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چکیده
هاي ي چاي از باغي خاك از فراریشهنمونه340تعداد 1390طی فصول مختلف سال هاي چاي ایرانبه منظور شناسایی نماتدهاي انگل گیاهی باغ

پس از استخراج، کشتن، تثبیت و به گلیسیرین رساندن نماتدها، اسالیدهاي میکروسکوپی دائمی . آوري گردیدهاي گیالن و مازندران جمعچاي در استان
سنجی با استفاده شناسی و ریختهاي ریختکوپ نوري مجهز به دوربین دیجیتال و بر اساس ویژگیها با استفاده از میکروسشناسایی گونه. تهیه گردید

Aphelenchoidesهـاي  گونـه . جـنس شناسـایی شـدند   12گونـه متعلـق بـه    24در ایـن تحقیـق تعـداد    . هاي شناسایی معتبر انجـام گرفـت  از کلید

asteromucronatus وParatylenchus holdmaniچنین گونه شوند و همولین بار از ایران گزارش میکه براي اParatylenchus elachistus به
.انددلیل نبودن شرح کاملی از آن، شرح داده شده

Camelliaایران، شناسایی،: هاي کلیديواژه sinensis ،Tylenchomorpha

1مقدمه

Camellia sinensisمـی  با نام علچاي  (L.) Kuntze  از راسـته
Gutiferales و خــانوادهCamelliaceaeــر ــرین مصــرفیکــی از پ ت

هاي جهان است که نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز بـدن  نوشیدنی
هـزار هکتـار   34سطح زیر کشت چاي در ایران حدود ). 5(کند ایفا می

است که از منطقه کالرآبـاد در غـرب مازنـدران تـا فومنـات در غـرب       
عنـوان یـک   از آنجائیکه این گیـاه بـه  . )9(استان گیالن گسترش دارد 

شـود، ریـز   صـورت تـک کشـتی پـرورش داده مـی     محصول دائمی، به
هـا  اقلیمی با ثبات و محیط غذایی یکنواختی را براي آفـات و بیمـاري  

تـرین  هـا و نماتـدها مهـم   زا، قارچاز بین عوامل بیماري. کندفراهم می
).19و 18(شوندعواملی هستند که باعث خسارت به گیاه چاي می

باالترین خسارت گزارش شده مربوط به نماتـد مولـد زخـم ریشـه     
loof, 1960Pratylenchusعلمـی چاي با نـام   loosi در . باشـد مـی

هـاي وارداتـی چـاي از    از روي نهـال 1368ایران، این نماتد در سـال  
مشاهده ) ازبرم(کشور ژاپن در ایستگاه تحقیقات چاي کاشف سیاهکل 

هـاي چـاي   آلـودگی بـاغ  ). 8و 16(گزارش شد1371-72و در سال
1372در سـال  ) شرق استان گیالن در شهرستان املـش (کشور شمال

).1(مشاهده شد

گـروه مربـی واسـتادیار ارشـد، کارشناسـی سـابق دانشـجوي ترتیببه-4و 2، 1
رشتگیالن،دانشگاه،گیاهپزشکی

)Email: Jamali@guilan.ac.ir:                         مسئولنویسنده-*(
الهیجان،کشورچايتحقیقاتمرکز،پزشکیگیاهتحقیقاتبخشاستادیار-3

هـاي  ي در زمینه نماتدهاي باغاتاکنون در ایران تحقیقات پراکنده
نماتـدهاي انگـل گیـاهی    1972چاي انجام شده است، خیري در سال

).7(گیاه چاي جدا سازي و مورد شناسایی قرار دادزیر را از فرا ریشه 
Aphelenchoides bicaudatus, A. besseyi, A. centralis,

A. parietinus, Aphelenchus avenae, Helicotylenchus
dihystera, H. pseudorobustus, Paraphelenchus
myceliophthorus, Mesocriconema sphaerocephalam,
Nagelus camelliae, Tylenchorhynchus annulatus,
Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica,
Pratylenchus thornei, Basiria gracilis, B. duplexa,
Coslenchus costatus, Filenchus sandneri, F. vulgaris,
Irantylenchus vicinus, Neopsilenchus magnidens,
Tylenchus davainei, T. minutus, Ditylenchus affinis, D.
anchilisposomus, D. destructor, D. dipsaci,
Pseudohalenchus minutus.

