متمایز می
در  1965در سوال   Khanو  Husain این گونه اولین بوار توسوط  

 گوزارش گردیود    Mangifera indicaهای هند از خاک اطراف ریشه
هوای  ه(. در این بررسی، گونه مورد مطالعه از خواک اطوراف ریشو   10 

زمینی از منطقه عبواس آبواد شوهر چادگوان از توابوع شهرسوتان       سیب
آوری و شناسایی گردید و برای اولین بار از ایران گزارش چادگان جمع

 شود.می
 

 
 : شکل کلی بدنE های طولی سطوح جانبی بدن: شیارD: شکل دم C: شکل تخمدان B: قسمت جلویی بدن ماده Boleodorus hyderi:A -1 شکل

Figure 1- Boleodorus hyderi. Female: A: Anterior end and Oesophageal region, B: Ovary shape, C: Tail shape D: lateral 

fields, E: General view 
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 و مقایسه آن با شرح اصلی گونه )اندازه برحسب میکرومتر( Boleodorus hyderiسنجی گونه خصوصیات ریخت -1جدول 
Table 1- Morphometric characters of female of Boleodorus hyderi from Iran and its comparison with the original description 

(measurements in µm) 

India 
1941 

 چادگان
Chadegan 

 استان اصفهان

Isfahan province 

 منشاء
Origin 

Female 
 ماده

Female 
 ماده

Characters 

 مشخصات

- 3 n 

500-440  584-510 )41.3 L 

27-23  25.3-23.5 )24.2 a 

5.0-4.3  4.7-3.8 )4.1 b 

7.8-6.0  7.2-6.3 )6.6 c 

-  6.7-.5.8 )6.1 c´ 
63.6-68.5  65-59.5 )61.5 V 

-  75.3-73.6 )74.3 V´ 

11-10 11 Stylet 

-  41.5-40.8 )41.1 m 

-  48.3-47.2 )47.6 MB 

-  81-77 )78.6 Tail 

 

)شکل   Discotylenchus attenuatus Siddiqi, 1980گون  -2

 (2، جدول 2

 مشخصات

ماده: بدن نماتد بعد از تثبیت به صورت مستقی  یوا کموی خمیوده    
شود و بوه طوور قابول    باشد و به طور منظ  عرض بدن باریک میمی

گردد. بخش جلوئی بدن نیز ای به سمت انتهای دم باریک میمالحظه
که در قاعده سر بوه  ناحیه مری باریک شده به طوری به طور منظ  در

های عرضی یریوف،  رسد. پوست دارای شیاریک سوم عرض بدن می
و  باشود تا یک میکرومتر موی 8/0اندازه هر شیار عرضی در وسط بدن 

گاهی اوقات شیارها نا مشخص هستند. سطوح جانبی بدن دارای چهار 
میکرومتور   1/2سوک سور   شیار طولی، سر صاف، باریک، بر آمده و دی

توا   7/3قطر دارد. شبکه کوتیکولی سرمشخص، عرض سور در قاعوده   
چهار میکرومتر و ارتفاع آن حدود دو میکرومتر است. استایلت به طول 

هوای اسوتایلت   شش میکرومتر، قسمت مخروطی استایلت کوتاه و گره
 25/1هوای اسوتایلت   کمی گرد. محل ریزش غده پشتی موری ازگوره  

. حبا  میانی مری بیضی شکل، دارای دریچه و فاصله آن از میکرومتر
میکرومتر و از مرکوز حبوا     31ابتدای سر تا مرکز حبا  میانی مری 

طویول و   لوله ثانویوه موری   ،میکرومتر 37ی مری تا انتهای مری میان
حلقه عصبی در وسط لوله ثانویه مری قرار دارد. حبا  انتهای  باریک،

ده صاف، نحوه اتصال مری با روده به صورت مری گالبی شکل با قاع
ترشحی از ابتدای -اتصالی، دریچه کاردیا گرد است. فاصله منفذ دفعی

میکرومتر، همیزوئید به طول سه شیار بدن و فاصله آن از منفذ  55سر 
ترشحی به اندازه دو شیار عرضی است. دایرید کمی باال تور از  –دفعی

