
  
مرتبط با گیاهان  Aphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida)خانواده یی از باالهاگونه

 زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی
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  چکیده
(هر سه جنس با یک گونه) از باالخانواده  Ektaphelenchoidesو   Aphelenchus،Aprutides(با هفت گونه)، Aphelenchoides چهار جنس  

Aphelenchoidea  ي استان خراسان جنوبی جداسازي و مورد شناسایی قرار گرفت. از بین هاشهرستاناز خاك اطراف ریشه زرشک، زعفران و عناب در
-ي جدید از ایران بوده و مشخصات ریختهاگزارش عنوانبه  A. varicaudatusو  Aphelenchoides lichenicola، دو گونههاي شناسایی شدهگونه

  سنجی آنها توضیح داده شده است.شناسی و ریخت
  

 Aphelenchoides lichenicola ،A. varicaudatusنماتد،  : تاکسونومی،ي کلیديهاواژه
  

 ١مقدمه

رتبه اول تولید زرشک و عناب و رتبـه دوم   استان خراسان جنوبی
این استان  1390تولید زعفران ایران را دارد. بر اساس سرشماري سال 

  باشد.شهرستان می 28داراي تعداد 
داراي  Aphelenchoidea Fuchs, 1937نماتدهاي باالخانواده  

باشند کـه شـامل زنـدگی انگـل روي     یماي متنوعی یهتغذرفتارهاي 
ـ باشد که ي و یا ارتباط با حشرات میخواررچقاگیاهان،  تواننـد در  یم

). ایـن  17( انگل سطحی و یا داخلی رفتار نمایند صورتبهاین رابطه 
ي کوچک هاگرهنماتدها با داشتن اندازه کوچک تا متوسط، استایلت با 

یافته، مـري  توسعهتا بزرگ و یا فاقد گره، حباب میانی مري بزرگ و 
پشتی با روده و قرار گرفتن فرج در ناحیه عقبی بدن داراي همپوشانی 

) 17شوند. تاکسونومی نماتدهاي این گروه توسط هانـت ( شناخته می
هاي هـر جـنس در قالـب یـک     مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد گونه

هاي رایج در ایران نیز ). گونه18روز رسانی شده است (مطالعه دیگر به
اند. مطالعه جامعی بر ) معرفی شده14ن (اخیرا توسط قادري و همکارا

هاي این باالخانواده نیز توسط علی رمجی و همکاران ارائه روي گونه
  ).1شده است (

زا یـا مـرتبط بـا    مطالعات اخیر جهت شناسایی نماتدهاي خسارت
                                                        

گروه گیاهپزشکی، دانشکده  اناستاد و به ترتیب دانشجوي دکتري -3و  2، 1
  دانشگاه فردوسی مشهد کشاورزي،

 )re@ferdowsi.um.ac.i-Email: mahdikhani       نویسنده مسئول: -*(
  دانشگاه بیرجند ، دانشکده کشاورزي،گروه گیاهپزشکی استادیار - 4

هـاي  گیاه زرشک، زعفران و عناب منجر به شناسایی و گزارش گونـه 
Boleodorus impar Khan & Basir, 1964 ،B. typicus 

Husain & Khan, 1968 ،B. volutus Lima & Siddiqi, 1963 
 Filenchus pratensisهـاي )، گونه3( از خاك اطراف ریشه زرشک

(Sumenkova, 1987) Ebsary, 1991   وScutylenchus 
squamatus Eroshenko & Volkova, 1988  در ارتباط با زعفران

 Tylenchorhynchus zeae Sethi & Swarup, 1968) و گونه 24(
هـایی از  ) شـد. طـی مطالعـه اخیـر نیـز گونـه      4در ارتباط با عنـاب ( 

ــانواده  ــوبی   Aphelenchoideaباالخ ــان جن ــه خراس ــورداز منطق  م
  شوند.شناسایی قرار گرفتند که در این مقاله گزارش می

