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04/08/93تاریخ دریافت:  26/10/91 :دریافتتاریخ    

 چکیده

هکتار در شهرستان  6410شرقی و حدود  در استان آذربایجان 78631 ی معادلیونجه با سطح زیر کشت
به شمار می رود. با توجه به نبود تحقیقات جامع در مورد در منطقه اي مهم علوفه  گیاهاناهر، یکی از 

نماتدهاي انگل گیاهی مزارع یونجه و لزوم شناسایی عوامل مهم کاهش کمی و کیفی این محصول 
گیاهی به منظور بررسی تنوع زیستی نماتدهاي انگل نظر صورت گرفت.  دراین منطقه تحقیق مورد

 اهر شهرستان مختلف مناطق یونجه ازمزارع خاك نمونه 33آوري جمع با اهر،مزارع یونجه شهرستان 
 نماتدها. گردید شناسایی محصول این گیاهی انگل نماتدهاي زیستی ازتنوع بخشی ،82- 83 سالهاي طی

 پس. شدند منتقل خالص گلیسیرین به و استخراج خاك هاي نمونه ازالک و سانتریفوژ  تلفیق ه روشب
 لوله مجهز به نوري میکروسکوپ بوسیله موجود، هاي ازگونه دائمی میکروسکوپی هاياسالید ازتهیه

 جنس 11 از گونه 20در این تحقیق،  .گردید بررسی آنها سنجی ریخت و شناختی ریخت صفات ترسیم،
  شامل گونه هاي Tylenchina  راستهزیر به مربوط

Boleodorus thylactus, Coslenchus aquaticus, Criconemella antipolitana,        
Ditylenchus medicaginis, Ditylenchus dipsaci, Geocenamus brevidens, Geocenamus 
nanus, Geocenamus quadrifer, Helicotylenchus digonicus, Helicotylenchus pseudorobustus, 
Helicotylenchus vulgaris, Paratylenchus italiensis, Paratylenchus tateae, Pratylenchus 
scribneri, Pratylenchus neglectus, Pratylenchus thornei, Psilenchus iranicus,       
Tylenchorhynchus parvus, Tylenchorhynchus striatus, Zygotylenchus guevarai    

 Tylenchorhynchus striatus و Coslenchus aquaticusکه در میان گونه هاي مذکور  شناسایی شد
  .شوند میو توصیف  گزارش ایران از بار اولین براي

  Tylenchorhynchus، Coslenchus ، یونجه گیاهی، انگل نماتدهاي :ها واژهکلید 

  

  مقدمه

هی گیا sativa L.)  (Medicagoیونجه با نام علمی 
مستقیم  است که داراي ریشه اي راست و دایمی وچند ساله 

گیاه یونجه عالوه براین . باشد معروف به ریشه اولیه یونجه می

سلولهـاي حاشیه استوانه  ریشه، ریشه هاي جانبی نیزدارد که از
  ).1381کریمی، ( گیرند مرکـزي ریشه اصلی منشا می

 دانند ان میایر کشور "مرکز جغرافیایی یونجه را غالبا
ولی به صورت وحشی ازچین تا اسپانیا و از سوئد تا آفریقاي 

یونجه درمنطقه اي که داراي آب و . شمالی رشد می یابد
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. هواي سرد و تابستانهاي گرم و خشک است، رشد می کند
این خصوصیات آب و هوایی، در کشور ایران شامل نواحی 

یونجه  یخچه،ازلحاظ تار. سردسیر یا مناطق غربی کشور است
ترین گیاه علوفه اي دنیا و اولین گیاه علوفه اي اهلی شده مهم

است که بشر اولیه آنرا به درستی به عنوان گیاهی با ارزش از 
   ).1381لحاظ تغذیه دام تشخیص داده است (کریمی، 

ارزش یونجه تنها درغنی بودن موادغذایی موجود درآن 
ی در اصالح زمین نیست، بلکه کاشت این گیاه تاثیر مهم

زراعی ازطریق تهویه زمین، برقراري تناوب، پایین بردن آب 
، افزایش مواد آلی و ازدیاد ازت )زهـکشی( سطح االرضی

  ).1381خاك دارد (کریمی، 
این گیاه از محصوالت علوفه اي مهم در ایران واستان 

به طوري که سطح زیر آید  شرقی به حساب می آذربایجان
 به ترتیب 82 شرقی در سال ن آذربایجانکشت آن در استا

(بی  هکتار به صورت آبی و دیم بوده است 17236 و 78631
                   .)1382نام، 

عملکرد متوسط یونجه آبی و دیم نیز در استان به ترتیب   
کیلوگرم در هکتار می باشد. مقدار سطح  2122 و 5/6088

 82 در سال زیرکشت یونجه آبی و دیم در شهرستان اهر
عملکرد آن به ترتیب  هکتار بوده است و 3470و 6410 حدود

