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 چکیده

به  منوهور اناسهای  و تنیهین پهراکنت نااتهدها  رالها در مه ار           هکتار سطح زیر کشت، دومین تولیدکننده حبوبات در ایران است. 706909 استان کرمانشاه با
یدها  پس از استخراج، کشتن، تثبیت و ب  گلیسرین رساندن نااتهدها، اسه   . گردید آور ناون  خاک و ریش  جاع 710تنداد  04-06ها  حبوبات این استان، ط  سال

فهو  باخخهانواده   گونه  نااتهد از    70 سهنج  ریخهت  و اهناخت  ریخهت  هها  ویژگ  اساس در این بررس  بر انجام گرفت. هاگون  میکروسکوپ  دائا  تهی  و اناسای 
Tylenchomorpha         ،هها گونه   از م ار  حبوبهات اسهتان اناسهای  گردیهد. در بهین نااتهدها  اناسهای  اهده  Filenchus vulgaris ،Ditylenchus 

medicaginis ،Pratylenchoides ritteri ،Helichtylenchus scoticus ،Merlinius brevidens  وTylenchorhynchus parvus    به
 70ود، کرمانشاه بها  ااهرستان استان ک  در آنها حبوبات کشت م  71ترین فراوان  را دااتند. از درصد، بیت 1/70و  1/70 ،6/10، 0/11، 4/10، 0/00ترتیا با دااتن 

گونه   انهد.  تهرین تنهداد گونه  را به  خهود اختاها  داده      بهیت گون ، روانسر و گی نغرب هر کدام با ن  گونه  و اسه م آبهاد و کرنهد رهرب ههر کهدام بها ه هت گونه            
Aphelenchoides obtusus  هها   ک  قب ً از ایران ارح داده نشده است ب  صورت کامل و گونA. graminis ،D. medicaginis  وP. ritteri   که  از

  اند.سنج  دارا  تنو  هستند ب  صورت خ ص  ارح داده ادهریخت و اناخت نور ریخت
 

 Tylenchomorphaفون، اناس ، سنج ، ریختریخت :کلیدی هایواژه

 

    7 مقدمه

 Chickpea، اامل نخود )Fabaceaeحبوبات یا اعضا  خانواده 

arietinum L. ا )(، لوبیهPhaseolus vulgaris L. ( عهدس ،)Lens 

sculenta Moench( ماش ،)Vigna radiata L. (  و بهاق )Vicia 

faba L.   تهرین منبهع   ( بند از ر ت دومین منبع رذای  مهه  و مهه
استان کرمانشاه در سال زراع  آیند. ااار م پروتئین با کی یت باخ ب  

تههن  08876ولیههد هکتههار سههطح زیههر کشههت و ت 706909بها   01-00
تن حبوبات آب ، بنهد   7000تن حبوبات دی  و  00811حبوبات، اامل 

ها  لرستان و فارس رتب  سوم تولید حبوبات کشور را ب  خود از استان
درصد از کل سهطح   1/14اختاا  داده است. هاچنین این استان با 

تهرین سهطح و تولیهد نخهود را در     درصد تولید بیت 4/14زیر کشت و 
ترین می ان سطح و تولیهد حبوبهات دیه  نیه      داات  است. بیت کشور

 (.7درصد بوده است ) 74/19متنلق ب  استان کرمانشاه با 
جهنس   19گونه  نااتهد در    06ها  موجود، بیت از طبق گ ارش
هها   خهوار اهامل جهنس   ها  انگل گیاه  و یا قهار  مختلف از نااتد

                                                           
 و استاد گیاه ، اناس بیاار  اراد کاراناس  آموخت دانت ترتیا ب  -0 و 1 ،7
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Aphelenchoides ،Basiria ،Boleodorus ،Criconemoides ،
Helicotylenchus ،Hemicriconemoides ،Heterodera ،

Hoplolaimus ،Malenchus ،Meloidogyne ،Merlinius ،
Paratylenchus ،Pratylenchoides ،Pratylenchus ،
Rotylenchulus ،Trophorus ،Tylenchorhynchus ،

Tylenchus ،Xiphinema  وZygotylenchus  از مههه ار  حبوبهههات
 .Mگرهه   گ ارش اده است. در این میهان نااتهدها  ریشه    جهان 

javanica  وM. incognita ،   نااتد سیسهتH. chickpeai ،  نااتهد
و نااتههد سههاق  و پیههاز  Pratylenchus thorneiمولههد زخهه  ریشهه  

(Ditylenchus dipsaci) تر  را ب  حبوبهات به  ویهژه    خسارت بیت
 (.14اند )ان گ ارش ادهم ار  نخود وارد کرده و در اکثر نقاط جه

گره  ارلا هاراه ویژه نااتدها  ریش  نااتدها  انگل گیاه  ب 
با سایر بیاارگرها سبا پوسهیدگ  ریشه  و یها پژمردگه  در حبوبهات      

تها   19حهدود   H. chickpeaiاوند. کاهت عالکرد نااتد سیست  م 
  نی  درصد برآورد اده است. این نااتد ب  سایر حبوبات، مانند باق 69

گره  ع وه بهر نخهود، به  حبوبهات     کند. نااتد ریش خسارت وارد م 
( .Phaseolus lunatus Lدیگر  نی  مانند لوبیا قرم  و لوبیا  لیاها ) 

حال  کرده و سبا کاهت ادید محاول اده اسهت. نااتهد سهاق  و    
ترین نااتهدها  اقتاهاد    گره  مه پیاز و نااتدها  سیست  و ریش 

 Pratylenchus(. نااتدها  مولد زخ  ریشه   11 و 74) باق  هستند
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neglectus  وP. thornei   و گونههParatylenchus hamatus  در
( سهبا بهروز ع یاه  از قبیهل     Lens culinarisم ار  عدس دیه  ) 

