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18/10/1396تاریخپذیرش:13/09/1395تاریخدریافت:
 

چکیده
، تعتداد  1390-91ستال  گیاهان زینتی استان گیالن، طی فصول تابستتان و اایی  به منظور شناسایی نماتدهای انگل 

و فضتای ست   از نطتاخ مختلتف استتان       یا گلخانهمختلف گیاهان زینتی  یها گونه ی شهیفرارنمونه خاک از  115

میکروسکوای دائمی تهیته   یها ونیارااراسشد. اس از استخراج، تث یت و انتطال نماتدها به گلیسیرین،  یآور جمع

با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهت  بته لولته ترستید و دوربتین دیجیتتال، بتر استا           ها گونهگردید. شناسایی 

و به کمک کلیدهای شناسایی معت تر انجتاگ گرفتت. در ایتن بررستی،       یسنج ختیرو  یشناخت ختیر یها یژگیو

  ،Helicotylenchus dihystera ،H. erythrinaeشتامل   Hoplolaimidaeهفت گونه نماتد متعلق به خانواده 

H. exallus، H. microlobus ،H. pseudorobustus ،H. sharafati وScutellonema brachyurus   شناسایی

بتا   H. microlobus. گونته  شتوند  یمبرای اولین بار از ایران گ ارش  H. sharafatiو  H. microlobus یها گونهشد. 

در کوتیکتولی   ی حلطته دو  طول ی اندازهبه فطدان ناحیه مش ک روی دگ، ادغاگ خطوخ داخلی شیارهای جان ی 

 قابل تفکیتک  یها یژگیو. گردد می ن دیک متمای های  از گونه ،شود یمدیده  یسخت بهی که فاسمید انتهای دگ و

H. sharafati  استتایلت و شتکل    یهتا  گتره بتودن   دار گوشهسر،  یها حلطهبودن تعداد  تر کدمشابه،  یها گونهاز

 بته ( کوتیکتولی  ی حلطته کوتاه به طتول یتک    ی زائدهدر انتها دارای  و ، تختسطح اشتی انتهای دگ)متفاوت دگ 

به دلیل  چنین هداست.  انتهای دگ(در  ها آنو گرد شدن  ارهایشعدگ ادغاگ ) انتهای خاص شیارهای جان ی همراه 

 ، این گونه نی  توصیف شده است.در ایران H. erythrinaeموجود ن ودن شرح کاملی از 

 

 ، فراریشه، گیاهان زینتیHelicotylenchus ،Scutellonema: ها واژهکلید 

 

 مطدمه

ویهههدرتتهاندرپهاالیشوکاسهت نقشگیاهانبهه

یگونههاگونهههوا، ههدا،نههوروزیباسههازهههاییآلههودگ

طهیکهیطوربهاستبودهزیستبسیارقابلتوجهمحیط

زینتیوارزشگیاهانانواعگذشتهتولیدتجاریدههدو

طهورششهمگیریافهزایشدرسرتاسرجهانبههاآنپولی

(Rout et al., 2006وسطحزیرکشت)تا1/1هاآن

درسها (.Tuca et al., 2010برابرشهدهاسهت)8/1

،سطحزیرکشتگلوگیاهانزینتهیکلدرایران1393

فضهایهکتهار3971بودهاسهتکههشهاملهکتار6193

در؛باشههدیمههیاگلخانهههمسههاحتهکتههار2222آزادو

میزانتولیدگلشاتهبریهدهدرسطحگلخانههمی سا 

یه ترتبهدراستانگیالنزینتییهادرتتچهودرتتانو

35/458ومیزانتولیهددرفضهایبهازهکتار8/18و3/8

(.Anonymous, 2014)بودهاستهکتار

اتیراستفادهازگیاهانزینتیغیربومیبهیهاسا در
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بههاآنرفییافته،امامععلتایجادزیباییوتنوعافزایش