کیلوگرم در هکتار گزارش شده  1812و  4210 آبی و دیم
 .)1382است ( بی نام، 

مقدارعملکرد این گیاه علوفه اي در ایران، نزدیک به سه 
از حد تر  پایینتن یونجه خشک در هکتار است که بسیار 

احتمال . فه خشک در هکتار استمعمول یعنی هشت تن علو
که قسمت زیادي از محصول یونجه در اثر شود  میداده 

خسارت ناشی از عوامل مختلف زنده و غیر زنده از بین 
بدون تردید بخش بزرگی از این کاهش مربوط به . رود می

خسارت آفات گوناگون مانند حشرات، بیمارگرها و علفهاي 
 .)1381هرز است (کریمی، 

زارش از نماتدهاي یونجه در ایران مربوط به نماتد اولین گ
 بر  Kuhn, 1857 Ditylenchus dipsaci ساقه یونجه

ارایه شده ) 1347که توسط امیدوار ( روي یونجه از ساوه است

) 1972( 1را خیري Psilenchus iranicus يگونه است.
براي اولین بار از ایران از روي یونجه گزارش نمود. همچنین، 

 گونه نماتد را از مزارع یونجه که شامل 18
Aphelenchoides limberi, A. parietinus, 
Ditylenchus destructor, D. dipsaci, 
Pratylenchus neglectus, P. thornei,     
Tylenchus davanei, T. parvus,                     
T. clavidorus, Zygotylenchus guevarai 

). همچنین اخیانی و 1972( خیري،  می باشد، معرفی کرد
از روي یونجه دو گونه نماتد مولد  1363درسال  مجتهدي

 M. incognitaو Meloidogyne arenaria غده
  راگزارش نموده اند.

ز مزارع اتدهاي زیر را که ا) نم1374علوي و باروتی (
  :اند کرده، لیست یونجه ایران گزارش گردیده

Aphelenchoides ritzemabosi, Ditylenchus  
destructor, D. dipsaci, Hemicycliophora 
similis,  Heterodera glycines, H. trifolii, 
Rotylenchus goodeyi,    Pratylenchus 
neglectus, Trichodorus christiei, Merlinius 
brevidens, Tylenchorhynchus striatus, 
Meloidogyne incognita, M. javanica, 
Xiphinema americanumو X. mammatum 

) نماتدهاي زیر را از یونجه 1383حسن زاده و همکاران (
  اند: گزارش نموده

Amplimerlinius globigerus, Boleodorus 
thylactus, Criconema motaile,            
Criconemella antipolitana, Criconemella 
ornata, Coslenchus costatus, Coslenchus 
franklinae, Coslenchus polygyrus,       
Ditylenchus dipsaci,      Geocenamus 
brevidens, Geocenamus microdorus, 
Geocenamus rugosus, Helicotylenchus 
digonicus, Helicotylenchus dihystera, 
Helicotylenchus vulgaris, Irantylenchus 
vicinus, Neopsilenchus magnidens,    
Paratylenchus tateae,  Pratylenchus  
neglectus, Pratylenchoides leiocauda, 
Pratylenchoides ritteri,     Psilenchus 
iranicus, Psilenchus hilarulus, Trophurus 
ussuriensis , Zygotylenchus guevarai 

 Geocenamus   ) سه گونه از جنس1386چناري (

                                                             
1- Kheiri 
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 .G. pseudobavaricus،  G. brevidens ، Gشامل 

rugosus،  دو گونه از جنسTylenchorhynchus 
یک گونه از  ، T. manubriatus ،T. solaniشامل 
و یک  A. macrurus به نام Amplimerliniusجنس 

را   T. mussuriensisنام به  Trophorusگونه از جنس 
 .Gهاي  گونهمورد شناسایی قرار دادند، که  یونجه روي از

pseudobavaricus   , T. solani و T. 

manubriatus .براي اولین بار از ایران گزارش شد  
) از روي یونجه نماتدهاي زیر 1386( شاکريو  معافی تنها

  را گزارش نمودند:
Filenchus filiformis, Irantylenchus clavi-
dorus, Boleodorus thylactus, Psilenchus  
hilarus, Ditylenchus acris, Ditylenchus affin-
is, Ditylenchus dipsaci, Tylenchorhynchus 
sp.,   Geocenamus brevidens, Geocena-
mus rugosus,  Pratylenchus thornei, 
Pratylenchus neglectus, Pratylenchus 
sp., Pratylenchoides riteri, Zygotylenchus 
guevarai, Helicotylenchus pseudorobustus, 
Meloidogyne sp., Paratylenchus sp., 
Mesocriconema curvatum, Aphelenchus 
avenae 