هـاي  جم و همکـاران گونـه  هاي انجام شده توسط پورطی بررسی
Pratylenchus coffeae وPratylenchus crenatus  از فرا ریشـه

ــت  ــده اس ــزارش ش ــاي گ ــه ). 11(چ ــاران، گون ــارگر و همک ــاي ک ه
Filenchus vulgaris وFilenchus sandneri   را از فراریشـه گیـاه

هـاي  نگـل خـارجی بـه نـام    دو گونـه نماتـد ا  ). 6(چاي گزارش کردند
Paratrichodorus porosus وHemicriconemoides

mangifera توسط نساج حسینی و همکاران، از فراریشه گیاه چاي در
).12(استان گیالن گزارش شد

مطالعات انجام شـده در کشـور نیجریـه تعـدادي نماتـد انگـل       در
Pratylenchusگیاهی  coffeaeRadopholus spp, Xiphenema

spp., Rotylenchulus reniformis, Meloidogyne spp. و

)علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان نشریه
22-30.ص،1395بهار، 1شماره ، 30جلد 
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Helicotylenchus coffeae از شش جنس مختلف از فرا ریشه گیاه
).10(چاي گزارش شد 
یشـه انجام شده در خصوص نماتد مولد زخـم ر یقاتبا وجود تحق

Pratylenchus loosiینــهدر زمیتـاکنون مطالعـه جـامع   یـران، در ا
بـه  . انجـام نگرفتـه اسـت   هاي چاي در ایـران  باغهايتدنماییشناسا

یـاهی انگـل گ هـاي نماتدییبه منظور شناسایبررسینعلت، اینهم
.انجام شدیرانايچاهايباغ

هامواد و روش
ي چـاي ایـران طـی    هـا ي انگـل بـاغ  هابه منظور شناسایی نماتد

ونـه  نم340، در مجموع تعداد 1391و 1390ي هافصول مختلف سال
-یب چند نمونه کوچک بـه ترکازهاهر یک از نمونه. ي گردیدآورجمع

یشگاه مرکز تحقیقات چاي کشـور منتقـل و   آزمابههانمونه. آمددست
تا زمان شروع اسـتخراج نماتـدها، در یخچـال بـا دمـاي چهـار درجـه        

ي خـاك از روش  هـا جهت استخراج نماتـد . ي شدنددارگراد نگهسانتی
ي استخراج شده توسـط  هانماتد. انتریفوژ استفاده شدتکمیلی الک و س

سپس از ). 3(روش دگریس تثبیت و به گلیسیرین خالص انتقال یافتند
. هاي میکروسـکوپی دائـم تهیـه گردیـد    ي بدست آمده اسالیدهانماتد

سنجی آنها، شناسی و ریختیات ریختخصوصهاجهت شناسایی نماتد
مطالعه قرار گرفـت و در نهایـت   به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی و

.یدگرداقدامهابا استفاده از منابع و کلیدهاي معتبر به تشخیص گونه

نتایج 
ــق،  ــن تحقی ــه از 24در ای ــه فروراســته  12گون ــق ب جــنس متعل

Tylenchomorpha به شرح:
Aphelenchoides asterocaudatus, Aphelenchoides

asteromucronatus, Aphelenchoides bicaudatus
Aphelenchoides sacchari, Aphelenchus avenae, Basiria
graminophila, Criconemoides parvus, Crossonema
civellae, Ditylenchus medicaginis, Ditylenchus
myceliophagus, Filenchus vulgaris, Helicotylenchus
digonichus, Helicotylenchus dihystera, Helicotylenchus
pseudorobustus, Mesocriconema xenoplax,
Mesocriconema ornatum, Paratylenchus bukowinensis,
Paratylenchus elachistus, Paratylenchus holdmani,
Pratylenchus brachyurus, Pratylenchus loosi,
Pratylenchus neglectus, Pratylenchus penetrans,
Psilenchus hilarulus