ح جوانبی بودن قورار دارد.    ترشحی در بین خطووط سوطو  –منفذ دفعی
فاسمیدها نزدیک به مخرج است. فرج به صورت شکاف عرضی، لوب 
های آن کمی برآمده. واژن به اندازه دو پنج  عرض بدن. دارای یوک  
تخمدان که به سمت جلوی بدن کشیده شده، کیسه عقبی رح  کوتاه 
و حدود دو پنج  عرض بدن. کیسه ذخیره اسپرم در محوور تخمودان،   

میکرومتور. راسوت    58پر از اسپرم است. فاصله فرج توا مخورج    گرد و
برابر عرض بدن در ناحیه مخرج است. مخرج مشوخص، دم   5/1روده 

میکرومتر، انتهای دم بسیار باریوک و نخوی    78باریک و بلند به اندازه 
 شکل است. 

نر: قسمت جلوی بدن مشوابه نماتود مواده، قسومت ابتودای لولوه       
انود.  پرماتیدها در یک ردیف منظ  قرار گرفتوه جنسی طویل بوده و اس

ای بوده اسپیکول دارای قسمت ابتدایی برجسته و قسمت انتهایی نقطه
باشد. گوبرنواکولوم هاللوی شوکل. دم    و از نظر شکلی کمان مانند می

های طوولی سوطوح جوانبی    ها در بین شویار نخی شکل و بلند. فاسمید
 بدن و نزدیک به مخرج قرار دارد.

 

 بحث 
(، مشخصات و انودازه Geraert, 2008با استفاده از کلید گرارت  
 Discotylenchus attenuatus  گونوه های جمعیت مورد بررسی بوا  

شویار طوولی در    (. این گونه با داشتن چهوار 4  دهدمطابقت نشان می
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 .D. discolabialis  ،Dهووایسووطوح جووانبی بوودن از گونووه   

azadkasmirensis  وD. longicauda  هوای  شود. گونوه متمایز می
مذکور در سطوح جانبی بدن دو شیار طولی دارند. گونه موورد مطالعوه   

 گوردد متموایز موی   D. brevicaudatusبا داشتن دم بلنودتر از گونوه   
میکرومتر و در گونوه مشوابه    81تا  77طول دم در گونه مورد مطالعه  

 ،D. discretusمیکرومتر(. مشخصات این جمعیت به گونه  47تا  35
 .Dگونوه   .شوود های بین آنها مشاهده مینزدیک است اما تفاوت نیز

discretus   7بووا داشووتن اسووتایلت و دیسووک سوور بلنوودتر  اسووتایلت 
 2میکرومتر در مقابل  3میکرومتر و دیسک سر  6میکرومتر در مقابل 

 شود. ایون گونوه اولوین بوار    میکرومتر( از گونه مورد مطالعه متمایز می
هوای  در نیجریه ازخواک اطوراف ریشوه    1980یقی در سال توسط صد

(. گونه مذکور توسوط گول حسون و    15  گیاهان مرتعی گزارش گردید
از باغات سیب و مراتوع از آذربایجوان غربوی     1393همکاران در سال 

برای اولین بار از ایران گزارش شد که مشخصات جمعیت مورد مطالعه 
این دو جمعیت از نظر قایسه شد. ایران نیز م با جمعیت گزارش شده از

دهنود. قطردیسوک سور در    اندازه دیسک سر باه  تفواوت نشوان موی   
در گونه مورد بررسوی   میکرومتر ذکر شده و 8/3جمعیت گزارش شده 

همچنوین سور   میکرومتر است که با شرح اصلی گونه مطابقت دارد.  2
العه دار ترسی  شده که در شرح اصلی گونه و در جمعیت مورد مطشیار

(. در این بررسی ،جمعیت مورد مطالعوه از خواک   8باشد  سر صاف می
زمینی در منطقوه سووران شوهر روزه از توابوع     اطراف ریشه های سیب
 آوری و شناسایی گردید.شهرستان چادگان جمع

 