ههاییمهاریبمحلی،اغل منجربهمعرفیآفاتومناطق

گیاههان(.Trencheva et al., 2010)گهرددیمهجدید

گیاههان،پناهگهاهبسهیاریازانهواعزینتینیزماننددیگهر

ذاتیهایییتوانابراساسهاآنبودهکهبرتیازهانماتد

شهوندیمسنگی اقتصادییهاتسارتتودسب ایجاد

(Hague, 1972نماتدهایانگلگیاهیعامل.)ههایی آس

ارزشجدیرویگیاهانزینتیمحسوبشدهواززیباییو

(.Gimenes et al., 2010)کاهنهدیمهههاآناقتصهادی

FrechmanSasser and(1987)در دی1/11تسارت

محصوالتزینتیکلدنیاناشیازنماتدهایانگلگیهاهیبه

درآمریکهاتسهارتبههکههیطهوربه؛گزارشکردندرا

60گیاهانزینتیناشیازنماتدهایانگلگیاهی،سهاالنه

.(Hague, 1972میلیههوندالربههرآوردشههدهاسههت)

دمها،)ههاگلخانههدرمیکروکلیماایطبهدلیلشرشنی هم

،آوریهانزیههاگونههتغذیه(دمایتاکورطوبتهوا،

فعها سها بهویههنماتدهادرشرایطبهینهدرتمامطهو 

(.بههعهالوهبهاافهزایشTuca et al., 2010)مانندیم

نیهزبههههاآنتقاضابرایگیاهانزینتی،نماتدهایانگهل

،ایالتیوشههریالمللیی بهایییجابجادلیلافزایشدر

انهدشهدهبرایای  هنعتتبهدیلیگیاهانبهتهدیدای 

(Mc Cuiston et al., 2007.) 

 Hoplolaimus galeatus ،Scutellonemaیهاگونه

brachyurus،Helicotylenchus dihysteraو
H. pseudorobustusازگیههاهشنههار(Platanus 

occidentalis)شهههدهاسهههتگهههزارشجورجیهههادر

and Ruehles, 1971Churchill).ماننهدییههاگونهه

Criconemella curvata،Ditylenchus dipsaci،

Heterodera trifolii،Meloidogyne arenaria،

M. hapla،M. javanica ،M. incognita،

Macroposthonia curvata،Pratylenchus curvitatus،
Pratylenchus dianthus،Rotylenchulus reniformis 

نماتدهایمهمانگهلهمهراهبهاعنوانبه.Tylenchus spو

 Singh and)انهدشهدهمعرفهیمیخک دپهردرجههان

Sharma, 1998.) 

 Meloidogyne sp.،Helicotylenchusیهاگونه

dihystera،Tylenchus sp.،Aphelenchoides sp.،

Rotylenchulus reniformis،Pratylenchus sp.و

Pratylenchus brachyurusگونهههگیههاه15ازروی

شههدهاسههتگههزارشدرسههاپوپاپولوبرزیههلدارگههلزینتههیو

(Gimenes et al., 2010.) 

Pourjam et al.(2004)گونههScutellonema 

brachyurusشندی گیاهزینتیشاملییشهفراررااز

پرندهبهشهتی،کهاکتوسوآلهووراازاسهتانگلسهتانگهزارش

.Davarian et alایهه گونهههتوسههطشنههی هههمردنههد.ک

است.گزارششدهنیزازگیاهانزینتیشما کشور(2008)

،Aphelenchus avenaeنماتهههدشهههاملگونهههه21
Aphelenchoides subtenuis،Boleodorus thylactus ،

Ditylenchus kheirii،D. myceliophagus،
Filenchus sandneri،Irantylenchus vicinus،

Helicotylenchus crassatus،H. crenacauda،
H. digonicus،H. pseudodigonicus،

H. pseudorobustus،H. vulgaris،Merlinius 

brevidens،Paratylenchus similis،Pratylenchus 

neglectus،P. penetrans،P. thornei،
Tylenchorhynchus dubiusوZygotylenchus 

guevaraiدرمحهالتدارگلگونهگیاهزینتی10ازروی

(.Mohammad Deimi et al., 2008)استشدهگزارش
Belonolaimidaeتانوادهنماتدمتعلقبهگونه8

،Amplimerlinius globigerus،A. macrurusشامل
Geocenamus brevidens،G hexagrammus،

G. nothus،G. rogosus،Tylenchorhynchus clarus،

T. maximusتههانوادهگونهههنماتههدمتعلههقبههه11و
HoplolaimidaeشاملHelicotylenchus canadensis،

H. digonicus،H. dihystera،H. minzi،
H. serenus،H. pseudorobustus،H. varicaudatus، 

H. vulgaris،Rotylenchus dalhousiensis،
R. glabratusوR. pakistanensisازپوشههش

گهزارششهدهاسهتگیاهیشهرسهتانشهاهرودوحومهه

(Harati et al., 2010.)
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کننهدیمهاهمیتپیهدانماتدهایانگلتارجیزمانی