Aphelenchoidesشــــد کــــه دو گونــــه   ییشناســــا

asteromucronatusوParatylenchus holdmani   بـراي اولـین
همچنین با توجه . شوندبار از ایران و از ریزوسفر گیاه چاي گزارش می

Paratylenchusبه اینکه شرح کاملی از گونه  elachistus  در ایـران
.رده شده استوجود ندارد، توصیف این گونه نیز آو

Aphelenchoides asteromucronatus Eroshenko,
1967

. استبدن کرمی شکل و در دو انتها باریک شده: مشخصات ماده
سـطوح جـانبی   . شـود هاي عرضی ظریـف دیـده مـی   یکول با شیارکوت

باشد که دو شیار میانی نزدیک یکدیگر قرار داراي چهار شیار طولی می
محـل  . ي نسـبت بـه شـیارهاي کنـاري دارنـد     کمترفاصلهواندگرفته

طـول اسـتایلت تقریبـا    . اتصال سر به بدن کمی فرو رفتگی جزئی دارد
ي انتهـایی مشـخص   هـا دو برابر عرض سر در قاعده و همراه با تـورم 

ي شکل، حباب میانی بیضی شـکل  اقسمت ابتدایی مري استوانه. است
صـورت د مـري بـه  غـد . تا گرد با دریچه مرکزي بزرگ و واضح است

ی داشـته و داراي  پوشـان با روده هـم ) میکرومتر40تا 27(ی و بلند پشت
ترشحی بعد از حلقه عصبی -منفذ دفعی. باشدي مشخص میهاهسته

طولصددر70فرج داراي لبه، کمی بر آمده به فاصله حدود . قرار دارد
رار ي جنسی در یک ردیـف قـ  هاسلولوکوتاهتخمدان. داردقراربدن
کیسـه  . کیسه ذخیره اسپرم بیضی شکل و خالی از اسـپرم اسـت  . دارند

عقبی رحم کوتاه، باریک و تقریباً برابر با عـرض بـدن در ناحیـه فـرج     
از خصوصیات مشخص این گونه، شکل منحصـر بـه فـرد دم و    . است

دم . ي شــکل در انتهــاي آن اســتاي ســتارهچگــونگی اتصــال زائــده
ي که در انتهـاي نـوك تیـز    اائده سه شاخهمخروطی، باریک و داراي ز

: نـر . بخش باریک شده و در موقعیت تقریباً متمایل به شکم قـرار دارد 
.نماتد نر در جمعیت مورد مطالعه یافت نشد

بحث
Aphelenchoidesي جـنس  هـا با توجه به کلید تشخیص گونـه 

و تطبیـق بـا شـرح اصـلی مربـوط بـه       ) 14(ارائه شده توسـط شـاهینا  
.A، گونه مورد نظر )4(نکواروش asteromucronatus تشخیص داده
ي شکل منحصر به فرد در انتهاي دم، طـول  اي ستارهوجود زائده. شد

استایلت، عدم وجود نماتد نر و داشتن چهار شیار طولی این گونـه را از  
ایـن گونـه بـه لحـاظ برخـی      . کنـد ي نزدیک به خود جدا مـی هاگونه

.Aيهـا تشابهات، بـا گونـه   asterocaudatus ،A. aligarhiensis ،
A. besseyi ،A. goldeni وA. goodeyi   باشـد؛  قابـل مقایسـه مـی
.Aلیکن گونه  asterocaudatusیل داشتن جمعیـت نـر و طـول    دلبه