 ,Filenchus balcarceanus Torres & Geraertگونه   -3

 (3، جدول 3)شکل  1996

 مشخصات

ماده بعد از تثبیت مسوتقی  توا کموی خمیوده بوه      ماده: بدن نماتد 
سمت شکمی است و عرض بدن به تدریج به دو سمت انتهای جلوئی 

 15( 14-16شود، عرض بدن در ناحیه وسط بودن   و عقبی باریک می
میکرومتور   10( 8/9-9/10میکرومتر و در ناحیه مخرج عورض بودن    

ر شیار عرضی باشد. پوست دارای شیارهای عرضی یریف، اندازه همی
بدن یک میکرومتر، شکل سر از مخروطی ناقص تا گرد متنوع اسوت.  
سطوح جانبی بدن دارای دو شیار طولی، شروع آنها از بیست و نهمین 
شیار عرضی بدن به صورت دو خط طولی می باشد و تا نیمه دم ادامه 

بوه عورض    دارد که با میکرسکوپ نوری مشاهده می شود. سر صواف 
 شش میکرومتر.

 
 )اندازه برحسب میکرومتر( مقایسه آن با شرح اصلی گونه و Discotylenchus attenuatus سنجی گونه خصوصیات ریخت -2جدول 

Table 2- Morphometric characters of female of Discotylenchus attenuatus from Iran and its comparison with the original 

description (measurements in µm) 

1980نیجریه   چادگان 
Chadegan 

 استان اصفهان

Isfahan province 

 چادگان
Chadegan 

 استان اصفهان

Isfahan province 

 منشاء
Origin 

 ماده
Female 

 نر
Male 

 ماده
Female 

 مشخصات
Characters 

- 3 3 n 

 400-330 )360  370-340 )355  443-433)438 L 

 33-25 )29  37-31 )34.5  33)33 a 

 5.4-4.1 )4.8  5.2-4.6 )4.8/  5.5-6 )5.8 b 

 5.0-4.1 )4.3  4.8-3.7 )4.2  4-4.4 )4.2 c 

 12-9 )10.5  11.3-9.5 )10.3  11.8-10.6 )11 c´ 

 64-60)61.4 -  65.5-63 )64 V 

- -  84.5-83 )83.8 V´ 

 6.5-6.0 )6.2  6.5-6 )6.3  6.5-6)6.1 Stylet 

 46-43 )44.7 -  42-40 )41.3 MB 

- -  86-79)81.3 Tail 

-  38-30 )34 - T 

-  12-11 )11.5 - Spicules 

-  4.5-3.0)3.6 - Gubernaculum 
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شیار های طولی سطوح E: : شکل دم نر D: شکل دم ماده C: شکل تخمدان B: قسمت جلویی بدن ماده Discotylenchus attenuatus A -2 شکل

 : شکل کلی بدنFجانبی بدن 

Figure 2- Discotylenchus attenuatus. Female: A: Anterior end and oesophageal region, B: Ovary shape, C: Female tail shape, 

D: Male tail shape, E: lateral fields, F: General view 
 

آمفیدها به صورت شکاف طویل و در جوانب سر. حلقه عصبی در 
اطراف لوله ثانویه موری، همیزونیود بواالتر از منفوذ دفعوی ترشوحی،       

میکرومتری سر، استایلت یریف به طوول نوه    12سفالیدها در شش تا 

های اسوتایلت.  زش غده پشتی مری نزدیک به گرهمیکرومتر، محل ری
مری، اما طوول آنهوا بوه یوک      لوله اولیه مری عریض تر از لوله ثانویه

اندازه، حبا  میانی مری طویل، حبا  انتهوایی موری بیضوی شوکل.     
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نحوه اتصال مری و روده به صورت اتصالی، دریچه کاردیوا مخروطوی   
خمدان که به سومت  شکل. روده دارای مجرای مشخص، دارای یک ت

انود،  ها در یوک ردیوف مرتوب شوده    جلوی بدن کشیده شده و تخمک
هوای  کیسه ذخیره اسپرم متمایز از محور تخمدان، گرد، و پر از اسوپرم 

میکرومتر. فرج شکاف مانند. دم  8/10کوچک. طول کیسه عقبی رح  
میکرومتر، دم به تدریج باریوک   147تا  130مخروطی شکل به طول 

باشود.  باریک شدن دم تا انتهای آن به صورت یکنواخت می شود ومی
 باشد.انتهای دم نسبتا ضخی  بوده و نخی شکل نمی

 نر: در جمعیت مورد مطالعه نر مشاهده نشده است.
 

