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 چکیده

 خاك نمونه 70 مجموع در1391 و 1390 هاي سال طی در استان خراسان شمالیمناطق مختلف  در میوه هاينهالستان گیاهی انگل نماتدهاي شناسایی منظور به
 ,De Grisse)ه دگریسـ  شـده  تکمیـل  روش از استفاده با و استخراج سانتریفیوژ و الک روش به نماتدها .گردید آوري جمع استان محیط اطراف ریشه نهال هاي از

 نماتدها از یک هر سنجیریخت و شناسیریخت خصوصیات نوري میکروسکوپ از استفاده با دائمی، اسالیدهاي تهیه از پس شدند. منتقل گلیسیرین به و تثبیت (1969
 شناسایی مورد جنس، 13 به متعلق گونه 17ی بررس این در .گردید اقدام شده جدا هايگونه شناسایی به موجود، شناسایی کلیدهاي و منابع از استفاده با و شد بررسی

 ،Aphelenchoides richardsoni، Aphelenchus avenae، Basiria graminophila، Boleodorus thylactus ها عبارتنـد از : . این گونهگرفت قرار
Ditylenchus filimus ، D. medicaginis، Filenchus cylindricaudatus، F. thornei، Geocenamus tenuidens، Helicotylenchus 

digonicus، H. pseudorobustus، Heterodera schachtii، Merlinius brevidens، Pratylenchus neglectus، P. thornei، 
Tylenchorhynchus thornei، Zygotylenchus guevarai.   

به ترتیب بیشترین فراوانی  Boleodorus thylactusو  Pratylenchus neglectus ،Merlinius brevidens هاي گزارش شده، گونه هاي در میان گونه
 د.شومیو شرح داده  گزارش ایران از بار اولین براي Ditylenchus filimusرا داشتند. گونه 

  
  هاي میوه نهالستان ،هاي انگل گیاهینماتد خراسان شمالی،: هاي کلیديواژه

 
  1مقدمه

 غذایی نیازهاي تأمین در دائمی محصوالت عنوان به میوه اندرخت
ـ آی مـی  شـمار  به انسان سالمت و  محصـوالت  از مهمـی  بخـش و  دن

 از یکیاستان خراسان شمالی  .دهندمی اختصاص خود به را کشاورزي
 کشاورزي مهم هاي قطب از یکی و کشور میوه عمده کنندگان تامین

سـطح زیـر   ، 1393شده در سال  بر طبق آخرین آمار منتشر. باشد می
 بـه  شـمالی در استان خراسـان  انواع درختان میوه (دیم و آبی) کشت 

تن  5/267356به آن در این استان  و میزان تولید هکتار 1/37044
 مناسب و بهترین کشت، زیر سطح محدودیت به توجه با ).1( رسدمی

 کشـاورزي،  باغی محصوالت تولید سطح افزایش جهت روش ترین
 حفاظتی اقدامات طریق از میوه درختان به وارده خسارت از لوگیريج
  . باشد می گیاهی بیماریهاي و آفات برابر در

 عوامـل  خطرناکترین و مهمترین جمله از گیاهی انگل نماتدهاي 

                                                        
 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد -1
 دانشگاه فردوسی مشهدشکده کشاورزي، داناستاد گروه گیاهپزشکی  -2
دانشـگاه  ، دانشکده کشاورزي، دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی -3

 فردوسی مشهد
 ) Email: nahidheidarzadeh@yahoo.com    نویسنده مسئول: -(*

DOI: 10.22067/jpp.v31i1.54324 

بخصوص در مراحـل ابتـدایی    محصوالت گونه این روي بر زا بیماري
  . شوند می محسوبرشد 

در زمینـه شناسـایی نماتـدهاي انگـل      تاکنون مطالعات مختلفی
گیاهی درختان میوه در سطح دنیا انجام گرفته است، از جمله مکبل و 

، نماتدهاي انگل گیاهی مربوط بـه برخـی از   2006همکاران در سال 
و سبزیجات در مصر شمالی را مورد شناسایی قرار دادند درختان میوه 

درختان میوه گزارش را از روي  جنس از نماتدهاي انگل گیاهی 20و 
  ).16کردند (

گونـه از نماتـدهاي انگـل     21، 2013بهمنی و همکاران در سال 
گیاهی مربوط به درختان گردو را در سنندج مورد شناسایی قرار دادند 