.برسهداقتصادیتسارتآستانهبهحدهاآنجمعیتکه

مههدیریتی)تههواهشههیمیایی،زیسههتی،یبرنامهههبههرایهههر

فیزیکییاکشاورزی(شناساییدقیقگونهنماتدبیشهتری 

یکگونهوهاییزبانمشناتتشنی هماهمیترادارد.

بهرایرشهدوزایهییمهاریبشگونگیاهمیتآنازنظهر

تحقیقحاضهر(.Siddiqi, 1997) عملکردگیاهمهماست

تالشداردبابررسیوشناسایینماتدهایانگهلگیاههان

گامیدرجهتفراهمنمودنمقدماتانجامسهایر،زینتی

شناسییستززایی،تسارت،ازجملهتعیی بیماریهاپهوهش

بردارد.هاآنوکنتر 



 ها روشو  مواد

طی،نزینتیمنظورشناسایینماتدهایانگلگیاها به

نمونهه115 ،تعهداد1390-91سها فصو تابستانوپاییز

یاگلخانههمختلفگیاهانزینتهییهاگونهییشهرفراتاکاز

ویآورجمه وفضایسبزازنقاطمختلفاستانگهیالن

الهکوسهانتریفیو روشتلفیهقبهااسهتفادهازهاآننماتدهای

(Jenkins, 1964)نماتهدهایاسهتخرا.اسهتخرا گردیهد 

گلیسهیری منتقهلشدهبهاروشتکمیهلشهدهدگریسههبهه

دسهته(.ازنماتهدهایبهDe Grisse, 1969شهدند)

میکروسکوپیداپمیتهیهشدکههبهاهاییونآمده،پرپاراس

دیجیتها دوربی پنوریمجهزبهازمیکروسکواستفاده
 

Dino-lite digital microscope Model AM4023X


ههاییهگهیویریگاندازهموردمطالعهقرارگرفتند.برای

 DinoCapture 2.0افهزارنرمسنجینماتدهاازریخت

وشناسهییخهترههاییهگهیوبااسهتفادهازاستفادهشد.

Krallماننهدکلیهدهایمعتبهربهکمهکوسنجییختر

ههاگونهههتشهخی بAnderson(1979)و(1990)

اقدامگردید.

 

 و بحث نتایج
درای پههوهشهفهتگونههنماتهدانگهلگیهاهیاز

گونههشناساییشهدکههدوHoplolaimidaeتانواده

Helicotylenchus microlobusوH. sharafati

یههاگونههسهایر.شهوندیمهبرایاولی بارازایرانگهزارش

وازایههرانشناسههاییشههدهپههیشازایهه درمنههاطقمختلههف

یههاگونهه،1.درجهدو اندشدهمتفاوتگزارشهاییزبانم

یبهردارنمونههبههمراهمناطقهاآنجدیدهاییزبانمنامبردهو

باتوجهبهاینکههشهرککهاملیازشنی همآوردهشدهاست.