و ) میکرومتـر 443-502میکرومتـر در برابـر   340-740(بدن بلنـدتر  
ــل a)30-24ین تفــاوت در شــاخص چنــهــم و )3/30-3/37در مقاب

از ) میکرومتـر 9میکرومتر در مقابـل  11-15(تفاوت در طول استایلت 
بـا کیسـه   A.aligarhiensisگونه . شودجمعیت مورد نظر تفکیک می

کیسـه ذخیـره اسـپرم فعـال در     (یت نر جمعداشتنوترعقبی رحم بلند
) 3/13-3/16در مقابل 22-13(cو همچنین تفاوت در شاخص ) ماده

.Aگونه . شودنظر متمایز میاز جمعیت مورد besseyi یـل قـرار   دلبـه
ترشحی در جلوي حلقه عصبی، داشتن جمعیت نـر،  -گرفتن منفذ دفعی

(شاخص b4/11-2/10 6/5-2/6در مقابل(  شـاخص ،c)21-17 در
660-750(ین تفــاوت در طــول بــدن چنــو هــم) 3/13-3/16مقابــل

مـورد نظـر قابـل    از جمعیت) میکرومتر443-502میکرومتر در مقابل 
. تمایز است



1395بهار، 1شماره، 30، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان 24

)یکرومتر استمبههااندازه(Aphelenchoides asteromucronatusمختلف هايمشخصات ریخت سنجی جمعیت-1جدول
Table 1- Morphometric Characters of different populations of Aphelenchoides asteromucronatus (Measurements in µm)

Eroshenko, 1976
1976،اروشنکو

Shahina, 1996
1996،شاهینا

Mazandaran &
Guilan Provinces
استان هاي گیالن و 

مازندران

Origin
منشا

Characters
مشخصات

Female
ماده

Female
ماده

Female
ماده

--11n (Number- تعداد)
390-539390-530473±26.3(443-502)L (Body length- بدنطول  )

32-3932-3933.7±3.5(30.3-
37.3)

a (Body length/Maximum body width- طول
عرض بدنینبزرگتر/بدن )

5.5-9.55-9.56±0.3(5.6-6.2)
b (Body length/Pharynx length طول /طول بدن

-يمر )

10.9-14.510.9-14.514.8±4.1(13.3-
16.3)

c (Body length/Tail length طول /بدنطول(
-دم

-3.8>4.14±0.26(3.9-4.4)
c´ (Tail length/Anal body diameter /طول دم(

- مخرجیهعرض بدن در ناح

67.6-7067-7070.5±1.1(69-71.1)
V (Anterior end to vulva/ Body length فاصله

-طول بدن/سر تا فرج )
-99±0.57(9-10)Stylet ) یلتطول استا(

--36±8(27-40)
Anterior end to pharynx ویی بدن طول بخش جل(

)تا ابتداي اتصال مري
--79±6.1(72-82)

Anterior end to pharyngeal junction
) طول بخش جلویی بدن تا انتهاي اتصال مري(

--58±0.7(57-63)
Excretory pore from anterior end

)یسر تا منفذ ترشحینفاصله ب(
--332.8±23.8(309-

357)H-V ) سر تا فرجینفاصله ب

--108±4.4(105.7-
114)Vulva anus distance )فرج تا مخرجینفاصله ب(

--14.1±1.8(12-15.5)Max. body diam. )عرض بدنینبزرگتر(
--7.7±0.23(7.6-8)Body diam. at anus )مخرجیهعرض بدن در ناح(
--32±1.4(31-33.7)Tail length ) طول دم(

.Aگونه  goldenیل داشتن دو شـیار طـولی در مقابـل چهـار     دلبه
، )6/5-2/6در مقابـل  b)5/7-2/7شیار طـولی و تفـاوت در شـاخص   