  
  هاروشمواد و 

  ي، جداسازي و شناسایی نماتدهابردارنمونه
نمونه خاك از عمق پنج  360تعداد  1392و  1391ي اهسالطی 

به آزمایشـگاه،   هانمونهپس از انتقال  ي شد.آورجمعمتر یسانت 40تا 
) انجام شد. پس 33) و سینی (21جداسازي نماتدها به روش جنکینز (

شده دگـریس  یلتکمبه گلیسیرین طبق روش  هاآناز تثبیت و انتقال 
  ماتدهاي کرمی شکل تهیه گردید. )، اسالیدهاي دائمی از ن9(

سنجی شناسی و ریختیخترجهت شناسایی نماتدها، خصوصیات 
میکروسکوپی قرار گرفت و با استفاده از کلیـدهاي   مطالعه مورد هاآن

 هـا گونـه ) و منابع جدید موجـود تشـخیص   28و  25شناسایی معتبر (
  انجام شد.

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
 261-269 .ص ،1395 تابستان، 2شماره ، 30جلد 

Journal of Plant Protection 
Vol. 30, No. 2, Summer 2016, P. 261-269 



  1395 تابستان، 2 شماره، 30 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)     262

 
 Aphelenchoideaاالخانواده از ب شده شناختهي هاگونهو  هاجنس - 1جدول 

Table 1- Identified genera and species  belonging to the superfamily Aphelenchoidea  
  گونه نماتدي

Nematode species 
  يآورجمعمحل 

Collection area 
  گیاه میزبان

Host 

Aphelenchoides asterocaudatus Das, 1960  گازار  
Gazar 

  زرشک
B. vulgaris 

A. composticola Franklin, 1957  بورنگ، اسدآباد  
Boreng, Asadabad 

  زرشک
B. vulgaris  

A. lichenicola Siddiqi &Hawksworth, 1982  
  قاین، خضري دشت بیاض

Ghaen, Khezri Dasht 
Bayaz 

  زعفران
C. sativus 

A. limberi Steiner, 1936  بقنگ  
Boghong 

  زعفران
C. sativus 

A. obtusus Thorne & Malek, 1968 آبادسلم  
Salmabad 

  زرشک
B. vulgaris  

A. richardsoni Grewal, Siddiqi & Atkey, 1992 
  کبوده، بیدمشک، بقاباد

Kabode, Bidmeshk, 
Boghabad 

  عناب
Z. zizyphus 

A. varicaudatus Ibrahim & Hooper, 1994 خونگ باال  
Khongbala 

  زرشک
B. vulgaris  

Aprutides guedettii Scognanmiglio, 1974 فنود، سربیشه  
Fanood, Sarbishe 

  زعفران
C. sativus 

Aphelenchus avenae Bastian, 1865  يبردارنمونهاغلب مناطق  
Most region 

  زرشک، زعفران، عناب
B. vulgaris, C. sativus, Z. 

zizyphus  
Ektaphelenchoides poinari Aliramaji, Pourjam, Atighi, Ye, Roshan-

Bakhsh, Pedram, 2014 
  هشتوگان

Hashtogan 
  عناب

Z. zizyphus 
 

  نتایج و بحث
گونـه نماتـد متعلـق بـه      10 شده، ییشناساهاي از مجموع گونه

). 1 مورد شناسایی قرار گرفت (جدول Aphelenchoideaباالخانواده 
نیز  A. varicaudatusو  Aphelenchoides lichenicolaدو گونه 

شـوند  یمـ ي جدید براي فون نماتدهاي ایران معرفی هاگونه عنوانبه
هاي ایرانی این دو گونـه  که در این مقاله به شرح مشخصات جمعیت

هـاي شناسـایی   سنجی سایر گونهشود. خصوصیات ریختیمپرداخته 
  آمده است. 4شده از این باالخانواده در جدول 

  
 Aphelenchoides lichenicola شرح جمعیت ایرانـی گونـه  

Siddiqi & Hawksworth, 1989  1، شکل 2(جدول(   
یج بـه  تـدر بهی خمیده که کمبدن پس از تثبیت راست تا  ماده:

شود. سر گرد و متمایز از بدن. پوست با شیارهاي یمسمت دم باریک 
میکرومتر در میانه بـدن. بانـد جـانبی     8/0عرضی ظریف، به عرض 

تـر. اسـتایلت در انتهـا    ار داخلی ظریفداراي چهار شیار طولی، دو شی
 42 -44ي کوچک، طول قسمت مخروطی آن در حدود هاتورمداراي 

درصد طول کل استایلت. لوله اولیه مري سیلندري و کشـیده، حبـاب   

ي هاگوشهمستطیلی با  هانمونهمیانی مري مستطیلی شکل، در برخی 
نی پشتی بلند به گرد، لوله ثانویه مري کوتاه، غدد مري داراي همپوشا

 رودهراسـت میکرومتر. روده داراي مجراي واضح، طول  46 -58طول 
برابر قطر بدن در ناحیه مخرج. حلقه عصـبی در نیمـه دوم لولـه     5/1

از حلقه عصبی. تخمدان منفرد،  ترعقبثانویه مري. منفذ دفعی کمی 
شکاف ی شکل، مرغتخمدر یک ردیف، اسپرماتکا  هاتخمککشیده و 

ی تـاکم نصـف   انـدازه بـه ، طول کیسه عقبی رحم متمایل به جلوفرج 
ستاره  زائدهو داراي  بیشتر از فاصله فرج تا مخرج. دم مخروطی شکل

  اي شکل در انتها.
  نر: یافت نشد. 

  
  بحث

بندي درون جنس توسط شاهینا گونه در گروه چهارم از گروه ینا
با توجه به عدم وجـود  ) گونه مزبور را 5گیرد. آندراسی (یم) قرار 28(

 ,A. clarolineatus Baranovskayaهاي چشمگیر، با گونـه تفاوت
) نیز به این اعالم ترادف 18مترادف اعالم نموده است. هانت ( 1958

  اشاره کرده است. 
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 A. lichenicola  به دلیل وجود چهار شیار در باند جانبی که دو
 صـورت بـه ی مري باشند، شکل حباب میانیمشیار داخلی آن ظریف 

میکرومتر)، طول کیسه عقبـی   5/9 -5/10مستطیلی، اندازه استایلت (
 صورتبهانتهاي دم که  زائدهمیکرومتر) و شکل  78 -105رحم بلند (

  گردد. یمي دیگر متمایز هاگونهاز  هستاي ستاره
ــه   ــار از گلســنگ  A. lichenicolaگون ــین ب  Cladonia(اول

glauca( ناسایی و توصیف گردید و در این مطالعه در کشور ایرلند ش
براي نخستین بار از خراسان جنوبی و از خاك اطراف بنه گیاه زعفران 

  گردد. یمگزارش 
  
  
  
  

 Aphelenchoides varicaudatus شرح جمعیت ایرانی گونه
Ibrahim & Hooper 

  )2، شکل 3(جدول  1994 ,
ا باریک شـده  ي شکل، به سمت دو انتهااستوانهنماتدهایی  ماده:

و پس از تثبیت خمیده به سمت شکم. سر با بریدگی تیز از بقیه بدن 
یارهاي عرضـی  شـ متمایز شده، گرد، در جلو تخت. کوتیکـول داراي  

داراي چهـار شـیار طـولی. اسـتایلت داراي      ظریف. بانـدهاي جـانبی  
ي کوچک در انتها ، طول بخـش مخروطـی کمتـر از بخـش     هاتورم

ی تـاکم گـرد   اي، حبـاب میـانی  اولیه مري استوانه ي آن. لولهااستوانه
 میکرومتر. 40-75غدد مري داراي هم پوشانی پشتی به طول کشیده، 

 63 -5/75منفذ دفعی در بخش پشتی حباب میانی مري بـه فاصـله   
  میکرومتر از ابتداي سر. حلقه عصبی در پشت منفذ دفعی. 