درایرانوجودندارد،ای گونهنیهزH. erythrinaeگونه

 دیدتو یفشدهاست.جگونهبههمراهدو

 Helicotylenchus microlobusگونته   -1

Perry in Perry, Darling & Thorne, 1959  
 (1، شکل 2 )جدول

ماده:بدنکرمیشهکلکههپهزازتتبیهتشهدنبهه

یها.کوتیکو باحلقهآیدیبستهتامارپیچدرمCشکل

میکرومتردروسط5/1عرضیمشخ ،بهعرضحدود

1/5بدن.سطوکجانبیدارایشهارشیارطولیبهعرض

در دعرضبهدن.سهر3/24تا4/18میکرومترو9/6تا

ینیمهههکههروی،درامتههدادبههدنبههاپههن تههاشههشحلقههه

6/6سهرییهوعرضپا3/4تا6/3کوتیکولی؛بلندیسر

کوتیکههولیسههرقههویکهههبهههییهههمیکرومتههر.پا5/7تهها

دوتاسهحلقهبهدرونبدنکشیدهشهدهاسهت.یاندازه

تهرتهاقسهمتمخروطهیآنکهمیاستایلتقوی،انهدازه

بهه اسهتایلتگهردیههاحدودنصفطو استایلت.گهره

میکرومتهر،درقسهمتجلهوتخهتیها7/5تها7/4عرض

پشهتیمهرییکوشک.محلریزشغدهیدارایدندانه

میکرومتهر.حبهاب9/12تها6/9اسهتایلتیهاززیرگرها

2/58تها5/42مشخ کهییچهبیضیشکلبادر میانی

عصهبییدر دازعرضبدنرافراگرفتهاسهت.حلقهه

مهریوگهاهیییههثانویطورتقریبهیدروسهطلولههبه

3/88آنازابتدایسریبهحبابمیانی؛فا لهتریکنزد

دربخهشترشهحی-دفعهییومتهر.روزنههمیکر6/116تا

مری.همیزونیدیکتاسهحلقههقبهلازیهاابتداییغده

کوتیکهولی.یترشحیبهطهو دوحلقهه-دفعییروزنه

غههددمههریازسههطحشههکمیوپشههتیرویرودهقههرار

تناسلیکهدردوطهر بهدنی.دارایدولولهگیرندیم

دریهکردیهفآرایهشههایتامتدادیافتهاسهت.اووسه

1/12کوتاهتقسیم.وا نبهطهو ییهبجزدرناحاندیافته
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در دعهرضبهدندر5/54تا3/43میکرومترو1/15تا

اسهررمتهالیازییهرهذتییسهشکا تناسلی.کییهناح

دفعهی.دمیاسررم.فاسمیددوتاشهارحلقهقبلازروزنه

انگشتیدرسطحیفاقدناحیهمشبکوداراییکزاپده

شکمیبهطو بیشازدوحلقهکوتیکولی؛سطحشکمی

یههاکوتیکولی.تعهدادحلقههیحلقه17تا12دمدارای

طورمعمهو بهیشازسهطحشهکمیدمدرسطحپشتیبه

است.شیارهایکوتیکولینزدیکبهانتهایدمدرسطح

قبلهیرویدم.یههاعرضحلقههطورتقریبیهمپشتی،به

یوطداتلیشیارهایجانبیدرانتهایدمبههانهدازهتط

.شوندیکوتیکولیدرهمادغاممیطو دوحلقه


 Hoplolaimidaeمتعلق به خانواده شده  شناخته یها فهرست گونه -1جدول 

Table 1. Identified species belonging to the family Hoplolaimidae 

Species Plant host Location

Helicotylenchus dihystera Rose mallow (Hibiscus syriacus) Lashtenesha 
H. erythrinae Drogon tree (Dracaena fragrans) Lahijan 

H. exallus  (Hibiscus rosa-sinensis)Chinese Lahijan 

H. microlobus Creeping Juniper (Juniperus Horizontalis) Rasht 

H. pseudorobustus Creeping Juniper (Juniperus Horizontalis), Sycamore 

(Platanus orientalis) 
Rasht, Talesh 

H. sharafati Arbor vitae (Thuja orientalis) Talesh 

Scutellonema brachyurus Ficus tree (Ficus benjamina), Crape myrtle 

(Lagerstroemia indica), Oleander (Nerium oleander), 

Wandering jew (Tradescantia albiflora) 

Lahijan, Talesh, Rasht 


 به میکرومتر است( ها اندازه)  Helicotylenchus microlobus سنجی جمعیت ریخت یها یژگیو -2 جدول

Table 2. Morphometric characters of Helicotylenchus microlobus population (All measurements are 

in µm and in the form: mean ± s. d. (range)) 

Origin  Present study  Krall, 1990 Perry,1959  Yan et al., 2017 

Character  Female  Female Female  Female 

n 9  20  7  15 

L (792-661)708± 37.8  770-620  650-720  (812-600)708.5 

a (27.1-22.7)24.9 ± 1.8  30-23  25-33  (27.1-21.4)25 

b (5.8-5.1)5.5 ± 0.2  8.6-6.7  4.9-5.3  (5.7-4.4)5 

b´ (4.7-3.9)4.3 ± 0.2  5.8-5.1  -  - 

c (33.6-26.1)30 ± 2.5  45-33  30-43  (41.7-30.2)35.4 

c´ (1.8-1.3)1.5 ± 0.2  1.4-1  -  1.3(1-1.6) 