در 61-60(vو شـاخص ) 3/13-3/16در مقابـل c)6-2 /6شـاخص  
.Aگونـه  . از جمعیت مورد نظـر تفکیـک پـذیر اسـت    ) 69-71مقابل 

goodeyi  نیز به دلیـل شـاخصc)18-14  و ) 3/13-3/16در مقابـل
بـا  ) میکرومتـر 9-10در مقابـل  5/11-5/12(تفاوت در طول استایلت 

) 4(این گونه اولین بار توسط اروشـنکو .جمعیت مورد نظر متفاوت است
این بررسی، گونه مذکور از در. شدگزارشهادر شرق روسیه از گراس

الهیجـان  یشه چاي در روسـتاي کـاه بیجـار از توابـع شهرسـتان     رفرا
، شـکل  1جـدول  (شـود  ي و براي اولین بار از ایران معرفی میسازجدا

1(.

Paratylenchus holdmani Raski, 1975
بدن کرمی شکل که بعد از تثبیت به سمت شکم : مشخصات ماده
سـطوح جـانبی داراي چهـار شـیار     . آیـد باز در میcخمیده و به شکل 

هـاي داخلـی   یارشازترمشخصوترطولی که دو شیار بیرونی برجسته
ازهـا هاي عرضی مشخص، که فاصله آنکوتیکول داراي شیار. هستند

ســرگرد تــا . باشــدمیکرومتــر مــی5/1-7/1یکــدیگر در وســط بــدن 
بـدون . باشـد ی در محل اتصال با بـدن مـی  رفتگمخروطی، داراي فرو
Submedian lobesمشخص و داراي پنج حلقه است.
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A- 1شکل , Aphelenchoides asteromucronatus :مادهنماي کلی بدن ،B : ،اندام تولید مثلیC : ،سر نماتد مادهFوD : ،شکلهاي دمE :
قسمت جلویی بدن نماتد ماده

Figure 1- Aphelenchoides asteromucronatus,A: A: General view of female body, B: Reproductive system, C: Head shape, D
and F: Tail variation, E: Anterior regions of female

ي این جنس ولی قـوي،  هایگر گونهدازتراستایلت به نسبت کوتاه
درصـد طـول کـل اسـتایلت را     59-65قسمت مخروطی آن در حدود 

. یل هسـتند متمابدنعقبسمتهاي استایلت بهگره. دهدتشکیل می
یزش غده پشتی مري به فاصله سه تـا پـنج میکرومتـر از گـره    محل ر

57-83ترشـحی بـه فاصـله    -منفـذ دفعـی  . ي اسـتایلت قـرار دارد  ها
میکرومتر از ابتداي بدن و در مقابل حباب انتهـاي مـري قـرار گرفتـه     

کیسه ذخیـره اسـپرم   . شوددریچه کاردیا کوچک و گرد دیده می. است
فـرج داراي کمـی   . باشـد سـپرم مـی  به خـوبی توسـعه یافتـه و پـر از ا    

بـا همراهوبدنطولازصددر77-86برآمدگی، موقعیت آن در حدود 
Vulva flapي هـا نماتد: نر.دم مخروطی است. شودگرد مشاهده می

تـر از  یفضـع وتـر نر بعد از تثبیت تقریبا راست بوده و بـدنی کوچـک  
12-16تـر و  فیضـع هـا استایلت نسبت به ماده. ي ماده دارندهانماتد

خـوردار ي بـر ترمري تحلیل رفته و از فعالیت کم. میکرومتر طول دارد
یکرومتر قابل مشاهده م16-20طولیکول کمی خمیده و بهاسپ. است
.باشدمی
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دم نماتد : Dماتد نر، بخش جلویی بدن ن: Cبخش جلویی بدن نماتد ماده، : Bنماي کلی بدن نماتد ماده، : Paratylenchus holdmani ،A-2شکل
دم نماتد نرE:ماده، 