درصهد   49کاهت راد، پژمردگ  و زرد  اده و میه ان محاهول را   
 (.19کاهت داده است )

  انگههل گیههاه  حبوبههات بهه  طههور در ایههران اناسههای  نااتههدها
( صهورت  1( و خراسان اهاال  ) 0(، لرستان )78اختااص  در خاین )

 Aphelenchoides cyrtus ،Ditylenchusهها   گونه  گرفت  است. 

medicaginis ،D. parvus ،Merlinius brevidens  و
Paratylenchus coronatus ها  ترین فراوان  را در بین گون بیت

 64(. تهاکنون  0از م ار  حبوبات استان لرستان دااتند ) اناسای  اده
خهوار از  جنس مختلف از نااتدها  انگهل گیهاه  و قهار     10گون  از 

ها  موجهود  م ار  حبوبات ایران گ ارش اده است. بر اساس گ ارش
، نااتهد  Aphelenchus avenaeو  A. limberiخهوار  نااتدها  قار 

نااتههد انگههل سههطح   ،(D. destructorزمینهه  )پوسههیدگ  سههیا
Helicotylenchus vulgaris گرهههه  ، نااتهههدها  ریشهههM. 

incognita  وM. javanicaهها  سهطح    ، انگلM. brevidens  و
Mesocriconema antipolitanum هها  داخله    چنهین انگهل  ، ه

 .Pratylenchoides ritteri ،Pratylenchus neglectus ،Pمهاجر 

thornei و Zygotylenchus guevarai تههرین گهه ارش را در بههیت
 اند.تر از م ار  نخود و لوبیا گ ارش ادهایران دارند. این نااتدها بیت
و  P. thornei ،P. ritteriهههها  تهههاکنون فقههه  گونههه   

Paratylenchus elachistus    از مهه ار  نخههود اسههتان کرمانشههاه
 نشهاه (. نتایج بررس  انجام اده در اسهتان کرما 8اناسای  اده است )
باعههت تشههدید بیاههار  پژمردگهه    P. thorneiنشههان داده گونهه  
، Fusarium oxysporum f. sp. chickpeaiفوزاریههوم  نخههود 

دار پژمردگ ، ها  راد  گیاه و اف ایت منن دار ااخصکاهت منن 
 (.0زرد  و نکروز ریش  اده است )

 استان کرمانشاه از نور سطح زیر کشت و میه ان ک  رر  اینعل 
تولید حبوبات رتب  باخی  را در سطح کشهور به  خهود اختاها  داده     
است، ول  تاکنون پژوهت جامن  در خاهو  اناسهای  نااتهدها     
انگل گیاه  م ار  حبوبات این استان صورت نگرفت  است. لذا ههد   
این تحقیق اناسای  و تنیین گون  نااتهدها  رالها مه ار  حبوبهات     

 در استان کرمانشاه بوده است. هااستان و تنیین پراکنت آن
 

 هامواد و روش

ناونه  خهاک اطهرا  ریشه       710، تنهداد  04-06هها   ط  سال
  گیاهان نخهود، عهدس، لوبیها، مهاش و     حبوبات رایج، هاراه با ریش 

هها   باق  از م ار  مناطق مختلف استان کرمانشاه، اامل اهرسهتان 

بهاد رهرب، صهحن ،    آکرمانشاه، سرپل ذهاب، سهنقر و کلیهای ، اسه م   
هرسین، روانسهر، جهوانرود، ثه ا باباجهان ، کنگهاور، کرنهد رهرب و        

بهردار  در دو فاهل بههار و پهایی      آور  گردید. ناون گی نغرب جاع
بردار  با توج  به  مسهاحت م رعه  به  صهورت      صورت گرفت. ناون 

ناون  از  79زیگ اگ و یا قطر  انجام گرفت. در هر محل تنداد حدود 
  گیهاه بردااهت  و پهس از    متر  اطهرا  ریشه   سانت  09تا  6عاق 

 درون نااتهدها   استخراج. اد داده انتقالمخلوط کردن ب  آزمایشگاه 
 از اسهت اده  بها  مرسهوم  هها  روش طبهق  آلهوده  گیاهان ریش  و خاک

نااتهدها طبهق روش    .گرفهت  صهورت ( 11) سین  روش و سانتری یوژ
حل  کشت ، تثبیت و ب  گلسیرین ( ط  س  مر77تکایل اده دگریس  )

خههالص انتقههال داده اههده و بهها روش حلقهه  پههارافین و گلیسههرین،    
ها  ها بر اساس ااخصاس یدها  دائا  تهی  گردید. اناسای  گون 

 اناس  و با است اده از کلیدها  منتبر انجام اد.سنج  و ریختریخت
بها در نوهر    بهردار  اهده  ها در سطح م ار  ناون سپس فراوان  گون 
ها  دارا  نااتد محاسب  و درصد فراوان  هر گون  گرفتن تنداد ناون 

 .در هر کدام از م ار  نخود، عدس و باق  نی  تنیین گردید
 

 نتایج و بحث

جهنس از فهو  باخخهانواده     70گونه  نااتهد از    70در این مطالن  
Tylenchomorpha De Ley & Blaxter, 2002   طبهق لیسهت ،

آور  و (، از م ار  حبوبات اسهتان کرمانشهاه جاهع   71هانت ) دکرامر و
هها   ههای  از جهنس  ع وه بر آن جانیت(. 7اناسای  گردید )جدول 

Boleodorus، Coslenchus ،Psilenchus  وParatylenchus   نی
 .Aphelenchoides graminis ،Aهها   آور  گردیهد. گونه   جاهع 

obtusus ،Ditylenchus equalis ،Nagelus obscurus ،
Scutylenchus tartuensis ،Trophurus usuriensis  و