 Pratylenchus delattrei ،Trophurusکه از میان آنها، گونه هاي 
lomus ،Geocenamus stegus ،Helicotylenchus crassatus ،

Paratylenchus similis ،Scutellonema brachyurus  و
Meloidogyne incognita ) 6براي اولین بار از ایران گزارش شد .(  

نماتدهاي مربوط بـه   1385جهانشاهی افشار و همکاران در سال 
گونـه از   34درختان میوه در جیرفت را مـورد بررسـی قـرار دادنـد و     

یی کردند که در بین آنها چهار گونـه  نماتدهاي انگل گیاهی را شناسا
Hemicriconemoides chitwoodi، Hirschmanneilla 

gracilis،Hoplolaimus seinhorsti  و Paratylenchus 
coronatus  14( براي اولین بار از ایران گزارش شد.(  

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
 124-130 .ص ،1396 بهار، 1شماره ، 31جلد 
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 Filenchusگونه از جنس  12، 1390عتیقی و همکاران در سال 
ــمالی  ــان ش ــه  را در اســتان خراس ــایی و دو گون  Filenchusشناس

elegantulus و F. longicaudatulus  براي اولـین بـار از ایـران    را
  ).5کردند ( گزارش

 بـا  مـرتبط  نماتـدهاي  از برخی 1389رفیعی و همکاران در سال 
گونـه   28را مورد بررسی قـرار دادنـد و    مغان منطقه در میوه درختان

اهی را شناسایی کردند که از جنس از نماتدهاي انگل گی 19متعلق به 
ــه   ــا دو گونــ ــان آنهــ و  Paraphelenchus acontioidesمیــ
Aphelenchoides cyrtus گـردد  می براي اولین بار از ایران گزارش 

)18.(  
نماتدهاي انگل گیاهی ریزوسفر درختان  1391گنجی پور در سال 

 17گردو در استان خراسان شمالی را مورد شناسایی قرار داد که شامل 
  ). 12باشد ( می جنس 12گونه متعلق به 

 زیسـتی  تنـوع  مـورد  درمطالعـات انـدکی    کـه  ایـن  به توجه با 
مربوط به درختـان میـوه در اسـتان خراسـان      گیاهی انگل نماتدهاي

 نماتـدهاي  شناسایی به تحقیق این در ،لذا است گرفته صورتشمالی 
 زمینـه  تـا  ردیدگ اقدامهاي میوه در این استان نهالستان گیاهی انگل
 بـا  متقابـل  ارتبـاط  شناسـی، زیسـت  جملـه  از بعـدي  مطالعـات  براي

 ارائـه  نهایـت  در و خسـارت  میزان میزبانی، دامنه دیگر، بیمارگرهاي
  گردد. فراهم کنترل مناسب راهکارهاي

  
  هامواد و روش

 نمونـه  70 تعـداد  1391و  1390 سالهاي مختلف فصول طی در
در نواحی مختلف استان خراسان شـمالی   هاي میوهنهالستان از خاك،
 و منتقل آزمایشگاه به یخ فالسک داخل در هانمونه گردید. آوريجمع

  گردید. نگهداريسلسیوس  درجه 4 دماي در آزمایشگاهی کار شروع تا
 یافتـه  تغییـر  روش از اسـتفاده  با خاك نماتدهاي استخراج و شستشو

 نماتـدهاي  و گرفـت  امانجـ ) 15( کینـز جـن  سانتریفیوژ و الک تلفیق
 بـه  و تثبیـت ) 10ه (دگریسـ  شـده  تکمیـل  روش بـه  شـده  استخراج

 تفکیـک  به حاصل نماتدهاي از سپس شدند. منتقل خالص گلیسیرین
 تهیـه  از پـس  شـد.  تهیـه  دائمـی اسـالیدهاي میکروسـکوپی    جـنس 

 Olympus BH2 نوري میکروسکوپ از استفاده با دائمی، اسالیدهاي
 هـر  سنجیریخت و شناختیریخت خصوصیات، ترسیم لوله به مجهز

  شد. بررسی نماتدها از یک
  نتایج و بحث

ــن در ــق ای ــه 17 تحقی ــه   گون ــق ب ــنس 13متعل از  ج
 هـاي گونـه  لیسـت . گردیـد  شناسـایی   Tylenchomorphaفروراسته