Figure 2- Paratylenchus holdmani A: General view of female body, B: Anterior end of female, C: Anterior end of male, D:
Female tail,  F: Male tail
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)یکرومتر استمبههااندازه(Paratylenhus holdmaniجمعیت هاي مختلفمشخصات ریخت سنجی-2جدول
Table 2- Morphometric Characters of different populations of Paratylenhus holdmani (Measurements in µm)

Raski 1975
1975،راسکی

Brzeski, 1998
1998،برزسکی

Mazandaran & Guilan
Provinces

استان هاي گیالن و مازندران
Origin

منشا
Characters
مشخصات Male

نر
Female

ماده
Male

نر
Female

ماده
Female                           Male

مادهنر  
57--212n (Number- تعداد)

290(270-320)320(290-
350)-250-350314±4.6(311-317)284.9±18.8(243-

305)
L (Body length- طول

(بدن

27(24-29)22(19-24)-25-1727.3±1.2 (26.5-28.3)21.5±2.2(18.4-
25.4)

a (Body
length/Maximum body
width- ینبزرگتر/طول بدن

(عرض بدن

4(3.8-4.3)4(3.7-4.7)-3-4. 73.9±0.34(3.7-4.2)3.9±0.26(3.6-4.3)
b (Body length/Pharynx
length -يطول مر/طول بدن

)

14(12-16)17(16-19)-12-1913±1.9(11.7-14.4)13.1±1.7(10.4-
15.9)

c (Body length/Tail
length - طول دم/بدنطول(

---2.1-3.22.8±0.61(2.4-3.3)2.59±0.23(2.5-3.1)
c´ (Tail length/Anal

body diameter /طول دم(
- مخرجیهعرض بدن در ناح

-85(84-86)-77-86-82±0.98(81-83.9)
V (Anterior end to

vulva/ Body length فاصله
-طول بدن/سر تا فرج )

15(14-16)22(21-23)12-1619-2319±4.2(16-21)22.7±0.77(22-24)Stylet ) یلتطول استا(
---76-9080±8(74.4-85.8)71.96±3.5(68-78)

Anterior end to pharynx
)يمريسر تا انتهاینفاصله ب(

65(63-71)--57-8369±1.4(68-70)64±2.1(60-68)
Excretory Pore from

anterior end
)یترشحسر تا منفذینفاصله ب(

-----29±3.2(27.6-32.7)
V-a فرج تاینفاصله ب(

)مخرج
----11.5±0.74(11-12)13.3±1.4(11-16)

Max. body diam.
)عرض بدنینبزرگتر(

----8.5±0.74(8-9)7.4±0.95(6.6-8.9)
Body diam. at anus

)مخرجیهعرض بدن در ناح(
---18-2624.2±3.1(22-26)22±3.2(18-27)Tail length )طول دم(

17(16-18)-16-20-16.5±0.7(16-17)-Spicules )اسپیکولطول(

3(2-3)---3.5±0.74(3-4)-Gubernaculum طول (
)گوبرناکلوم

، برزسـکی Paratylenchusي هابا استفاده از کلید شناسایی گونه
Paratylenchusجمعیت مـورد نظـر   ) 13(و راسکی) 2( holdmani

.Pهــاي ایــن گونــه بــا گونــه. تشــخیص داده شــد juglansi،P.

bukowinensis ،P. hamatus وP. baldacciiــ ابهت نشــان مش
.Pگونه. دهدمی juglansi در اندازه طول استایلت و داشـتنVulva

flap     گرد، بسیار شبیه جمعیت مورد نظر اسـت ولـی تفـاوت در انـدازه

cو شـاخص ) میکرومتـر 243-305در برابـر  230-290(طـول بـدن   
. شـود از جمعیت مورد نظر تفکیـک مـی  ) 4/10-9/15در برابر 12-8(