)، 1390میانجی و همکاران ( نژاد قهرمانی همچنین
 Merlinius rugosus, Filenchusنماتدهاي

thornei, Helicotylenchus vulgaris,   Trophu-
rus minnesotensis  را از مزارع یونجه دشت اردبیل

  اند. دهرگزارش ک
) نماتدهاي زیر را 1391( پورمنافی و سرچشمه محمدیان

  :اند رش نمودهان یزد گزااز مزارع یونجه است
Tylenchorhynchus aduncus, T. bohrensis,  
T. annulatus, T. kegenicus, T. targani,       
T. delhinsis, T. goffati, T. dubius,                
T. manubriatus, Radopholus intermedius, 
R. inanis, Helictoylenchus vercundus, 
H.exallus, Tylenchus, Nothotylenchus, 
Hoplolaimus 

اي مهم و داراي سطح زیر  علوفهگیاهان  با اینکه یونجه از
شود، ولی بررسی کاملی  میکشت زیاد در کشور ما محسوب 

انجام نشده است. باعنایت به  آنبر روي تنوع نماتدهاي انگل 
اهمیت و توسعه دامپروري، تولید یونجه در شهرستان اهر و نیز 

افزایش کمی و کیفی محصول، شناسایی نماتدهاي انگل  لزوم
با توجه به چند ساله بودن یونجه، صورت گرفت.  یونجه

احتمال اینکه نماتدهاي موجود در ریزوسفر این گیاه سال به 
سال جمعیت خود را افزایش داده و خسارت شدیدتري ایجاد 

ین کنند، وجود دارد. بنابراین به عنوان اولین قدم اساسی، ا
تحقیق تالش دارد تا با شناسایی و معرفی نماتدهاي انگل 

بعدي و  گیاهی مزارع یونجه شهرستان اهر، زمینه مطالعات
  .تکمیلی را فراهم سازد

  مواد و روش ها
از  شهیر و خاكنمونه  33تعداد  82- 83طی سالهاي 

یونجه مزارع یونجه شهرستان اهر از اطراف ریشه گیاهان 
متري خاك جمع آوري و به آزمایشگاه سانتی  30- 40عمق 

هاي خاك مخلوطی از چند نمونه  نمونه .منتقل گردید
تا شروع کار آزمایشگاهی در یخچال   ها بود. نمونه کوچک

  نگهداري شد.
در مرحله بعدي نماتدها با استفاده از روش الک و 

و با استفاده  )1964 ،1(جنکینز سانتریفوژ از خاك جداسازي
) به گلیسیرین خالص رسانده شدند. 1969( 2از روش دگریس

هاي میکروسکوپی دائمی از نماتدهاي  دیاسالدر مرحله بعد 
استخراج شده تهیه گردید. اندازه گیري و ترسیم نماتدها با 

 BX 41 Olympusاستفاده از لوله ترسیم و میکروسکوپ 

جهت شناسایی نماتدها، خصوصیات ریخت  صورت گرفت. 
جی آنها مورد بررسی و مطالعه شناسی و ریخت سن

میکروسکوپی قرار گرفت و با استفاده از منابع و کلیدهاي 
  موجود به تشخیص گونه ها پرداخته شد.

  
 نتایج و بحث

جنس مربوط به  11 گونه از 20 در طی این بررسی تعداد
  شامل گونه هاي Tylenchinaزیر راسته 

Boleodorus thylactus, Coslenchus aquaticus, 
Criconemella antipolitana, Ditylenchus 
medicaginis, Ditylenchus dipsaci,         
Geocenamus brevidens, Geocenamus nanus, 
Geocenamus quadrifer,  Helicotylenchus 

                                                             
1- Jenkins 
2- De Grisse 
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digonicus,  Helicotylenchus pseudorobustus, 
Helicotylenchus vulgaris, Paratylenchus  
italiensis, Paratylenchus tateae ,      
Pratylenchus scribneri, Pratylenchus  
neglectus, Pratylenchus thornei, Psilenchus 
iranicus,  Tylenchorhynchus parvus,    
Tylenchorhynchus striatus, Zygotylenchus 
guevarai 
شناسایی شدند که از میان جنس ها و گونه هاي شناسایی 

  و  Coslenchus aquaticusشده، گونه هاي

Tylenchorhynchus striatus  براي اولین بار از ایران
شوند که خصوصیات ریخت سنجی گزارش و توصیف می

  آمده است. 2و  1ها در جدول آن
           Coslenchus aquaticus                            

       (Geraert & Raski, 1988)                    
  )2)(جدول 1(شکل 

  مشخصات
بدن در حالت تثبیت به صورت کشیده. سرکروي ماده: 

 حلقه و با کمیو به حالت مخروط بریده، داراي سه تا چهار
 فرورفتگی نسبت به بدن یا بدون آن. شبکه کوتیکولی سر

یار طولی سطوح جانبی، هفت شیار ضعیف. عالوه بر چهار ش
طولی در ناحیه پشتی و هفت شیار طولی در ناحیه شکمی 
وجود دارد. قسمت ابتدایی استایلت نسبت به قسمت عقبی 
کمتر کوتیکولی شده است. گره ها گرد و با رشد خوب. 