Tylenchorhynchus parvus  برا  اولین بار از م ار  حبوبات ایران
 .D. adasi ،Dهها   هها هاهراه بها گونه     اوند. این گون گ ارش م 

parvus ،Helicotylenchus scoticus ،Merlinius brevidens ،
S. rugosus  وN. magnidens     برا  اولین بهار از اسهتان کرمانشهاه
 اوند.گ ارش م 

، ک  تهاکنون از ایهران اهرح داده    A. obtususدر این مقال  گون  
 .A. graminis ،Dههها  نشههده اسههت، بهه  صههورت کامههل و گونهه 

medicaginis  وPratylenchoides ritteri   کهه  بهه  تنههداد زیههاد
ها  ارح بت ب  جانیتها نسآور  اده و یا از نور برخ  ویژگ جاع

تر  هستند به  صهورت خ صه  اهرح       وسیعداده اده دارا  دامن 
 اند.داده اده

 
 



 043      نماتدهاي انگل گیاهی مزارع حبوبات و پراكنش آنها در استان كرمانشاه

ها در آوری شده در مزارع حبوبات استان کرمانشاه و درصد فراوانی آنجمع Tylenchomorphaنماتد فوق باالخانواده های گونهلیست  -1جدول 

 لفختکل مزارع و درصد مزارع آلوده گیاهان م
Table 1- List of nematode species of the infraorder Tylenchomorpha found in the legume fields of Kermanshah province, 

with their relative abundance and the percentages of infected fields 

No. Nematode species 
Relative 

abundance 
Chickpea Lentil Faba bean 

1 
Filenchus vulgaris (Brzeski, 1963) Lownsbery & Lownsbery, 

1985 
33.8 41.5 23.8 16.7 

2 Ditylenchus medicaginis Wasilewska, 1965 29.4 26.8 33.3 33.3 

3 Pratylenchoides ritteri Sher, 1970 27.9 36.6 14.3 16.7 

4 Helicotylenchus scoticus Boag & Jairajpuri, 1985 26.5 29.3 28.6 - 

5 Merlinius brevidens (Allen, 1955) Siddiqi, 1970 13.2 9.8 14.3 33.3 

6 Tylenchorhynchus parvus Allen, 1955 13.2 4.9 28.6 16.7 

7 Scutylenchus tartuensis (Krall, 1959) Siddiqi, 1979 11.8 7.3 19.1 16.7 

8 Aphelenchus avenae Bastian, 1865 8.8 7.3 4.8 33.3 

9 Ditylenchus myceliophagus Goodey, 1958 7.4 9.8 4.8 - 

10 
Neopsilenchus magnidens (Thorne, 1949) Thorne & Malek, 

1968 
7.4 7.3 9.5 - 

11 Aphelenchoides graminis Baranovskaya & Haque, 1968 5.9 9.8 - - 

12 Pratylenchus thornei Sher & Allen, 1953 4.4 - 14.3 - 

13 Scutylenchus rugosus (Siddiqi, 1963) Siddiqi, 1979 2.9 2.4 4.8 - 

14 Ditylenchus equalis Heyns, 1964 2.9 2.4 4.8 - 

15 Ditylenchus parvus Zell, 1988 2.9 2.4 4.8 - 

16 Aphelenchoides obtusus Thorne & Malek, 1968 2.9 4.9 - - 

17 Ditylenchus adasi (Sykes, 1980) Fortuner and Maggenti, 1987 1.5 2.4 - - 

18 
Nagelus obscurus (Allen, 1955) Powers, Baldwin & Bell, 

1983 
1.5 - - 16.7 

19 Trophorus ussuriensis Eroshenko, 1981 1.5 2.4 - - 
 

 ,Aphelenchoides obtusus Thorne & Malekیگونهه  -1

1968 
 (7، اکل 1)جدول 
کرم  اکل، پس از تثبیهت مسهتقی  تها خایهده از سهطح       هاماده

ها  عرض  کوتیکول ظریف. سهطوح جهانب  دارا  سه     پشت . حلق 
میکرومتهر   0/1( 9/1-1/1اندازه و چهار ایار طول  ب  عرض )نوار ه 

سر گرد، متاای  از بدن، ب   درصد عرض بدن. 0/74-0/19و ب  اندازه 
میکرومتههر، فاقههد  1/1( 9/1-4/1و بلنههد  ) 1/4( 0/4-1/6عههرض )

  عرض  مشخص. ابک  کوتیکول  سر ضنیف. استایلت ضنیف حلق 
ها  کوچک متاایل ب  سات انتهها  بهدن، بخهت مخروطه      با گره

میکرومتهر و کاتهر از ناهف طهول      0/0( 0/0-4/4استایلت ب  طول )
اهکل تهها  (، حبهاب میههان  مهر  بیضهه    m=  0/01-9/44اسهتایلت ) 
( 1/1-0/8و عهرض )  4/71 ± 1/7( 6/79-8/70ا  ب  طهول ) استوان 

 6/0-6/1  حباب میان  ب رگ ب  طول میکرومتر، دریچ  0/1 ± 1/9
میکرومتر. حباب انتهای  مر  دارا  هاپواهان    1میکرومتر و عرض 

  عاب  بند پشت  با روده. دریچ  کاردیا مشخص. فاقد دایرید. حلق 
تراح  یا کا  قبل از -  دفن   روزن تقریباً در محدودهاز کاردیا و 

میکرومتر از ابتدا  بدن. های ونیهد به     8/08-1/68  آن و با فاصل 
  تراح . کیس -  دفن   یک حلق  تقریباً ه  سطح با روزن اندازه
ا ، حاو  اسپرم، در امتداد محور لول  تناسهل ،    اسپرم استوان ذخیره

-1/0طراز با بدن یا کا  برآمده، واژن به  طهول )   اکا  تناسل  ه
درصد عهرض بهدن در ناحیه  اهکا       06-07میکرومتر و  0/8( 9/8

میکرومتهر.   7/18( 0/10-9/07  عقب  رح  ب  طهول ) تناسل ، کیس 
 مخرج مشخص و برآمده نسبت ب  دم. 
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آوری شده از مزارع حبوبات استان ، جمعA. obtususو  Aphelenchoides graminisهای های گونهسنجی جمعیتمشخصات ریخت -2جدول 

 .است ها به میکرومتراندازه .کرمانشاه
Table 2- Morphometric data of the Iranian populations of Aphelenchoides graminis and A. obtusus, collected from legume 

fields of Kermanshah province. All measurements are in μm. 