V (62.7-59.9)61.7 ± 0.9  62-59  59-63  63.7)-61.8(60 

St (30.1-25.2)27.8 ± 1.4  30-27  28-31  27.6(26-29) 

m (49.1-44.7)46.9 ± 1.5  48-45  -  - 

o (44.7-33.3)41.7 ± 3.6  48-34  47-54  - 

B.W (31.9-24.4)28.6 ± 2.5  -  -  28.3(25-33) 

A.B.W (17.6-13.7)15.6 ± 1.1  -  -  15.8(14-17.5) 

Tail (27.8-19.7)23.7 ± 2.2  - -  

n= number of nematodes, L= body length, a= body length/maximum body diameter, b= body length/pharyngeal length, b´= 
body length/distance from anterior end of body to posterior end of pharyngeal glands, c= body length/tail length, c´= tail 
length/body diameter at the anal aperture, V= vulva distance from anterior end of body, St= stylet length, m= length of conical 
part of stylet/stylet length × 100, o= distance of dorsal pharyngeal gland opening/stylet length × 100, B.W= body with, A.B.W= 
Anal body width, Tail= tail length. 
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: سر و تغییرات Dو  C: سر و مری؛ B: نمای کلی بدن؛ A: نماتد ماده؛ A-I .Helicotylenchus microlobus -1 شکل

 : سطوح جان یI: تغییرات دگ و موقعیت فاسمید؛ E-Hاستایلت؛  یها گره

Figure 1. Helicotylenchus microlobus. A-I: Female; A: General view; B: Oesophageal region; C & D: 

Head and variation of stylet Knobs; E-H: Tail variation and phasmid position; I: Lateral fields 



نر:یافتنشد.

 و Krall (1990) بااستفادهازکلیدهایشناسهایی

Siddiqi(1972ومقا)حا هلازبررسهییهادادهییسه

(،Krall, 1990)هاباشرکاراپهشدهبرایایه گونههنمونه

تشهخی دادهH. microlobus جمعیتموردمطالعه

ای گونههرامطالعههوهاییپپارات Sher(1966)شد.

معرفهیH. pseudorobustusعنوانمتراد آنرابه

وH. microlobusهههاییههپکههرد،امههابررسههیپارات
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SiddiqiتوسههطH. pseudorobustusهههاییههپتوپوت

متنههاقببههی دوجمعیههترایهههاوجههودتفههاوت (1972)

گونهههعنههوانیههکبهههH. microlobusآشههکارکههردو

مولکهولیاتیهرانجهامشهدهنیهزمستقلمعرفیشد.مطالعات

 ,.Subbotin et alباشد)کنندهدوگونهمذکورمیمتمایز

.وجودشندی ویهگیبارزشاملنبودناحیهمشهبک(2015

یرویدم،ادغامتطوطداتلیشهیارهایجهانبیبههانهدازه

نامتقهارنوکوتیکولیدرانتهایدم،فاسمیدیطو دوحلقه

یسهختشسبیدهبهتطداتلیشیارهایجانبیشکمیکهبه

درشهترویسهمتشهکمیدمیهها،حلقههشهودیدیدهم

رویسهطحپشهتیتهریهککوتیکهولیباریهانبودحلقهو

H. pseudorobustusمههوردمطالعهههراازدم،گونههه
.(Siddiqi, 1972؛Krall, 1990)کنهدیمتمهایزمه

موردمطالعهبهدلیلازگونهH. dihysteroidesگونه

دمهیشهکمیووجهودفاسهمیدآشهکاروینداشت زاپده

بیشههتریقبهلازمنفههذدفعهیقههراریمتقهارنکههبههافا هله

موردگونه(.Siddiqi, 1972)گرددی،متمایزمگیردیم

،2مقایسههشهدهدرجهدو ههاییهتمطالعهنسبتبهجمع

کهوشکتریرانشهانoطو بیشترامااسهتایلتوشهات 

Krallپههشهدهتوسهطاشنی نسبتبهشرکار.همدهدیم

مهورددمدرسطحشکمیگونههیهاتعدادحلقه(1990)