میانی واضح، قسمت جلویی حباب میانی مري گرد و  حباب
هایی به تدریج عریض قسمت عقبی آن شیب دار، حباب انت

ترشحی  - میکرومتر. منفذ دفعی  6/115می شود، طول مري 
مقابل نیمه دوم لوله ثانویه یا مقابل حباب انتهایی مري قرار 

میکرومتر.  2/93ترشحی  –دارد. فاصله سر تا منفذ دفعی 
ترشحی واقع  - پیش از منفذ دفعی "همیزونید بزرگ و معموال

لوله جنسی قرار گرفته است. شده است. دایرید همسطح آن 
تا قسمت ابتداي بدن رشد کرده، کیسه عقبی  "ماده معموال
یکرومتر طول دارد. فرج م 3تا کوتاه و حداکثر  رحم بسیار 

حلقه 2- 3توسط پرده جانبی بزرگی احاطه شده (به طول 
بدن). واژن افقی بادیواره هاي ضخیم. رحم داراي چهار 

اسپرم پر و در محور لوله  ردیف و منتهی به کیسه ذخیره
جنسی قرار دارد. دم مخروطی، با انتهاي نوك تیز یا گرد، 

میکرومتر. خطوط طولی در وسط دم متوقف  7/112طول آن 
تر و در نصف دوم دم وضوح کمی  واضح ها حلقه شود. می

  یابند. تا انتهاي دم ادامه نمی "ها معموال دارند. این حلقه
جنسی نر شامل  ه ماده. اندام: قسمت جلویی بدن مشابنر

آلت نرینه کوچک و کمی خمیده، گوبرناکولوم واضح 
تناسلی در  - منفذ دفعی هاي هانهد تناسلی- درمحل منفذ دفعی

(هیپوپتیگما) را 1قسمت جلویی و عقبی تشکیل پروتوبرانس 
  میکرومتر طول دارد. 40دهد. بورسا رشد یافته و حدود  می

شیار طولی در پوست  14تن این گونه به دلیل داشبحث: 
ضخیم با  "(جداي از شیارهاي سطوح جانبی بدن)، دم نسبتا

انتهاي تیز یا گرد، گرد بودن گره هاي استایلت و وجود جنس 
با  C. aquaticusمتمایز می شود. گونه  ها نر از سایر گونه

به دلیل مشابه  C. coccophilusو C. paster هاي گونه
ردید، اما در هر دو گونه اخیر جنس بودن شکل دم مقایسه گ

 .Cنر موجود نیست، عالوه بر این طول بدن در گونه 

coccophilus )میکرومتر در برابر  400- 500کوچک تر
 88- 89میکرومتر) و طول مري کوتاه تر ( 480- 630

. همچنین از نظر ریخت بودمیکرومتر)  116میکرومتر در برابر 
 C. bisexualisنه به گو C. aquaticusشناسی گونه 

 .Cگونه  بسیار شبیه است، ولی اندازه کوچک بدن در
bisexualis )420 -360  480- 630میکرومتر در برابر 

) و استایلت 1/11- 3/13در برابر  5- 9کمتر ( 'cمیکرومتر) ،
دو گونه را  میکرومتر) این10- 13در برابر  9- 5/10کوتاه تر (

از اهر در مقایسه با داده سازد. گونه یافت شده  از هم متمایز می
) 1988، 2ها و مشخصات ارایه شده توسط (گرارت و راسکی

مطابقت کاملی را نشان داد. بنابراین، این گونه تحت عنوان 
C. aquaticus  شناسایی گردید. این گونه اولین بار در

) از روي میزبان 1988هلند توسط (گرارت و راسکی، 
  نامعلومی گزارش گردیده است.

 

                                                             
  تناسلی -برآمدگی و تورم در محل منفذ دفعی -1

2- Geraert & Raski, 1988 
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  1394تابستان ، 2شماره  38گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزي)، جلد 

  
  A-E:    Coslenchus aquaticus Geraert  - 1 شکل

& Raski, 1988 
A     قسمت جلویی بدن ماده .B  .دهما مثلی تولید سیستم از بخشی  

Cبصورت مشبک   . سطح جانبی، شیارهاي عرضی و طولی بدن  

D  دم نماتد ماده .E  دم نماتد نر .  
  