Characters/species A. graminis  A. obtusus 
n 24 ♀ CV* 19 ♂ CV*  5 ♀ 3 ♂ 

L 
541 ± 75.5 
(416-684) 

13.9 
464 ± 67 
(362-590) 

14.4  
474 ± 58 
(404-542) 

439 ± 47 
(386-476) 

a 
35.3 ± 1.9 
(31.5-38.9) 

5.5 
34.4 ± 2.9 
(29.4-40.0) 

8.4  
34.7 ± 2.8 
(31.6-37.7) 

37.2 ± 2.1 
(34.8-38.5) 

b 
8.4 ± 0.7 
(7.4-10.0) 

8.3 
7.6 ± 0.6 
(6.6-8.9) 

8.4  
8.1 ± 0.6 
(7.2-8.6) 

7.7 ± 0.5 
(7.3-8.2) 

b' 
4.9 ± 0.6 
(4.1-6.1) 

12 
4.2 ± 0.4 
(3.5-4.9) 

9.4  
4.5 ± 0.7 
(3.7-5.1) 

4.9 ± 0.7 
(4.3-5.6) 

c 
15.7 ± 1.0 
(13.8-17.8) 

6.6 
14.6 ± 1.1 
(12.7-16.7) 

7.2  
15.5 ± 0.6 
(14.7-16.0) 

14.6 ± 1.1 
(13.4-15.6) 

c' 
3.7 ± 0.3 
(3.2-4.3) 

7.7 
3.1 ± 0.2 
(2.8-3.4) 

6.6  
3.7 ± 0.6 
(3.1-4.6) 

3.1 ± 0.3 
(2.9-3.5) 

V 
69.2 ± 1.5 
(66.1-74.1) 

2.2 -   
69.8 ± 1.8 
(67.8-72.6) 

- 

Stylet 
10.3 ± 0.9 
(9.1-12.0) 

8.3 
9.9 ± 0.5 
(9.1-10.6) 

4.9  
9.6 ± 0.5 
(8.8-10.0) 

8.9 ± 0.3 
(8.5-9.1) 

Oesophagus 
65.2 ± 7.1 
(56.4-79.0) 

10.9 
60.6 ± 5.0 
(53.2-69.0) 

8.2  
58.2 ± 3.9 
(53.9-62.9) 

57.0 ± 3.9 
(52.7-60.3) 

Anterior end to center of 

median bulb 
56.1 ± 7.1 
(44.9-69.0) 

12.6 
53.2 ± 4.7 
(46.0-61.6) 

8.8  
50.7 ± 3.5 
(47.0-54.5) 

50.3 ± 4.3 
(45.5-53.7) 

End of glands 
112 ± 16 

(85.8-140) 
14.1 

112 ± 11 
(96.0-134) 

10.0  
107 ± 18 

(83.5-133) 
90.4 ± 5.2 
(85.1-95.4) 

Oesophageal overlapping 
47.0 ± 9.9 
(24.6-61.0) 

21.0 
50.9 ± 8.8 
(36.2-65.0) 

17.4  
48.4 ± 15.2 
(29.6-71.4) 

33.4 ± 5.6 
(27.1-37.9) 

S. E. pore 
73.5 ± 10.7 
(52.5-91.3) 

14.6 
69.4 ± 8.3 
(59.0-88.5) 

12.0  
64.6 ± 8.7 
(56.0-74.2) 

62.6 ± 5.9 
(55.9-66.5) 

Head-vulva 
374 ± 53 
(290-473) 

14.1 -   
331 ± 44 
(274-377) 

- 

Head-anus 
506 ± 71 
(387-641) 

14.1 
432 ± 64 
(334-553) 

14.7  
443 ± 53 
(378-505) 

409 ± 44 
(360-446) 

Vulva-anus 
133± 19 

(97.4-168) 
14.3 -   

112 ± 12 
(100-128) 

- 

Tail length 
34.6 ± 4.6 
(27.3-43.0) 

13.4 
31.7 ± 3.4 
(26.5-37.8) 

10.8  
30.8 ± 4.8 
(25.9-36.8) 

30.1 ± 4.0 
(25.9-33.8) 

Body width 
15.3 ± 2.1 
(12.0-19.0) 

13.5 
13.5 ± 1.9 
(10.6-16.9) 

13.7  
13.6 ± 0.6 
(12.8-14.5) 

11.8 ± 0.7 
(11.1-12.4) 

PUS/VBW 
2.2 ± 0.5 
(1.3-2.9) 

20.5 - -  1.8-2.3 - 

PUS/Vulva-anus (%) 
24.2 ± 4.9 
(14.7-32.7) 

20.3 - -  
25.3 ± 2.8 
(20.9-27.9) 

- 

Anal body width 
9.3 ± 1.1 
(7.8-11.5) 

12.2 
10.3 ± 1.2 
(8.5-12.4) 

11.4  
8.4 ± 0.8 
(7.2-9.3) 

9.5 ± 0.5 
(9.0-10.0) 