 بحث

مشخصات و انودازه  (،Geraert , 2008  با استفاده از کلید گرارت
 Filenchus balcarceanusهای جمعیوت موورد بررسوی بوا گونوه      

دو  های عرضوی متقواطع بوین   ت دارد  درگونه مورد مطالعه شیارمطابق
شیار طولی سطوح جوانبی بودن مشواهده نگردیود(. مشخصوات ایون       

نیوز   F. retusus و F. butteus،F. teres  هوای جمعیوت بوا گونوه   
 بوا  F. butteusشوود. گونوه   های مشاهده مینزدیک است ولی تفاوت

سطوح جوانبی بودن از گونوه موورد     طولی صاف در  داشتن چهار شیار
شود، همچنین حبا  میوانی موری در گونوه موذکور     مطالعه متمایز می

میکرومتر در مقابل استایلت  12خیلی توسعه یافته، استایلت طویل تر  
نه میکرومتر( است. همچنین  محل فرج درگونه موورد مطالعوه خیلوی    

به متموایز  ( است و از گونه مشوا V=8/83 در مقابلV=64-71 جلوتر 
 (.4  شودمی

 اسوتایلت هفوت    بوا داشوتن اسوتایلت کوتواهتر    F. teres گونوه  
 .Fدر گونوووه  میکرومتووور در مقابووول اسوووتایلت نوووه میکرومتووور 

balcarceanus.با گونه مورد مطالعه فرق دارد ) 
با داشتن استایلت کمی کوتاهتر، شوکل کیسوه    F. retususگونه 

فرج و طوول بودن کوتواهتر     ذخیره اسپرم، شکل دم، موقعیت عقب تر
 75-63=V  330-480میکرومتر و  7/5-9، استایلت=L  میکرومتر در

( با گونه مورد مطالعه متفاوت است. این گونه اولین F. retususگونه 
از خاک اطوراف ریشوه   1996در سال  Geraerrtو  Torresبار توسط 
 .D و  Arropgrone longatus ،Disticlis scopariaهووای 

spicata آوری و از گیاهان دیگر خانواده گرامینه در آرژانتوین جموع   و
(. در این بررسی گونه مورد مطالعه ازخاک اطراف 18  شناسایی گردید

زمینی در روستای گشنیزجان از توابع شهر رزوه جموع های سیبریشه
 آوری گردید و برای اولین بار از ایران گزارش می شود.

 

 Tylenchus naranensis Maqbool, Zarina and گون   -4

Ghazala, 1987  (4و جدول  4)شکل 

 مشخصات

ماده: بدن نماتد به سمت شکمی خمیده و پس از تثبیت به شکل  
باز یا بسته در موی آیود. پوسوت دارای شویارهای عرضوی        Cیاهری

میکرومتر. سطوح  5/1-2درشت، اندازه هر شیار عرضی در وسط بدن 
شیار طولی مشخص، عرض سطوح جانبی بدن جانبی بدن دارای چهار 

سر در امتداد بودن، بوا شوبکه کوتیکوولی     عرض بدن است.  یک سوم
، عرض سر در قاعوده  شیار عرضی یریفضعیف و دارای چهار تا پنج 

میکرومتر، استایلت کوچوک، قسومت    5/3تا  5/2و بلندی آن  7-5/6
اسوتایلت   هوای ای آن، گرهمخروطی استایلت به اندازه قسمت استوانه

، لولوه  Tylenchoidگرد و متمایل به سمت عقبی بدن. مری از نووع  
درصد کل طول مری است. حبا  میانی موری بیضوی    41اولیه مری 

ای شکل و به وسیله شکل با دریچه مشخص. لوله ثانویه مری استوانه
حلقه عصبی در وسط احاطه شده است. حبا  انتهوایی موری گالبوی    