Tylenchorhynchus striatus       (Allen, 1955)   
  )2)(جدول  2(شکل 

  , A-D :Tylenchorhynchus striatus Allen - 2شکل 
1955 

A        قسمت جلویی بدن نماتد ماده .B   بخشی از سیستم .
. دم  D. سطح جانبی و شیارهاي عرضی بدن   C تولید مثلی ماده 

  نماتد ماده و محل فاسمید

نه اي، سر گرد، در امتداد : بدن استوامشخصات ماده
بدن و داراي پنج حلقه. سطوح جانبی پوست داراي چهار 
شیارطولی. شبکه کوتیکولی سر ضعیف. استایلت با 
گرههاي متوسط و متمایل به سمت جلوي بدن. محل 

از  تر ریزش غده پشتی مري حدود دو میکرومتر عقب
گره هاي استایلت. منفذ ترشحی هم سطح قسمت ابتدایی 

 -. فاصله سر تا منفذ دفعی شود ه انتهایی مري باز میغد
میکرومتر.  121میکرومتر. طول مري  2/91ترشحی 

دریچه بین مري و روده، کوچک و گرد. کیسه ذخیره 
اسپرم فاقد اسپرم. دم نیمه استوانه اي با انتهاي صاف و 

شیار عرضی و طول آن  30-32بدون شیار، دم داراي 
  دها غیر واضح و در وسط دم.میکرومتر. فاسمی 1/44

  : مشاهده نشد .نر
راز بدن، تبا داشتن سر هم T. striatusگونه : بحث

هاي دم از سایر  که کوتیکولی ضعیف سر  و تعداد حلقهشب
به  T. clarusشود. این گونه از گونه  ها متمایز می گونه

دلیل فقدان حالت همپوشانی حباب انتهایی مري و روده، 
ره اسپرم و داشتن تعداد حلقه هاي زیادتر وجود کیسه ذخی
عدد) متمایز  10- 15در مقابل  20-27در دم (حدود 

 شود.  می

، 1مقایسه مشخصات گونه تحت بررسی با آنچه که (آلن
) براي توصیف این گونه ارایه 1973، 2) و (تارجان1955

در گونه بدست آمده از  Vاند، نشان داد که پارامتر  داده
درصد در  68نطقه مورد بررسی، کمی بیشتر (مزارع یونجه م

در  هاي دم درصد) بوده، همچنین تعداد حلقه 55- 57برابر
در برابر  30- 32( برخی افراد نمونه مورد مطالعه کمی بیشتر

 د.بو) و کیسه ذخیره اسپرم نیز فاقد اسپرم 20- 27

این گونه اولین بار از مزارع یونجه ایران گزارش 
  شود. می

                                                             
1- Allen, 1955 
2- Tarjan, 1973 

C 

A B 

D E 

C 

B 
A D 
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گیاهی مزارع...اسکندري و همکاران: شناسایی نماتدهاي انگل   

 

  (اندازه ها به میکرومتر) آذربایجان شرقی-مشخصات ریخت سنجی گونه هاي شناسایی شده از مزارع یونجه منطقه اهر -1جدول

G. nanus Geocenamus brevidens D. medicaginis Ditylenchus dipsaci        Species                     
Characters   ماده نر ماده نر ماده نر 

8 6 10 5 10 1 3 n 
550±42/2(470-630) 665±28/3(530-680)  635±71(540-730)  580±65/6(490-670)  690±66/2(590-790)  1020  )1110  - 1087(10 ±1100  L 

33/1±7/8(25/2-41/1) 30±3/5(26-33/8)  30/2±4/4(25/6-33/8)  41/5±2/8(38-45)  37±2/5(34-40)  52/4  46±6/4(40/1-50)  a 
4/9±0/5(4/1-5/1) 6/3±0/9(3/6-9/7)  5±0/6(4/1-5/6)  4/4±0/2(4/2-4/7)  5±0/69(4-9)  50/2 7/1±1(6/15-8/7)  b 

13/1±2/8(10/5-15/9) 13/9±3/2(11/5-17/3)  14/1±1/6(12/5-16/5)  5±0/6(4/4-5/6) 9/5±1/3(8-11) 12/4 15/6±1/5(14/1-17) c 
3/8±0/5(3/23-4/3) 4/05±0/1(4-4/7) 3/6±0/3(3/3-4) 5/5±0/8(5-7) 6/5±1/1(5-8) - 4/6±0/9(4-5/5) c´ 

57/8±1/7(55/6-60/1) - 55/8±1/2(55-57/5) - 84/5±5/02(78-90) - 79/4±1/6(78-81/6) V 
12±1/5(10/5-13/6)  18/08±2(16/6-20/1)  14/7±1/3(13/7-15/8)  8/5±1(7/5-9)  8/3±0/9(7/3-9/8)  14  11±1/2(10-12/7)  Stylet 
58/2±4/3(53-62/5) 62/8±2/5(59-66/6) 60±6/3(54-66) - 46±4/4(41-51) - 34±1/5(32/5-35/5) MB 

- - - - - - - Roes 
- - - - - - - RV 
 - - - - - - Ran 

54/9 - 43/1 - - - 74/5  Tail 
- 23±2/6(20/5-25/5)  - 17/5±1/6(16-18)  - 20/5 - Spic. 
- 8/8±1/6(6/8-10/8) - 5±1/5(4-7)  - 7/8  - Gub. 