) 1( جدول درآوري آنها، به همراه میزبان و محل جمع شده شناسایی
 Ditylenchus filimusکور، گونـه  هاي مـذ . از میان گونهاست آمده

شود. در این تحقیـق، خصوصـیات   براي اولین بار از ایران گزارش می
هاي گزارش شده، گردد. در میان گونهاین گونه بررسی و توصیف می

و  Pratylenchus neglectus ،Merlinius brevidensگونـه هـاي   
Boleodorus thylactus شتند.به ترتیب بیشترین فراوانی را دا 

 
ــه  ــکل Ditylenchus filimus Anderson, 1983گون ، 1(ش
  )2جدول

  مشخصات
ماده: بدن نماتد پس از تثبیت راسـت یـا داراي کمـی خمیـدگی     

-است. سر کوتاه و همطراز بدن و داراي یک تا دو حلقه ظریـف مـی  
 میکرومتـر  9/5میکرومتر و عرض سر در قاعده  8/1باشد. بلندي سر 

بدن یک ششم از عرض بدن را تشکیل داده و  باشد. سطوح جانبی می
 9-5/8داراي چهار شـیار طـولی اسـت. اسـتایلت ظریـف بـه طـول        

تـر از  میکرومتـر پـایین   5/1میکرومتر، محل ریزش غده پشتی مري 
هاي استایلت، حباب میانی مري دوکی شکل با دریچه مشخص و گره

انتهایی مري  حلقه عصبی در انتهاي لوله ثانویه مري قرار دارد. حباب
باشد. فـرج در نیمـه ي دوم بـدن و بـا     به صورت اتصالی با روده می

درصـد از ابتـداي بـدن قـرار دارد.  داراي یـک       74تـا   69فاصله ي 
ها در یک ردیف قرار دارند. کیسه ذخیره ي تخمدان کشیده و تخمک

).  C، 1باشد( شـکل  می اسپرم استوانه اي شکل، کشیده و فاقد اسپرم
میکرومتر، فاصله ي بین فرج  12-9بی رحم کوتاه به طول کیسه عق
 95 -75میکرومتر است. دم باریک و کشیده به طـول   150تا مخرج 

  ).  E، 1(شکل باشدمیکرومتر و در انتها نخی شکل می
  هاي مورد بررسی جنس نر مشاهده نشد.نر: در نمونه

بحث: بر اسـاس کلیـد و توصـیف ارائـه شـده توسـط برزسـکی        
سـنجی افـراد مـورد    هاي حاصل از ریخت)، مشخصات و داده1991(

، Ditylenchus filimusمطالعه با مشخصات مربوط به چهـار گونـه   
D. exilis ،D. filenchulus،D. nortoni   ــه شــرح جــدول  2ب

  ). 9مشابهت دارد (
ي مقایسه نشان داد که نمونه مورد مطالعه با هیچ یـک از  نتیجه

میـت  هوانی کامل ندارد. امـا بـا توجـه بـه ا    هاي مذکور، همخجمعیت
، شکل دم و طول استایلت و همچنین مقایسه با شـرح  PUSضریب 

) ارائه شده است، نمونه مورد مطالعه 1983اصلی که توسط اندرسون (
  گردد.می معرفی D. filimusبه عنوان 
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شیارهاي  -D، و کیسه عقبی رحم فرج -C، بخش جلویی بدن -Bنماي کلی بدن،  -Aه). ماد( Ditylenchus filimus :E- Aگونه  -1شکل 

  دمناحیه  -Eسطوح جانبی بدن،  طولی
Fig. 1 :  Ditylenchus filimus. A- General view, B-Anterior end, C-Vulva & post uterine sac, D-Lateral fields, E- Tail 
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هاي ریخـت سـنجی  گونـه    مشخصات  ریخت شناسی و اندازه 

مطابقت داشته  و  Ditylenchus filimusگونه مورد مطالعه با شرح 
، نمونه مـورد مطالعـه داراي دم   D. filimusدر مقایسه با شرح اصلی 

 .Dبلندتر و موقعیت جلوتر فرج در بدن  است. در شرح اصلی گونـه  
filimus در  کیسه ي عقبی رحم کمی بلندتر از گونه ي مورد مطالعه)
و در گونه ي مورد مطالعه،  D. filimus ،1/1- 5/0  =PUSگونه ي 