  
شده از خراسان جنوبی يآورجمع Aphelenchoides lichenicolaایرانی گونه  سنجی جمعیت اصلی و جمعیتخصوصیات ریخت - 2جدول 

  به میکرومتر) هااندازه(
Table 2- Morphometric characters of Iranian population of A. lichenicola collected from South Khorasan province (all 

measurements are in µm) 
Aphelenchoides lichenicola  سنجیخصوصیات ریخت  

Origin Characters Siddiqi & Hawksworth, 1989 Birjand region 
9 11 n  

530-690 )870-578 (78.8±694.5  L  
32-43  )39-26.1 (4.5±31.1 a 
7-10 )9.4-6.9 (0.6±7.9  b  

-  )5.7-4.3 (0.4±4.9  b'  
15-17 )19.5 -13.9 (2.1±16.1  c 
3.2-3.9 )4.0-2.9 (0.3±3.4  c'  
68-74 )73-68.5 (1.6±70 V  

-  )77.2 -73.5 (1.3±74.7  V'  
9.5-10  )10.5 -9.5 (0.3±9.8  Stylet length  

-  )83.1 -65.9 (5.1±73.2  MB  
-  )113-71 (6.3±78  Pharynx length  
-  )58-46 (4.2±53.2  Overlapping  
-  )92-70 (6.6±80.4  E-pore  
-  )32-15 (4.5± 22.9  Body width  
-  )601-403 (51.1±485.8  Head-vulva  
-  )211-127 (21.9±164.8  Vulva-anus  
-  )105-78 (6.9±88  Post uterine sac length  
-  )4.7-2.9 (0.4±3.5  Post uterine sac.body width (%)  
-  )58-30 (8.7±43.9  Tail length  
-  )16-10 (2±12.8  Anal body width  
-  )0.3-0.2 (0.02±0.2  (%) Tail.vulva-anus   
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: نماي کلی بدن. D: دستگاه تناسلی. C: انتهاي جلویی بدن. B: مري. Aphelenchoides lichenicola .Aجمعیت ایرانی جنس ماده گونه   - 1شکل 

E .شیارهاي عرضی و باند جانبی :F-G دم :  
Figure 1- Iranian population of Aphelenchoides lichenicola. A: Part of pharynx. B: Anterior end. C: Ovary. D: Entire body. 

E: Lateral fields. F-G: Tail 
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شده از خراسان  يآورجمع Aphelenchoides varicaudatus  سنجی دو جمعیت اصلی و چینی و جمعیت ایرانی گونهخصوصیات ریخت - 3جدول 
 به میکرومتر) هااندازهجنوبی (

Table 3- Morphometric characters of Iranian population of A. varicaudatus collected from South Khorasan province (all 
measurements are in µm) 

Aphelenchoides varicaudatus  سنجیخصوصیات ریخت 
Origin Characters Huang, Ye, Liang, Lu & Zhang, 2012 Ibrahim & Hooper 

, 1994 Birjand region 
20  20 7  N 

)900-634 (56.7±780  )715-589 (7.3±665  )646-498.5 (45.7±556.2  L  
)33.2 -26.5 (1.6±30.4  )32.7 -27.7 (0.3±30.5  )35.2 -23.9 (4.2±28.7 a 

)10.2 -8.8 (0.3±9.4  )10.9 -8.6 (0.1±9.7  )9.4-5.3 (1.4±6.7  B  
-  )10.9 -4.5 (0.1±5.4  )4.8-3.2 (0.5±3.9  b'  

)17.1 -15 (0.58±16.11  )18.3 -13.9 (0.3±15.7  )16.1 -14.4 (0.6±15.2  C  
)3.9-3.3 (0.26±3.8  )3.9-2.5 (0.1±3.4  )3.8-2.7 (0.3±3.1  c'  

)71.2 -68.2 (0.75±69.2  )73-67 (0.3±69  )71-68 (2.3±70.2  V  
-  -  )76.2 -73.7 (0.9±74.4  V'  