–یده است. دریچه کاردیا مشخص. منفذ دفعیشکل، رشد یافته و کش

ترشحی در سطح انتهای حبوا  انتهوایی موری قورار دارد. همیزونیود      
ترشوحی،  –شیار عرضی جلووتر ازمنفوذ دفعوی    2-3کوچک، به اندازه 

ترشحی و بین خطووط سوطوح   –دایریدها نزدیک به سطح منفذ دفعی
رج کموی  هوای فو  جانبی بدن قرار دارند. فرج در نیمه دوم بدن و لوب 

بیرون زده است. واژن به اندازه یوک سووم عورض بودن. دارای یوک      
هوا در یوک   تخمدان که به سمت جلوی بودن کشویده شوده، تخموک    

ردیف، کیسه ذخیره اسپرم خالی و بدون اسپرم. طول کیسه عقبی رح  
میکرومتر و به اندازه نصف عرض بدن در ناحیه فرج. فاصله فورج   11

میکرومتر و بوه   96م بلند و باریک به طول میکرومتر، د 125تا مخرج 
 سمت شکمی خمیده، انتهای دم کمی گرد و باریک است.
 نر: در جمعیت مورد مطالعه نر مشاهده نشده است.

 

 بحث

مشخصات و انودازه  (،Geraert , 2008  با استفاده از کلید گرارت
(. 4  مطابقت دارد T. naranensisهای جمعیت مورد بررسی با گونه 

بوا   Tylenchusهوا ی شوناخته شوده جونس     ین گونه در میان گونوه ا
 60تور و موقعیوت فورج بویش از    داشتن استایلت کوتاهتر، بدن طویول 

درصد طول بدن منحصر به فرد است. مشخصات این جمعیت با گونه
 T. hamatus Thorne and Malek , 1968 ،T. sandneriهوای  

Wasilewska , 1965 وT. kirjanova Andrassy, 1954  با داشتن
استایلت کوتاه شباهت دارد اما ازنظر داشتن بدن طویول تور، اسوتایلت    

کووچکتر   Van/ Tطویل تر، کوتاه بودن بخش جلویی مری و نسوبت  
 8اسوتایلت =  میکرومتور،  L=660  تفاوت دارند T. hamatus با گونه 

 .Tدر  =Van/T 5/1 ،میکرومتور، هور دو بخوش مووری هو  انودازه     

hamatus). 
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: شکل E: شیار های طولی سطوح جانبی بدن D: شکل دم C: شکل تخمدان B: قسمت جلویی بدن ماده Filenchus balcarceanus  A:-3 شکل

 کلی بدن

Figure 3- Filenchus balcarceanus. Female: A: Anterior end and Oesophageal region, B: Ovary shape, C: Tail shape D: lateral 

fields, E: General view 
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 )اندازه برحسب میکرومتر(و مقایسه آن با شرح اصلی گونه Filenchus balcarceanus سنجی گونه خصوصیات ریخت -3 جدول
Table 3- Morphometric characters of female of Filenchus balcarceanus from Iran and its comparison with the original 

description (measurements in µm) 

Buenos Aires چادگان 1996آرژانتین 
Chadegan 

 استان اصفهان

Isfahan province 

 منشاء
Origin 

Female 
 ماده

Female 
 ماده

Characters 
 مشخصات

- 3 n 

 615-416 )470  655-615 )636.5 L 

 54.6-32 )38.2  35-31 )33 a 

 6.6-4.6 )5.2  5.8-5.2 )5.5 b 

 6.3-4.9 )5.4  4.6-4.0 )4.3 c 

 12.4-9.2)10.7  12.2-11.0 )11.7 c´ 

 67-53 )63  63-61 )62 V 

 84-75 )80  80.7-78.2 )79.6 V´ 

 105-8.5 )9.5  9.5-9.0 )9.1 Stylet 

-  47-40 )44 m 

 46-40 )44  42-41 )41.5 MB 

 103-86 )96  147-130 )146 Tail 

 
به وسیله داشتن بدن طویول تور، اسوتایلت     T. sandneriبا گونه 

تر، بلند تر بودن بخش جلوئی مری، دم بلند تر و موقعیوت فورج   طویل
میکرومتر، بخوش   7/7-2/8میکرومتر، استایلت= L=380-470 جلوتر 