حلقه(.17تا12حلقهدرمقایسهبا14مطالعهبیشتراست)

.Poa pratensis Lای گونهاولی بارازرویگیهاه

ویسکانسی درشما امریکایمرکهزیگهزارشایالتاز

مهذکوراتیهرااازگونهه.(Perry et al., 1959)شهد

رویسههویادرداکوتههایشههمالینیههزگههزارشگردیههده

درایهه پهههوهش،گونههه.(Yan et al., 2017)اسههت

H. microlobusابلقیازرویسروروندهوسرورونده


.شودیاولی بارازایرانگزارشموازشهرستانرشتبرای

 Helicotylenchus sharafati Mulkگونه -2

& Jairajpuri, 1975 (2، شکل 3)جدول 

 ماده:بدنکرمیشکلکهپزازتتبیتشدنبههشهکل
 

Cعرضهییههاحلقهه.کوتیکو باآیدیمبستهیامارپیچدر

میکرومتردروسطبدن.سهطوک2تا4/1مشخ ،بهعرض

1/6تهها2/4جههانبیدارایشهههارشههیارطههولیبهههعههرض

.بهدنییانههمدردر دعهرضبهدن7/23تا17میکرومترو

کوتیکهولی؛یحلقههسرنیمهکروی،درامتدادبدنباشههار

میکرومتهر.4/7تا6/6سرییهپاوعرض1/4تا3/3بلندیسر

دوتهایانهدازهکوتیکولیسرقویورشدیافتهکهبههییهپا

سهحلقهبهدرونبدنکشیدهشهدهاسهت.اسهتایلتقهویو

قسههمتمخروطههیآننصههفطههو یانههدازهرشههدیافتههه،

ودرسهطحجلهویی،داریههزاواسهتایلتیههاگهره.استایلت

یغهده.محهلریهزشمیکرومتهر5تها9/3بهعهرضتخت؛

میکرومتهر.3/13تها5/10استایلتیهاگرهپشتیمریاززیر

کههمشهخ ییچههدرحبابمیانیگردتهابیضهیشهکلبها

ازعههرضبههدنرافههراگرفتهههاسههت.در ههد8/52تهها8/43

مهریبههییههثانویلولههعصبیشسبیدهبههانتههاییحلقه

ترشهحی-دفعییروزنهازابتدایبدن.9/100تا3/85فا له

مهریواتصها مریوقبلازمحهلیهاغدهدربخشجلویی

میکرومترازانتهایجلهوییبهدن.118تا104یفا لهرودهبه

ترشهحی-دفعهیمنفهذهمیزونیدبدونفا لهیادوحلقهقبلاز

کوتیکهولی.غهددمهریازسهطحیحلقههبهطو یهکتهادو

تناسلیکههیلوله.دارایدوگیرندیمشکمیرویرودهقرار

دریکردیهفهایتاووسدردوطر بدنامتدادیافتهاست.

تها2/39میکرومتهرو14تها2/9اند.وا نبهطهو آرایشیافته

ییسههکشهکا تناسهلی.ییهناحدر دعرضبدندر8/49

اسررمتالی.فاسمیدمشهخ ودوتهاهفهتحلقههییرهذت

دفعی.دمداراییکزاپدهدرسهطحشهکمیبههمنفذقبلاز

کوتیکولی.سهطحشهکمیدمداراییحلقهطو یکتادو

تطوطداتلیشهیارهایجهانبیکوتیکولی.یحلقه11تا8

نشده.دمدرهمادغامدرانتهای

یافتنشد. نر:

Andersonشناسهههایییهههدهایکلبهههااسهههتفادهاز


یسههمقاFiroza and Maqhbool(1994)و(1979)

بهاشهرکا هلیاراپهههانمونهبررسیحا لازیهاداده

and JairajpuriMuddassirul Mulkشههدهتوسههط

 Helicotylenchusجمعیهتمهوردمطالعهه(1974)

sharafati.کننهدهمتمایزهاییهگیوتشخی دادهشد
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یههاحلقههبهودنتعهدادتهرکهمههاگونههای گونههازسهایر