62/0- 59/0  =PUS ( باشد ولی با این وجود در مقایسه با سـایر   می
دارد لذا   D. filimusگونه هاي مشابه، بیشترین شباهت را با گونه ي 

تشخیص داده شد. اندازه طول بدن،   D. filimusگونه مورد مطالعه ، 
ستایلت و شکل انتهاي دم در گونه ي مـورد مطالعـه بـا شـرح     طول ا

  ). 3مطابقت دارد ( D. filimusاصلی گونه 
با نمونه مورد مطالعـه، داشـتن طـول     D. exilisوجه تمایز گونه 

میلیمتر در  64/0بدن بیشتر (میانگین طول بدن در گونه مورد مطالعه 
)، اسـتایلت   D. exilisمیلیمتـر در گونـه    8/0مقایسه با طـول بـدن   

میکرومتـر در   9 -5/8تر (طول استایلت در گونه مـورد مطالعـه   کوتاه
)، موقعیت  D. exilisمیکرومتر در گونه  7-6مقایسه با طول استایلت 

در گونه مورد مطالعه در مقایسه بـا   V= 69-74تر فرج در بدن (عقب
80-78 =V  در گونهD. exilis اوت ،) انتهاي دم گرد و مقادیر متفc 
و در گونه  'c= 5/7 -6/8و  c= 5/6 -1/8(در گونه مورد مطالعه  'cو 

D. exilis  ،7/10- 3/9 =c  7 -9و =c' ( می ) 8باشد.(    
در مقایسه با نمونـه   D. filenchulus، گونه 2با توجه به جدول 

 .Dتـر (طـول اسـتایلت در گونـه     مورد بررسی داراي استایلت کوتـاه 
filenchulus  9 -5/8میکرومتر و در گونـه مـورد مطالعـه     7با برابر 

 -D. filenchulus ،9/8(در گونـه   'cو cمیکرومتر)، مقادیر متفـاوت  
1/6 =c  3/8 -14و =c'  ،ــه ــورد مطالع ــه م و  c= 5/6 -1/8و در گون
6/8- 5/7 =c' و دم بلندتر (طول دم در گونه (D. filenchulus ،94 - 

باشـد.  میکرومتر) می 95 -75عه، میکرومتر و در گونه مورد مطال 119
با گونه مورد مطالعه، کیسه عقبی  D. filenchulusتفاوت دیگر گونه 

و  D. filenchulus ،5/4- 1/2 =PUSرحم با طول بیشتر (در گونـه  
باشد. همچنین گونـه  ) میPUS= 59/0 -62/0در گونه مورد مطالعه 

D. filenchulus  بدن است داراي شش شیار طولی در سطوح جانبی
در حالیکه تعداد شیارهاي طولی سطوح جـانبی بـدن در گونـه مـورد     

  ). 9باشد (مطالعه، چهار خط طولی می
با نمونه مورد مطالعه، داشتن طول بدن  D. nortoniتفاوت گونه 

میلیمتر و در گونه مورد  D. nortoni ،94/0بیشتر (طول بدن در گونه 
 .D(در گونـه   'cو  cمتفـاوت  میلیمتر)، مقـادیر   66/0 -6/0مطالعه، 
nortoni ،3/9 =c  6/7و =c'   ،5/6 -1/8و در گونه مورد مطالعـه =c 

 .Dتـر فـرج در بـدن (در گونـه     )، موقعیـت عقـب   'c= 5/7 -6/8و 
nortoni ،81 =V  ،69-74و در گونه مورد مطالعه =V  و دم بلنـدتر (

د میکرومتـر و در گونـه مـور    D. nortoni ،102(طـول دم در گونـه   

 ).7باشد (می میکرومتر) 95-75مطالعه، 
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هاي ذکر شده، نمونه مورد مطالعه به عنوان گونه در نتیجه بررسی
D. filimus گردد. این گونه اولین بـار توسـط   شناسایی و معرفی می

آوري و جمـع  کمپوست قـارچ خـوراکی در کانـادا   ) از 1983( اندرسون

هاي کور از خاك اطراف ریشهگونه مذ. در این بررسی، شناسایی گردید
براي آوري و در شیروان  از استان خراسان شمالی جمع زردآلو و سیب

 شود. اولین بار از ایران گزارش می
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