.Pي گونـه  bukowinensis وhamatus.P  نیـز در داشـتنVulva
flap      گرد و وجود استایلت در نماتد نـر شـبیه جمعیـت مـورد مطالعـه

.Pهستند، اما گونـه   hamatus    در 300-470(در انـدازه طـول بـدن
22-24در برابر 27-34(و طول استایلت ) میکرومتر243-305برابر 
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ــدیااز جمعیــت مــورد بررســی تمــایز مــی ) میکرومتــر ــه. ب .Pيگون
bukowinensis 243-305در برابر 310-540(تفاوت در طول بدن

در برابـر  21-25(ین تفـاوت در انـدازه اسـپیکول    چن، و هم)میکرومتر
در نماتد نر از جمعیت مورد بررسـی قابـل تفکیـک    ) میکرومتر17-16

.Pيگونه. است baldaccii  در برابـر 28-35(نیز در طول اسـتایلت
. دهدبا گونه مورد مطالعه اختالف نشان می) میکرومتر24-22

این گونه براي اولین بار در جهان از خاك اطراف ریشه گیاه قهـوه  
در این تحقیق، گونه مذکور براي . عربی از السالوادور معرفی شده است

اولین بار در ایران از خاك اطراف ریشه چـاي در شهرسـتان سـیاهکل    
).2، شکل 2جدول (د شوشناسایی و گزارش می

Paratylenchus elachistus, Steiner, 1949
)3، شکل3جدول (

نماتد ماده پس از تثبیت داراي بدن خمیده اسـت  : مشخصات ماده
سطوح جـانبی داراي  . یابدتري میکه در قسمت انتهایی، انحناي بیش

بـه  چهار شیار طولی هستند و تقریباً همه شیارها با فاصله یکنواخـت و  
هـاي عرضـی   پوسـت داراي شـیار  . ي مشابه قابل رویت هسـتند اگونه

سر مخروطی تا گرد و قسمت جلویی آن گنبدي شکل . مشخص است
-میSubmedian lobesی و فاقدبرآمدگبدونهاناحیه لب. باشدمی

محـل  . ي رشـد یافتـه اسـت   هـا استایلت مشخص و داراي گره. باشند
ي هـا تا پنج میکرومتر در زیر گـره ریزش غده پشتی مري به فاصله دو

، حباب انتهـایی  Criconematidمري از نوع . استایلت واقع شده است

-منفـذ دفعـی  . یـانی اسـت  محبـاب ازترمري گالبی شکل و کوچک
19-25میکرومتـر از ابتـداي سـر و حـدود     52-80ترشحی به فاصله 

مـی از  فاصـله ک حلقه عصبی بـا . ي سر قرار گرفته استابتداازصددر
کیسـه ذخیـره   . انتهاي حباب میانی در قسمت باریک مـري قـرار دارد  

Vulva. اسپرم کشیده و حاوي اسپرم اسـت  flap   ًمشـخص و تقریبـا
. شوددم مخروطی و در انتها باریک می. باشدگرد می
تر از یفضعوتربدن در نماتدهاي نر تقریباً بدون انحنا، کوچک: نر

استایلت وجود نـدارد و مـري بـه    .)=µm)302Lشودیده میدهاماده
.میکرومتر طول دارد12آلت تناسلی نر . حالت غیر فعال در آمده است

و ) 2(بر اساس اندازه و شـرح گونـه ارائـه شـده توسـط برزسـکی      
شناسی جمعیـت مـورد   سنجی و ریختمشخصات ریخت) 13(راسکی

Paratylenchusبررسی با گونه  elachistusدهدن میمطابقت نشا .
.langicaudatus.Pيهااین گونه به گونه neoamblycephalus,

P. minutus , P وlepidus.Pي، گونه)17(تارجان . شبیه استP.

minutus را باP. elachistusیکـه تفـاوت   حالدراستدانستهنامهم
) میکرومتـر 230-350میکرومتر در مقابل 200-290(در طول نماتد 