در  V=76-8/78و میکرومتر  56دم= میکرومتر  38-40جلوئی مری=
T. sandneri)    تفواوت دارد. گونوه T .kirjanova     بوا داشوتن فورج

 .T در  c= 4/8-2/5و  V ،31-28 =a= 48-50  بیشتر c و aجلوتر، 

kirjanova  7/65در مقابل =V ،8/35 =a  6.6و =c)    با گونوه موورد
 Filenchusمطالعه تفاوت دارد. فورم کلوی بودن نماتود شوبیه گونوه      

elangatulus توان از طریق نسبت طول قسومت  باشد که مینیز می
نصف در مقابل یک سووم( و  ایلت به طول کل استایلت  وطی استمخر

 این گونوه اولوین بوار توسوط     سایر فاکتورها آنها را از ه  متمایز کرد.

پاکستان ازخاک اطوراف   Naran در 1987و همکاران در سال  مقبول
(. گونوه  12گوزارش گردیود     Silene conoideaهای علف هرز ریشه

( 13( از مراتع سبالن اردبیل  2015مذکور توسط پناهنده و همکاران  
( از خواک اطوراف   1394و همچنین توسوط حواجی زاده و همکواران     

درختان سیب از استان کهگیلویه و بویراحمد به طوور همزموان بورای    
(. در این بررسی گونوه موورد مطالعوه    9  اولین بار از ایران گزارش شد

از توابوع  انالوجوه   زمینوی در روسوتای  هوای سویب  ازخاک اطراف ریشه
 شود.آوری گردید و توصیف میشهرستان چادگان جمع
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شکل کلی  :Eشیار های طولی سطوح جانبی بدن  :Dشکل دم  :Cشکل تخمدان  : B: قسمت جلویی بدن ماده Tylenchus naranensis A -4شکل 

 بدن

Figure 4- Tylenchus naranensis. Female:  A: Anterior end and oesophageal region, B: Ovary shape, C: Tail shape D: lateral 

fields, E: General view  
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 )اندازه برحسب میکرومتر( مقایسه با شرح اصلی گونهو  Tylenchus naranensisخصوصیات ریخت سنجی گونه  -4 جدول

Table 4- Morphometric characters of female of Tylenchus naranensis from Iran and its comparison with the original 

description (measurements in µm) 

Naran   انپاکست

1987 
 چادگان

Chadegan 

 استان اصفهان

Isfahan province 

 منشاء
Origin 

Female 
 ماده

Female 
 ماده

Characters 
 مشخصات

15 3 n 
 86-730 )780  660-646 )653 L 

 43.6-36.0 )37.8  36.2-35.5 )35.8 a 

 6.4-5.0 )5.5  5.7-5.2 )5.4 b 

 7.0-6.0 )6.5  7.0-6.3 )6.6 c 

 9.1-7.2 )8.1  8.6-8.0 )8.3 c´ 

 68.6-66.3 )67.2  66.3-65 )65.7 V 

-  78-77 )77.5 V´ 

 10.4-9.6 )9.9  10 )10 Stylet 

-  50 )50 m 

-  41.5-41.0 )4102 MB 

-  99-96 )97.6 Tail 
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Introduction: The potato is one of the most dicotyledonous human nutrition, and this product is in fifth 

grade under the cultivation area. Isfahan province is one of the most strategically located areas for the production 
of potato. Potato suffered by several diseases that directly or indirectly caused by number of pest, including plant 
parasitic nematodes. The most important damage and parasitic nematodes in potato fields are cyst forming 
nematode Globodera rostochiensis and G. pallida , root-knot nematodes Meloidogyne spp, tuber and stem rot 
nematodes Ditylenchus destructor and  D. dipsaci and root lesion nematodes Pratylenchus spp, respectively. 
However, many other species are found associated with potato, such as Belonolaimus longicaudatus, Xiphinema 
spp., Rotylenchulus spp., Radopholus similis, Logidorus spp. Most of these have not been property assessed. 
There are no specific above ground symptoms of diagnostic value associated with potato nematode infections. 
However, root injury causes stress and reduces uptake of water and nutrients which in turn causes stunting, 
yellowing and other discoloration and wilting of the foliage under drought conditions. Karimipoor (2012) 
identified and determined the density population internal parasitic nematodes in the potato fields of Isfahan. 
Also, Erfani Porghasemi et al. (2011) identified plant parasitic nematodes in potato fields in Khorasan Razavi 
province. Giti and et al. (1390) try to identify and report golden potato cyst nematode occurrence (Globodera 
rostochiensis) and its distribution in Hamadan province. The aim of this study was to identify plant parasitic 
nematodes of potato fields in Friedan region in Isfahan province. 