: n ،تعداد گونه: L  ، طول بدن: a   ،نسبت طول بدن به بیشترین عرض بدنb  ،نسبت طول بدن به طول مري : c:   ،نسبت طول بدن به طول دم c′  ،نسبت طول دم به عرض بدن در ناحیه مخرج :V  : نسبت فاصله بین سر تا فرج به طول
  طول گوبرناکولوم .Gub :: طول اسپیکول، .Spic طول دم،  Tail :   ، نسبت فاصله بین سر تا مرکز حباب میانی مري به طول مري برحسب درصدMB : طول استایلت،  Stylet : بدن برحسب درصد، 

  

  

  

  

اسکندري و همکاران: شناسایی نم
اتدهاي انگل گیاهی مزارع...

 

6 
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  1394تابستان ، 2شماره  38گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزي)، جلد 

  1ادامه جدول                        

Pratylenchus neglec-
tus H.vulgaris H. pseudorobustus Helicotylenchus digoni-

cus 
Tylenchorhynchus 

parvus G.quadrifer        Species          
Characters  

14 9 11 10 8 6 n 
565±15(550-580) 855±75(780-930) 720±84(550-890)  570±26/4(540-600)  685±60/1(595-720)  760±70(690-830)  L 

26/6±2/2(21/1-32/1) 31/5±5/6(26-37) 30±4/6(24-36) 26/3±2(23/5-29/1) 29±1/5(25-33) 29/6±2/4(27-32/3) a 
6/3±0/3(4/9-7/8) 6/5±0/6(4/8-8/2) 5/07±0/3(4/7-5/4) 4/05±0/5(3/4-4/7) 5/2±1/3(3/8-6/5) 5/1±0/3(4/8-5/5) b 

21/1±3(15/5-26/8) 74/5±9/5(65-84) 39/4±2/4(37-41/8) 35/5±9/3(24-47/07) 17±0/6(16-18) 15/3±1/3(14-16/6) c 
2/4±0/4(1/7-3/2) 0/7±0/4(0/2-1/2) 1/2±0/1(1/1-1/4) 1/4±0/2(1/2-1/6) 3/7±1/6(2/1-5/4) 3/05±0/8(2/1-4) c´ 

81/4±2/7(80-87) 62±6/1(56/1-68/9) 67±3(64-69) 74/05±10/6(63/4-84/7) 57/5±2/3(52-63) 54/5±0/5(50-59) V 
17±13(14-19) 35±2(33-38) 30±5(25-35)  25/5±0/9(23/5-27)  16/15±0/6(15-18/3)  23/5±1/2(21/5-25/5)  Stylet 
48±5/1(43-53) - - - 55/8±2/3(51-60) 58±2/3(56-62) MB 

- - - - - - Roes 
- - - - - - RV 
- - - - - - Ran 

37/2 - 22/5  58/5  47  Tail 
- - - - - - Spic. 
- - - - - - Gub. 

: n داد گونه،تع: L  ، طول بدن: a   ،نسبت طول بدن به بیشترین عرض بدنb  ،نسبت طول بدن به طول مري : c:   ،نسبت طول بدن به طول دم c′  ،نسبت طول دم به عرض بدن در ناحیه مخرج :V  : نسبت فاصله بین سر تا
  طول گوبرناکولوم .Gub :: طول اسپیکول، .Spic طول دم،  Tail :   ، ن سر تا مرکز حباب میانی مري به طول مري برحسب درصدنسبت فاصله بیMB : طول استایلت،  Stylet : فرج به طول بدن برحسب درصد، 

  

  

  

  

  

 

گیاهپزشکی
 )

مجله
 

علمی
 

کشاورزي
(، 

جلد
 

38 
شماره

 2،
 

تابستان
 

1394
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گیاهی مزارع...اسکندري و همکاران: شناسایی نماتدهاي انگل   

 

  آذربایجان شرقی (اندازه ها به میکرومتر)-مشخصات ریخت سنجی گونه هاي شناسایی شده از مزارع یونجه منطقه اهر - 1ادامه جدول

Boleodorus thylactus Zygotylenchus gueva-
rai P.thornei P. scribneri          Species     

Characters   ماده نر 

4 10 8 8 9 n 

530±57(473-587) 550±65(485-615) 609/5±50(560-650) 610±193(450-770) 417±41(375-460) L 

40/1±5(35-45/1) 30/8±2(28/3-36/8) 28±3/5(24/2-31/6) 29/5±3/4(26-36) 21/5±3(17-26) a 