)15-13.5 (0.5±14.2  )14.6 -12.7 (0.1±13.7  )14-12.5 (0.6-13.2  Stylet length  
-  -  )83.3 -62.7 (8±71.9  MB  
-  -  )95-60 (11.9±83.2  Pharynx length  
-  -  )75-40 (11±57.7  Overlapping  
-  )81-67 (0.3±72  )75.5 -63 (4.9±71.9  E-pore  
-  -  )27-16 (3.6±19.7  Body width  
-  -  )457-342 (36.7±386.5  Head-vulva  

)222-155 (15.3±185 -  )149-122 (9.2±132 Vulva-anus  
-  -  )63-36 (8.7±53.2  Post uterine sac length  
-  -  )3.3-1.8 (0.5±2.7 Post uterine sac.body width (%) 
-  -  )42-35 (2.6±37.6  Tail length  
-  -  )14.3 -10 (1.5±12  Anal body width  
-  -  )0.3-0.2 (0.02±0.2 (%) Tail.vulva-anus  

  
سیستم تناسلی متشکل از یک لوله رو به جلـو، شـامل تخمـدان    

 هـا نمونـه در یک ردیف، در برخـی   اندشدهي منظم هاتخمکحاوي 
تخمدان با یک یا دو برگشتگی، مجراي عبور تخمک کوتاه، اسپرماتکا 
و قسمت پوسته ساز تخم غیرقابل تفکیک از هـم، واژن متمایـل بـه    

م تا نصف فاصله فرج تا مخرج و سوکیسه عقبی رحم حدود یکجلو، 
فرج به شکل شکاف کوچک عرضی. دم مخروطی، خمیده به شـکم،  

-داراي زایده به اشکال متنوع، معموال دو زایده در انتهاي دم دیده می
شود، زایده پشتی معموال کوتاه و زایده شکمی آن معموال بلنـدتر بـا   

  ظاهر زگیل دار.
  نر: یافت نشد.

 
  بحث
با داشتن دو زایده در انتهـاي دم طبـق کلیـد     لعهمطا موردگونه  

با داشتن بدن به طول  گیرد ویمدر گروه دوم قرار ) 28مصور شاهینا (
میکرومتر، وجود چهار شیار در سطوح جانبی، اسـتایلت   5/498 -646

میکرومتر، محل قرار گرفتن منفذ دفعی در بخش جلـویی   5/12 -14
ص انتهاي دم (دارا بودن دو حلقه عصبی، تخمدان رفلکس و شکل خا

یی شناسـا قابـل  هـا گونـه زایده و ظاهر دوشاخه انتهـاي دم) از سـایر   
  باشد. یم

اي اولین بار از خاك اطراف رز گلخانـه  A. varicaudatusگونه 
نیز از کشور چین  2012در بریتانیا شناسایی و توصیف گردید. در سال 

ان جنوبی و از ریزوسفر ). در این پژوهش نیز از خراس16گزارش شده (
گـردد.  یمگیاه زرشک جداسازي شد و براي اولین بار از ایران گزارش 

در مقایسه با توصیف اصلی این گونه و جمعیت چینی، جمعیت ایرانی 
در توصــیف  6/8 -9/10در برابـر   9/4 -3/5کمتـر (  bداراي فـاکتور  

 باشـد و در مـورد سـایر   در جمعیت چینـی) مـی   8/8 -2/10اصلی و 
  ها شباهت دارد.مشخصات و همچنین شکل انتهایی دم با آن
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: نماي کلی D: دستگاه تناسلی. C: انتهاي جلویی بدن. B: مري. Aphelenchoides varicaudatus .Aجمعیت ایرانی جنس ماده گونه  - 2شکل 

 دم F-H: شیارهاي عرضی و باند جانبی. Eبدن. 
Figure 2- Iranian population of Aphelenchoides varicaudatus. A: Part of pharynx. B:  Anterior end. C: Ovary, D: Entire 

body, E: Lateral fields. F-H: Tail 
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  يسپاسگزار

از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد بـراي فـراهم آوردن   
  گردد.یمپشتوانه مالی در انجام این پژوهش تشکر و قدردانی 
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