Materials and Methods: Soil sampling: In order to identify plant parasitic nematodes of potato fields in 
Friedan region in Isfahan province, 115 soil samples and root samples were collected during spring and summer 
of 2013 and 2014. Soil samples were taken from the depth of 30 cm put in polyethylene bags with necessary 
labeled and brought to the laboratory and processed. Processing of samples: Nematodes were extracted from 
soil samples by sieving and centrifugal flotation technique and from root samples by using blender and 
centrifuge and  were then transferred to glycerin according to the modified De Grisse method (1969). Genera and 
species were identified based on morphological and morphometric characters. Species were heat- killed by 
adding boiling 4% formalin solution and were then transferred to anhydrous glycerin according to De Grisse 
(1969). The permanent slides were prepared from the extracted nematodes. Measurements and drawing were 
performed using a drawing tube attached to an "Olympus BH2" light microscope (LM).  .  

Measurements and drawing: Measurements were taken with an ocular micrometer of "Olympus BH2" 
model microscope. Drawing were prepared with drawing tube attached to the compound microscope. The 
nematodes were identified by light microscope based on morphological and morphometric characters. 

Results and Discussion: In this study, 12 species belonging to 4 genera of the family Tylenchidae, related to 
infra order Tylenchomorpha were identified as follows: Boleodorus thylactus and B. hyderi , Discotylenchus 
brevicaudatus, D. attenuatus and D. discretus,  Filenchus afghanicus, F. balcarceanus, F. qurtus, F. vulgaris, F. 
thornei and F. pratensis and Tylenchus naranensis. 

In which, four species Bolodorus hyderi, Discotylenchus attenuatus, Filenchus balcarceanus and Tylenchus 
naranensis are described and two species Boledorus hyderi and Filenchus balcarceanus are reported as new 
records for fauna nematodes of Iran. Species were identified by valid key (Geraert, 2008). Morphological and 
morphometric measurements of B. hyderi specimens have been in close agreement to the measurements given by 
Geraert (2008). This species was compared with the close species Boleodorus volutus. Studied species was 
similar to the close species tail shape but differ in stylet length and vulva slit situation so that the length of stylet 
in studied species was more than B. volutus (The length of the style in discussed species is 9-11um and in the 
similar species is 8-9 um). In addition, vulva slit situation differ in studied these species. V factor is 59 -65 in 
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studied species and 76-79 in the close species. Therefore, population under study was identified as B. hyderi.  
This species was collected from soil around roots of potato fields (Abasabad-Chadgan) in Friedan region of 
Isfahan province as a new record from Iran. In this study, the specimens of F. balcarceanus were collected from 
soil around roots of potato fields (Geshnizjan-Chadgan) in Friedan region of Isfahan province showed a close 
resemblance in the morphometric measurements to the original description given by Geraert (2008) with slight 
variation. This species was compared with close species Filenchus butteus, Filenchus teres and Filenhus retusus. 
In the species F. butteus, lateral filed marked by four incisures, not areolated delimiting three bands of equal 
width but in similar species, body has two lateral fields. The length of stylet in studied species was more than F. 
teres and F. retusus (Stylet length in discussed species is 9 um and in two other species is 7 um).  This species 
was reported for the first time in Iran. 

Conclusion: In this study, 12 species from 4 genera of the family of Tylenchidae were identified. Among 
these genera and species, four species including Bleodorus hyderi, Discotylenchus attenuatus, Filenchus 
balcarceanus and Tylenchus naranensis are described and two species Bleodorus hyderi and Filenchus 
balcarceanus are reported as new records for Iran nematode fauna. 
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