4/5±1/2(3/1-5/7) 5/1±0/2(4-5/5) 6±1/5(4/5-7/5) 6/7±0/8(5/5-8) 6±0/4(3/8- 6/6 ) b 

7/4±1/2(6/2-8/6) 8/1±2/5(5/6-10/6) 20/5±2/4(17-23) 21±2/5(16-26) 17±2(12-19) c 

6/2±0/7(5/5-6/7) 6/8±0/2(6/6-8/2) 1/9±0/7(1/2-3/7) 2/14±0/5(1/6-2/7) 2/2±0/3(1/9-2/6) c´ 

- 63±8(55-71) 62/5±9(53/5-74/9) 76±3(73-80) 79±1/5(78-82) V 

10±1(8-11) 10/1±2/2(8/5-12/3) 16/2±1/2(15-18) 18±1/5(16-19) 16±0/7(15-17) Stylet 

- - 65±4/3(59-69) 55/1±5/5(50-60/6) 47/5±0/4(44/1-49) MB 
- - - - - Roes 
- - - - - RV 
- - - - - Ran 
- - 25/5 31/3 37/5 Tail 

14±0/2(14-15) - - - - Spic. 

2/5±0/7(2-3) - - - - Gub. 
: n ،تعداد گونه: L  ، طول بدن: a   ،نسبت طول بدن به بیشترین عرض بدنb  ،نسبت طول بدن به طول مري : c:   ،نسبت طول بدن به طول دم c′  یه مخرج،: نسبت طول دم به عرض بدن در ناحV  : نسبت فاصله بین سر تا

 طول گوبرناکولوم .Gub :: طول اسپیکول، .Spic طول دم،  Tail :   ، نسبت فاصله بین سر تا مرکز حباب میانی مري به طول مري برحسب درصدMB : طول استایلت،  Stylet : فرج به طول بدن برحسب درصد، 

  

اسکندري
 و 

همکاران
 :

شناسایی
 

نماتدهاي
 

انگل
 

گیاهی
 

مزارع
… 
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  1394تابستان ، 2شماره  38گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزي)، جلد 

                                

 

 1ه جدول ادام  

  
Paratylenchus 

tateae Paratylenchus italiensis Criconemella antipolitana 
Psilenchus iranicus          Species         

Characters ماده نر 
7 9 8 3 7 n 

381±28/7(332-430) 348±9/2(330-367) 561±72(490-650) 890±28(850-1120) 1280±137 ( 1260-1300) L 
23/1±1/6(21/2-25) 26/1±2/5(22/6-29/6) 10/7±2(10/3-12/6) 42±4(38-46) 40/7±9(40/1-41/3) a 
3/6±0/1(3/4-3/6) 3/09±1/7(1/6-4/8) 4/06±0/5(3/5-4/5) 5/7±1/4(4/3-7/2) 7/3±4(6/8-7/09) b 

13/5±4/3(7/1-17/9) 12/42±0/3(10/05-14/8) 21/7±6(15/5-30/8) 7±1(6-8) 9/5±0/7(9/3-9/6) c 
3/6±0/6(2/3-4/8) 3/04±1(2/1-4) 0/76±0/1(0/61-1/1) 9/6±0/9(8/7-10) 6/5±1/6(6/4-7/6) c´ 

82/7±1/3(81/8-

84/6) 80/9±0/4(78-83/8) 87/25±5(82/2-92/2) - 49±2/5(47-51) V 

18±1/8(17-19) 14/5±1/5(12-17) 74±4(69-78) 16±2(14-18) 16±0/8(14-15) Stylet 
56/7±3/5(53-60) 58/7±4/2(52/9-64/3) 68/1±7(61/1-79/2) - 58/2±1/8(56/4-60) MB 

- - 22/6±3(19/6-26) - - Roes 
- - 6/2±1/5(5-8) - - RV 
- - 5/2±0/7(4/5-6) - - Ran 

36/3 25/5 17-35 - 137/3 Tail 
- - - 33±0/1(30-35) - Spic. 
- - - 12±1(10-13) - Gub. 

: n نه،تعداد گو: L  ، طول بدن: a   ،نسبت طول بدن به بیشترین عرض بدنb  ،نسبت طول بدن به طول مري : c:   ،نسبت طول بدن به طول دم c′  ،نسبت طول دم به عرض بدن در ناحیه مخرج :V  : نسبت فاصله بین سر تا فرج
  طول گوبرناکولوم .Gub :: طول اسپیکول، .Spic طول دم،  Tail :   ، ا مرکز حباب میانی مري به طول مري برحسب درصدنسبت فاصله بین سر تMB : طول استایلت،  Stylet : به طول بدن برحسب درصد، 

  

  

گیاهپزشکی
 )