Annulus width 
1.0 ± 0.2 
(0.7-1.2) 

15.5 
0.9 ± 0.1 
(0.7-1.2) 

14.6  
0.9 ± 0.1 
(0.7-1.0) 

0.8 ± 0.1 
(0.7-0.9) 

Spicules - - 
15.2 ± 1.0 
(14.0-17.8) 

6.7  - 
14.7 ± 0.3 
(14.5-15.0) 

Ventral Limb - - 
10.7 ± 0.9 
(9.3-11.9) 

7.9  - 
10.2 ± 1.1 
(9.0-11.0) 

Dorsal Limb - - 
19.2 ± 1.5 
(17.2-22.3) 

8.0  - 
17.5 ± 1.7 
(16.0-19.3) 

 ضریا تغییرات *

coefficient of variation * 
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حباب میانی و غدد انتهایی  E:سر و استایلت،  C & D:، : کل بدنA & B .: مادهC, E-I, Kنر،  Aphelenchoides obtusus .:A, D, Jگونه  -1شکل 

 سطح جانبی K:دم ،  G-I & J:ی عقبی رحم، ی تناسلی و کیسهروزنه F:مری، 

Fig. 1- Aphelenchoides obtusus. A, D, J: Male; C, E-I, K: Female. A & B: General view of body; C & D: Anterior end; E: 

Oesophageal median bulb and basal glands; F:Vulva and post vulval uterine sac; G-I & J: tail and spicule; K: Lateral field. 

 
ا  بها  دم مخروط  ب  تدریج باریک اده، در انتها تقریبهاً اسهتوان   

 انتها  گرد تا کا  پخ، فاقد فاساید.
تر از خایده اکل، منتها انتها  بدن آنهاها کرم هاانند ماده نرها
ها خار  اکل، از سطح اهکا  خایهده بها انتهها      ها. اسپیکولماده

دار، روستروم کا  خایده. فاقد بورسا، گوبرنهاکولوم و فاسهاید.   اکا 
دارا  س  ج ت پاپیل جنس  رو  دم. دم مخروط  و فاقهد زائهده. در   

ها، نرها از نور طول بدن، طول مهر ، فاصهل  ابتهدا     مقایس  با ماده
تهر   تناسل  و طول دم دارا  اندازه نسبتاً کوچک-دن تا روزن  دفن ب

 هستند.
( و 17) Aphelenchoidesبا است اده از کلیدها  اناسای  جنس 

سهنج ، جانیهت مهورد    اناس  و ریخهت   مشخاات ریختمقایس 
مطابقت دارد. این گون  بها   A. obtusus   مطالن  با مشخاات گون 

سطوح جانب  و ندااتن موکرون در انتها  دم ب  ایار در  چهار دااتن
 A. limberi Steiner, 1936  ،A. capsuloplanusهها   گونه  

(Haque, 1967) Andrássy, 1976  ،A. obtusicaudatus 

Eroshenko, 1967  وA. orientalis Eroshenko, 1968b 
   طهول ب  دلیل ت اوت در اندازه A. limberi  اباهت دارد. از گون 

میکرومتر( و طهول اسهپیکول در    9/77در مقابل  9/79-8/8استایلت )
 1/06-9/09در مقابل  0/70-9/70نااتد نر )سات پشت  اسپیکول = 

به  علهت    A. capsuloplanus  اهود. از گونه   میکرومتر( جدا مه  



 3279 پاییز، 2 شماره، 23 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     044

 

ت اوت در اکل سر )گرد در مقابل کپسول مانند( قابل تشخیص است. 
 .Aو  A. obtusicaudatusههها   بهها گونهه A. obtususت ههاوت 

orientalis  ذخیره اسپرم است.در وجود نااتد نر و پر بودن کیس   
زار در سیدن  استرالیا گ ارش اده این گون  اولین بار از یک علف

(. در ایران نی  اولین بار از م ار  کنجد، آفتابگردان و یونجه   16است )
( و 4سهت  و بهادام در کرمهان )   ها  پ(، سپس از باغ76از استان البرز )

(. در ایهن  6م ار  زراک در خراسان جنوب  گه ارش گردیهده اسهت )   
  نخهود در  مطالن  یک جانیت اامل افراد مهاده و نهر از فهرا ریشه     

آور  گردید. این اولین آباد ررب استان کرمانشاه جاعاهرستان اس م
اولهین   چنهین از ایهران اسهت. هه     A. obtusus  گ ارش از نرگونه  

گهه ارش ایههن گونهه  از مهه ار  حبوبههات ایههران و وجههود آن در اسههتان 
 کرمانشاه است.

 
 & Aphelenchoides graminis Baranovskaya یگونهه  -2

Haque, 1968 
 (1، اکل 1 )جدول
با دااتن چهار ایار طول  در سطوح جهانب ،   A. graminisگون  

بند  در گروه دو طبق   استایلت موکرون ساده در انتها  دم و اندازه

 & A. absari Husainهها   ( قهرار گرفته  و به  گونه     17اهاهینا ) 

Khan, 1967 ،A. angusticaudatus Eroshenko, 1968،A. 

brassicae Edward & Misra, 1969  ،A. cyrtus Paesler, 

1957 ،A. daubichaensis Eroshenko, 1968  ،A. 

echinocaudatus Haque, 1968  ،A. eradicitus Eroshenko, 

1968 ،A. macronucleatus Baranovskaya, 1963 ،A. 

ricahrdsoni Grewal, Siddiqi & Atkey, 1992  وA. tuzeti 

B’Chir, 1979  ها  اباهت دارد. این گون  با دااتن نااتد نر از گون
A. angusticaudatus ،A. daubichaensis ،A. eradicitus ،A. 

macronucleatus ،A. ricahrdsoni  وA. tuzeti  گهردد.  متاای  م
در مقابهل   9/40-0/11در طهول دم )  A. cyrtusاخت   آن با گونه   

در مقابل بیت از  8/71-9/74میکرومتر( و طول اسپیکول ) 69بیت از
 .Aو  A. absariههههها  میکرومتههههر( اسههههت. از گونهههه  16

echinocaudatus هها   صتر و اهاخ نی  با دااتن طول بدن بیتa 
 A. brassicae  گهردد. اخهت   آن بها گونه     تر متاای  م بیت bو

 9/76-9/70در مقابهل   8/71-9/74بسیار ج ئ  و در طول اسپیکول )
 میکرومتر( است.