.Pي مــذکور را از، گونــه)4/10-15در مقابــل c)16و شــاخص
minutusگونه . کندجدا میlangicaudatus.P   به دلیـل تفـاوت در
(شاخص  V80-76 ي مـورد نظـر تفکیـک    از گونه) 80-87در مقابل

. شودمی

Paratylenchusمختلفهايمشخصات ریخت سنجی جمعیت-3جدول elachistus)باشدرومتر مییکمبههااندازه(
Table 3- Morphometric Characters of different populations of Paratylenhus elachistus (Measurements in µm)

Brzeski, 1998
1998،برزسکی

Mazandaran & Guilan Provinces
استان هاي گیالن و مازندران

Origin
منشا

Characters
مشخصات

Male
نر

Female
هماد

Female
ماده

--7n (Number- تعداد)
-)350-230(280)374-314(19.5±342.7L (Body length- بدنطول  )

-20(14-26))28.7-24.3(1.5±25.7a (Body length/Maximum body width- عرض بدنینبزرگتر/طول بدن )
-4(3.5-4.5))4.2-3.9(0.13±4b (Body length/Pharynx length -يطول مر/طول بدن )

-13.4(10.4-15))17.4-14.2 (2.5±14.4c (Body length/Tail length -طول دم/بدنطول(
-)3.7-2.5(2.9)3.7-2.2 (0.49±2.9c´ (Tail length/Anal body diameter -مخرجیهعرض بدن در ناح/طول دم(
-83(80-87))83.4-80.6(0.93±81.9V (Anterior end to vulva/ Body length -طول بدن/فاصله سر تا فرج )
-19-25)(21)26.6-22 (0.52±23Stylet ) یلتطول استا(
-(64-93))89-76.3(5.4±84.1

Anterior end to pharynx
)يمريسر تا انتهاینفاصله ب(

-66(52-80))77.9-61.3 (5.8±72.3Excretory Pore from anterior end )یسر تا منفذ ترشحینفاصله ب(
--)301-258 (14.7±280.7H-V ) سر تا فرجینفاصله ب(
--)42-39.4(2.5±37.4V-a )  فرج تا مخرجینفاصله ب(
--)13.6-12.5 (0.39±13.3Max. body diam. ) بدنعرضینبزرگتر(
--)9.9-6.8(1.1±8.2

Body diam. at anus
)مخرجیهعرض بدن در ناح(

--)37-20 (6.4±24.2Tail length )  طول دم(
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دم نماتد : Dنر، نماتدبخش جلویی بدن: Cماده، نماتدبخش جلویی بدن: Bماده، نماتد نماي کلی بدن : Paratylenchus elachistus ،A-3شکل
دم نماتد نرE:ماده ، 

Figure 3- Paratylenchus elachistus A: General view of female, B: Anterior regions of female, C: Anterior regions of male, D:
Male tail, E: Female tail

.Pي گونه neoamblycephalusدلیل داشتن استایلت طویلبه-
-32(aو تفاوت در شـاخص ) میکرومتر19-25در مقابل 27-34(تر 

ي گونـه . شودي مورد مطالعه تفکیک میاز گونه) 14-26در مقابل 20
lepidus.Pي مورد نظر است؛ اما تفـاوت در انـدازه   نیز شبیه به گونه
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و نیز انتهاي دم باریـک  ) میکرومتر19-25در مقابل 22-27(استایلت 
Vulvaدار و شکل زاویه flap ي گونـهP. elachistus  را مجـزا مـی

در . گزارش گردیـده اسـت  ) 15(توسط اشتاینر این گونه اولین بار.کند

از خـاك اطـراف ریشـه مرکبـات در     )7(ایران، اولین بار توسط خیري
ي مـورد مطالعـه از خـاك    در این تحقیق، گونـه . مازندران گزارش شد

.اطراف ریشه چاي در شهرستان رودسر جمع آوري و شناسایی گردید
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