مجله
 

علمی
 

کشاورزي
(، 

جلد
 

38 
شماره

 2،
 

تابستان
 

1394
 

9 



10 

گیاهی مزارع...اسکندري و همکاران: شناسایی نماتدهاي انگل   

 

  (اندازه ها به میکرومتر) آذربایجان شرقی- از مزارع یونجه منطقه اهربراي اولین بارمشخصات ریخت سنجی گونه هایی شناسایی شده  -2جدول

Tylenchorhynchus striatus Coslenchus aquaticus Species 
 

Netherlands 
Allen (1955) & 
Tarjan (1973) 

Ahar population 
Poland 

(Raski & Gereart,1989)  Ahar population 
Charac-

ters ماده نر ماده نر 
8 7 4 6 4 9 n 

580-720 615±156(580-650) 583/3±34/4(540-620) 616/7±72/7(530-750) 470±33/6(430-510) 555±49/3(480-630) L 
29-34 32±3/3(26/4-39/2) 35/7±3/1(33-40) 30/1±1/8(28-32) 37/6±5/3(32/3-43/6) 33±5/4(27-39) a 
5- 3/5  4/7±0/5(4/09-5/37) 5/5±0/4(5-6) 5/7±0/6(5/1-6/5) 5/7±1/06(4/42-6/9) 5/5±0/7(4/1-6/4) b 
13-16 13/1±2/8(9/3-16/9) 5/5±0/2(5/3-5/7) 6/4±0/5(5/7-7) 3/9±0/45(3/4-4/5) 4/5±0/4(4/15-5) c 

- 4±0/5(3/8-4) 11-12 7/5-8 12/8±1/3(11/5-14) 12/2±1(11/1-13/38) c´ 

55-57 68/3±13/1(54-84) - 65±3/3(58-67) - 62/7±3/3(57/5-67/9) V 
22 24/5±4/8(17/5-29/4) 11-12 11/2±0/7(10-12) 13±1/6(10-15) 11/09±1/1(10-13) Stylet 
- 69/5±15(50-85) 46/1±0/9(45-47) 44/4±0/9(43-45) - 48±7(41/1-55/7) MB 
- - 55±3/5(51-57) 55/4±2/8(53-60) 55±5(49-60) 46±3(43-48) Roes 
- - - 168±4/9(162-175) - 140±2(134-142) RV 
- - 199 214±5/5(210-220) 187±4(167-191) - Ran 
- 44/1 105/8 96/7 - 112/7 Tail 
- - 15/5-16 - 15/6±0/8(14-17) - Spic. 
- - - - 4/9±1(4-6) - Gub. 

: n ،تعداد گونه: L  ، طول بدن: a   ،نسبت طول بدن به بیشترین عرض بدنb  ،نسبت طول بدن به طول مري : c:   ،نسبت طول بدن به طول دم c′   مخرج،: نسبت طول دم به عرض بدن در ناحیهV  : نسبت فاصله بین سر تا
  طول گوبرناکولوم .Gub :: طول اسپیکول، .Spic طول دم،  Tail :   ، نسبت فاصله بین سر تا مرکز حباب میانی مري به طول مري برحسب درصدMB : طول استایلت،  Stylet : فرج به طول بدن برحسب درصد، 

اسکندري
 و 

همکاران
 :

شناسایی
 

نماتدهاي
ان 

 گل
گیاهی

 
مزارع
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 1394 تابستان ،2 شماره 38 جلد ،)کشاورزي علمی مجله( گیاهپزشکی

 

  منابع

 مجله  .ایران در ریشه گره مولد نماتدهاي فیزیولوژیک نژادهاي و ها گونه . 1363 مجتهدي، ح. و  .ا اخیانی، .1
  .57- 70 ):1( 22گیاهی،  بیماریهاي

  ص.  196نماتدهاي مضر نباتی، وزارت کشاورزي ، .  1347امیدوار، م .  .2

ي استان انتشارات سازمان جهاد کشاورز .شرقی . گزارش عملکرد مدیریت حفظ نباتات استان آذربایجان 1382.  بی نام .3
  آذربایجان شرقی.

در مزارع یونجه استان همدان.  Tylenchida . شناسایی نماتدهاي راسته1383حسن زاده ، ز، کارگر، ا. و خیري، ا.  .4
  .127خالصه مقاالت شانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، صفحه 

مرکز تحقیقات . سایی فون نمـاتدهاي انگل گیاهی مزارع یونجه استان یزدشنا. 1386. و شاکري، م. تنهامعافی، ز .5
 .کشاورزي و منابع طبیعی یزد و مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهاي گیاهی

موسسه تحقیقات آفات و  .. نماتدشناسی گیاهی ، اصول و نماتدهاي قرنطینه ایران  1374 ش. ،ا. و باروتی ،علوي .6
  .ص 201 ،بیماریهاي گیاهی
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