 

 
ی عقبی رحم، سه: شکاف تناسلی و کیC & D: حباب میانی، B: سر و استایلت، A: نر. G-I: ماده، Aphelenchoides graminis :A-Fگونه  -2شکل 

E & F ،دم ماده ::G-I  = مقیاس( 5دم نر و اسپیکول μm.) 
Fig. 2- Aphelenchoides graminis. A-F: Female; G-I: Male. A: Head and stylet; B: Median bulb; C & D: Vulva and post vulval 

uterine sac; E & F: Female tail; G-I: Male tail and spicule (Scale-bars = 5 μm). 
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ها به اندازه، آوری شده از مزارع حبوبات استان کرمانشاه، جمعDitylenchus medicaginisهای گونه سنجی جمعیتمشخصات ریخت -3جدول 

 .است میکرومتر
Table 3- Morphometric data of the Iranian populations of Ditylenchus medicaginis, collected from legume fields of 

Kermanshah province. All measurements are in μm. 

Characters Females   Males  

n 98 CV*  42 CV 

L 762 ± 98 (523-1049) 12.9  684 ± 83 (500-950) 12.1 

a 45.0 ± 5.7 (32.6-61.0) 12.7  46.3 ± 5.6 (31.7-58.7) 12.1 

b 6.1 ± 0.7 (4.9-8.9) 11.1  5.6 ± 0.5 (4.6-7.0) 8.4 

c 10.9 ± 1.5 (8.3-14.8) 13.3  10.4 ± 1.2 (8.2-13.4) 11.6 

c' 6.0 ± 1.1 (3.7-8.9) 18.3  5.5 ± 0.8 (3.8-7.5) 15.3 

V 79.3 ± 2.6 (73.0-83.3) 3.3  -  

V' 87.5 ± 2.7 (81.1-91.9) 3.1  -  

Stylet 7.2 ± 0.4 (6.4-8.7) 5.5  7.1 ± 0.3 (6.6-7.7) 4.5 

DGO 1.2 ± 0.3 (0.6-2.1) 26.6  1.2 ± 0.2 (0.8-1.7) 19.9 

Oesophagus 125 ± 11 (93.0-153) 8.7  122 ± 11 (100-161) 8.8 

Anterior end to center of 

median bulb 
49.6 ± 3.4 (41.0-59.0) 6.9  49.6 ± 4.2 (41.0-59.4) 8.5 

MB 39.9 ± 3.1 (31.9-48.0) 7.7  40.8 ± 3.0 (33.5-46.2) 7.4 

Basal bulb height  27.7 ± 6.2 (17.0-45.0) 22.4  26.2 ± 5.6 (15.5-41.0) 21.3 

Basal bulb width  8.9 ± 1.4 (5.6-13.0) 15.7  7.8 ± 1.1 (6.0-10.0) 13.7 

S.E. pore 96.1 ± 8.4 (70.1-121) 8.8  92.2 ± 7.8 (73.6-108) 8.4 

Deirids 99.3 ± 8.5 (74.6-119) 8.6  96.4 ± 8.4 (76.0-113) 8.7 

Head-vulva 605 ± 87 (405-848) 14.3  - - 

Head-anus 692 ± 92 (468-951) 13.3  618 ± 77 (443-846) 12.4 

Vulva-anus 85.9 ± 19.9 (48.5-137) 23.2  - - 

PUS 29.3 ± 8.3 (14.0-51.4) 28.2  - - 

PUS/VBW 1.9 ± 0.6 (0.9-3.2) 29.6  - - 

PUS/Vulva-anus (%) 34.6 ± 9.6 (16.3-67.7) 27.8  - - 

Tail length 70.7 ± 11.4 (46.0-98.0) 16.1  66.3 ± 10.5 (50.0-104) 15.8 

Tail/Vulva-anus 0.9 ± 0.2 (0.5-1.6) 27.2  - - 

Body width 34.6 ± 9.6 (16.3-67.7) 27.8  14.9 ± 1.9 (10.5-19.4) 13.0 

Anal body width 12.0 ± 1.4 (9.2-16.3) 11.9  12.0 ± 1.4 (9.3-16.0) 11.9 

Annulus width 1.3 ± 0.2 (0.8-2.1) 16.8  1.1 ± 0.2 (0.7-1.4) 15.7 

Bursa/Tail length (%) - -  38.0 ± 7.8 (22.0-54.2) 20.5 

Spicule - -  16.7 ± 1.2 (13.5-20.3) 7.4 

Gubernaculum - -  5.0 ± 0.9 (3.2-7.6) 17.3 

 ضریا تغییرات *

coefficient of variation * 

 
این گون  اولین بار از ریش ، ساق  و برگ چاودار وگندم زمسهتان   

( و در ایهران از مه ار  سهیا زمینه  در اسهتان لرسهتان       1از مسکو )
(. در این مطالنه  چههار جانیهت از اسهتان     71گ ارش گردیده است )

  و اناسای  گردید. در مقایسه  بها اهرح اصهل ،     آورکرمانشاه جاع
 601-088در مقابههل  084-470اخههت   ج یهه  در طههول بههدن )  

( وجهود  9/10-4/17در مقابهل   6/07-0/08) aمیکرومتر( و ااخص 
دارد. اما در مقایس  با دیگر جانیت گه ارش اهده از ایهران اخهت       

ار  حبوبات و کاتر  دارد. این اولین گ ارش از وجود این گون  در م 
 اود.استان کرمانشاه است و برا  دومین بار از ایران گ ارش م 
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 Ditylenchus medicaginis Wasilewska, 1965ی گونه -3
 (0 )جدول
 D. myceliophagusهها   ب  گون  D. medicaginis  گون 

Goodey, 1958  وD. tenuidens Gritzenko, 1971   اهباهت
  اول در نحوه اتاال مر  ب  روده )مااس ن دارد. اخت   آن با گو

تهر و اهکل   در مقابل دارا  هاپواهان (، اهبک  کوتیکهول  ضهنیف    
بااهد.  انتها  دم )از نوک تی  تا کا  گرد در مقابل کام  گهرد( مه   

 .D    دوم بسههیار انههدک اسههت. گونهه   اخههت   آن بهها گونهه  

medicaginis  در مقابهل   7940-610تهر ) با دااتن بدن نسبتاً بلنهد
هها  عرضه  بسهیار ظریهف )در     میکرومتر(، سر با حلقه   669-869

 (.0اود )متاای  م  D. tenuidens  مقابل صا ( از گون 
(، یک 10این گون  ک  اولین بار از کشور لهستان گ ارش گردید )

  رایج در انوا  خاک است و نهدرتاً در جانیهت زیهاد در بافهت     گون 
دم یافت اده وله  خسهارت  از آن گه ارش    ها  گنیونج  و گیاهچ 
 ( گ ارش گردیهد. 76(. در ایران اولین بار توس  خیر  )0نشده است )

جانیت از م ار  نخود، عدس و بهاق  در منهاطق    70در این بررس  
ی  گردیهد. ههر چنهد    اآور  و اناسه مختلف اسهتان کرمانشهاه جاهع   

چنین ااخص اخت فات ج ئ  در طول بدن، استایلت، مر ، دم و ه 
V ا  نیست اود، اما اخت فات ب  اندازهها  مختلف دیده م جانیت

ها را ب  نهو  گیهاه در م رعه  بتهوان نسهبت داد. تغییهرات در       ک  آن
 MB، طهول اسهتایلت، اسهپیکول و اهاخص     ’Vو  Vهها   ااخص

هها  مربوطه ، عهرض    ترین و در طول کیس  عقب  رح  و نسبتک 
صل  بین اکا  تناسل  و مخرج، هاچنین بدن، نسبت طول دم ب  فا

 طول حباب انتهای  زیاد است.
 

 Pratylenchoides ritteri Sher, 1970ی گونه -4
 (4، اکل 4)جدول 
اباهت بسهیار  دارد.   P. alkani  ب  گون  P. ritteri  گون 
کند تنهداد اهیارها    های  ک  این دو گون  را از ه  متاای  م ت اوت

چین در ها  نقط چهار در مقابل ات(، ندااتن ردیفسطوح جانب  )
 .Pها  نقط  چهین در بهین اهیارها  طهول  در     مقابل وجود ردیف

alkani کوچهک بههدن در  ، انهدازه  P. ritteri   و موقنیهت فاسههاید
  دوم( اسههت. البتهه  در بههین     اول دم در مقابههل نیاهه  )نیاهه 
 4دااهتند از   اهباهت  P. alkaniها  مورد بررس  برخ  ب  جانیت
  ایار مشاهده اده و فاساید نی  در هر دو موقنیت )نیا  0ایار تا 

( این دو گون  را بهرا  اولهین   0اول و دوم دم( قرار داات. برزسک  )
منتقد بود که    P. alkaniبار متراد  اع م کرد و در مورد ایارها  

بهدن به    در واقع چهار ایار دارد، اما گاه  یک یا دو ایار در میانه   
ها  ما نی  مشاهده اود ک  این موضو  در جانیتایارها اضاف  م 

( این دو گون  را بر اساس اخهت    70اد. مجد طاهر  و هاکاران )

زیر واحد ب رگ ریبوزوم  از ه   D2-D3  و توال  ناحی  RFLPدر 
( بهها تکثیههر جانیههت 70منتبههر اههناخت  ولهه  قههادر  و کارگربیههده )

  بادام بر رو  چان متراد  بودن این دو فراریش آور  اده از جاع
 گون  را تایید کردند.

این گون  اولین بار از اطرا  نهوع  گهراس نااهناخت  از فرانسه      
(. در ایران نی  اولین بار توس  نیکنام 10آور  و گ ارش گردید )جاع
( از م ار  یونج  و جو دات مغان گ ارش اد. در این مطالن  نی  70)
آور  و اناسهای   یت از م ار  نخهود، عهدس و بهاق  جاهع    جان 17

 ها  مورد مطالن  اخت   بارز  با ه  ندااتند.گردید. جانیت
 

 پراکنش
، Filenchus vulgaris  اناسههای  اههده هههاگونهه در بههین 

Ditylenchus medicaginis ،Pratylenchoides ritteri ،
Helicotylenchus scoticus ،Merlinius brevidens ،

Tylenchorhynchus parvus  وScutylenchus tartuensis    به
 8/77و  1/70، 1/70 ،6/10، 0/11، 4/10، 0/00ترتیهها بهها دااههتن 

ترین پراکنت را در م ار  حبوبات استان دااهتند. تنهداد   درصد، بیت
اهرستان اسهتان که  در آنهها     71ها  جداساز  اده از م ار  گون 

گونه ، روانسهر و    70یها کرمانشهاه   اهود به  ترت  حبوبات کشت مه  
گی نغرب هرکدام ن  گون ، اس م آباد و کرند رهرب هرکهدام ه هت    
گون ، جوانرود، سرپل ذهاب و سنقر هرکدام ات گون ، کنگاور چهار 
 گون ، صحن  س  گون ، هرسین و ث ا باباجان  دو گون  بوده است.

 .F. vulgaris ،P. ritteri ،Hههها  در مهه ار  نخههود گونهه 

scoticus  وDitylenchus medicaginis   در مههه ار  عهههدس ،
 .D. medicaginis ،H. scoticus ،T. parvus ،Fههها  گونهه 

vulgaris  وS. tartuensis      هها   و در مه ار  بهاق  نیه  گونهD. 

medicaginis ،M. brevidens ،A. avenae تههرین دارا  بههیت
 بااند. درصد پراکندگ  م 
آور  اده ها  جاع  در هیچ کدام از ناون گرهنااتدها  ریش 

از نااتهدها  مولهد زخه  ریشه  فقه  گونه        از م ار  مشاهده نشهد.  
Pratylenchus thornei    آور  گردیهد.  در منهاطق محهدود  جاهع
  تولید حبوبات بند از کنندهترین محدودنااتدها  زخ  ریش  از مه 

ین امر به  علهت   اوند. اگره  در جهان محسوب م نااتدها  ریش 
(. از 79ها در هر ارای  آب و ههوای  اسهت )  دامن  می بان  وسیع آن

اوند و ره ت نیه  از   جا ک  حبوبات در تناوب با ر ت کشت م آن
اهوند به  نوهر    ها  اصل  نااتدها  زخ  ریش  محسوب م می بان
نیه  بتوانهد به  حبوبهات      Pratylenchoides ritteriرسهد که    مه  

 ایهن زایه     وارد کند. لذا تحقیق در مهورد بیاهار   خسارت اقتااد

بها توجه  به     رسد. هاچنین ضرور  ب  نور م  حبوبات رو  هاگون 
 Ditylenchusههها  فراوانهه  و تههراک  بههاخ  جانیههت گونهه    
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medicaginis  وHelicotylenchus scoticus    در مه ار  حبوبهات
ها در سهطوح  ون زای  این گاود بیاار استان کرمانشاه، پیشنهاد م 

 مختلف جانیت  بر رو  حبوبات بررس  اود.
 

 
ها به اندازه، آوری شده از مزارع حبوبات استان کرمانشاه، جمع Pratylenchoides ritteriهای گونه سنجی جمعیتمشخصات ریخت -4جدول 

 است میکرومتر
Table 4- Morphometric data of the Iranian populations of Pratylenchoides ritteri, collected from legume fields of Kermanshah 

province. All measurements are in μm 

Characters Females  
 

Males  

n 91 CV*  14 CV 

L 780 ± 90 (611-1058) 11.5  753 ± 89.7 (615-889) 11.9 

a 29.8 ± 2.5 (24.6-36.3) 8.4  32.7 ± 3.9 (25.7-39.2) 11.8 

b 5.9 ± 0.6 (4.5-7.6) 10.2  6.3 ± 0.7 (5.3-7.4) 11.5 

b' 4.3 ± 0.5 (3.3-5.6) 11.3  5.4 ± 0.5 (4.6-6.0) 9.1 

c 15.3 ± 1.6 (11.4-22.2) 10.8  13.7 ± 1.4 (11.7-16.5) 10.0 

c' 3.0 ± 0.4 (1.6-3.6) 12.1  3.3 ± 0.4 (2.4-4.0) 13.1 

V 56.0 ± 1.6 (51.9-61.2) 2.9  - - 

Stylet 22.1 ± 1.2 (18.5-26.0) 5.6  20.3 ± 1.3 (18.5-22.5) 6.3 

DGO 2.4 ± 0.4 (1.5-3.9) 17.8  2.2 ± 0.3 (1.8-2.7) 15.4 

Oesophagus 133 ± 13.6 (94.6-166) 10.2  119 ± 11.0 (91.0-139) 9.3 

End of glands 184 ± 16.0 (148-225) 8.7  138 ± 12.1 (115-159) 8.7 

overlapping 50.6 ± 13.9 (20.3-93.5) 27.4  20.0 ± 5.3 (10.0-26.0) 26.7 

Pharyngeal gland lobe/BW 1.9 ± 0.6 (0.7-3.5) 28.7  0.9 ± 0.2 (0.5-1.2) 26.5 

S. E. pore 117 ± 10.7 (90.0-143) 9.2  112± 13.5 (77.0-129) 12.1 

Head-vulva 436 ± 48.4 (353-599) 11.1  - - 

Tail length 51.4 ± 6.8 (29.0-72.0) 13.1  55.4 ± 8.5 (39.0-74.0) 15.3 

Body width 26.3 ± 3.4 (19.2-37.0) 12.8  23.2 ± 2.9 (18.5-29.0) 12.5 

Tail annuli 24.6 ± 3.8 (17.0-35.0) 15.3  - - 

Phasmid/tail% 46.8 ± 7.5 (26.6-79.1) 16.1  47.0 ± 5.8 (39.6-56.0) 12.3 

Spicules - -  25.3 ± 1.7 (23.3-29.0) 6.8 

Gubernaculum - -  6.4 ± 0.6 (5.0-7.5) 10.0 

 ضریا تغییرات *

coefficient of variation * 
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 (.μm 10: نر، )مقیاس = E & F: ماده، G-Lو  Pratylenchoides ritteri :A-D. تنوع سر، استایلت و دم در گونه 5شکل 

Fig. 5- Anterior end and tail variations of Pratylenchoides ritteri. A-D & G-L: Female; E & F: Male (Scale-bars: 10 μm). 
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