اسههتایلتوشههکلمتفههاوتیهههاگههرهبههودنداریهههزاولبههی،

یزاپهدهدرانتههادارایوسطحپشتیانتههایدم،تخهت)دم

بهاانتههایتها کوتیکهولی(یحلقههکوتاهبهطهو یهک

هههاآندشههدنوگههریارهاشهه)عههدمادغههامشههیارهایجههانبی

نههامبردهراگونهههههایهگههیوایهه شنهی هههماسههت.(درانتهها

،متفهاوتH. pseudorobustusگونهه،تهری یکنزداز

نیهزH. dihysteraازگونهH. sharafati.گونهکندیم

فاسهمید،موقعیهتاستایلتیهاگرهبودنداریهزاوبهسب 

H. sharafatiگونههدرقبلازمخهر  )دوتاهفتحلقه

(وH. dihysteraگونههدرحلقهه15برابرششتهادر

بخهش H. dihystera گونهه)درشهکلمتفهاوتدم

.باشهدیمهپشتیانتههایدم،گهردودرانتههافاقهدزاپهده

درای گونهشیارهایجهانبیداتلهیدرانتههایشنی هم

بهH. atlanticusگونهواز(شوندیمدمدرهمادغام

استایلت،گهردشهدنیهاگرهسب تختبودنسطحجلویی

بههودنتههربههزر انتهههایتطههوطداتلههیشههیارهایجههانبیو

دردر هد1/63تا2/57دربرابردر د66تاV(65شات 

مانندسهرهایییهگیو.شودیم(متمایزH. sharafatiگونه

استایلتتختیاکمهییهاگرهکوتیکولی،یهاحلقهبدون

تمیدهوادغامتطوطداتلیشیارهایجانبیبهطهو بهیش

حلقهکوتیکولیبعدازمنفهذدفعهیویهاحتهیقبهلاز15از

راازگونهههمههوردمطالعهههH. leiocephalusآن،گونههه

عنهوانیکهیازبههH. sharafatiگونهه.کنهدیمهمتمهایز

اولی بارتوسهط،Helicotylenchusمعتبرجنزهایگونه

and JairajpuriMuddassirul Mulk(1974)

نخهودازایهالتیدرهندوسهتانییشههرازتاکاطهرا 

مذکوربرایاولی بارگونهگزارششد.درای پهوهش،

دریاتمههرهگیههاهزینتههیسههروییشهههفراردرایههران،از

.شودیمشهرستانتالشجداسازیوگزارش

 
 به میکرومتر است( ها اندازه) Helicotylenchus sharafatiسنجی جمعیت  ریخت های یژگیو -3جدول 

Table 3. Morphometric characters of Helicotylenchus sharafati population (All measurements are in 

µm and in the form: mean ± s. d. (range))
Origin  Present study  Mulk & Jairajpuri, 1974 

Character  Female  Female/Paratype  

n  8  11 

L  (750-629)692 ± 42.7  840-710 

a  (26.4-20.3)23.6 ± 2.3  31-27 

b  (6.1-5.3)5.7 ± 0.3  8.1-6.4 

b´  (5.1-4.4)4.7 ± 0.2  5.9-5.5 

c  (56.8-40.1)47.3 ± 5.9  50-40 

c´  (1.2-0.8)1 ± 0.1  - 

V  (63.1-57.2)60 ± 1.8  64-59 

St  (26.3-25)25.7 ± 0.5  25-24 

m  (50.7-47.5)48.8 ± 1  47-44 

o  (50.4-40.7)45.7 ± 3.3  50-40 

B.W  (34.6-25.1)29.6 ± 3.8  - 

A.B.W  (16.4-13.4)14.9 ± 1.1  - 

Tail  (16.9-12.2)14.8 ± 1.6  - 

n= number of nematodes, L= body length, a= body length/maximum body diameter, b= body length/pharyngeal length,  

b´= body length/distance from anterior end of body to posterior end of pharyngeal glands, c= body length/tail length,  

c´= tail length/body diameter at the anal aperture, V= vulva distance from anterior end of body, St= stylet length,  

m= length of conical part of stylet/stylet length × 100, o= distance of dorsal pharyngeal gland opening/stylet length × 100, 

B.W= body with, A.B.W= Anal body width, Tail= tail length. 
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 : سر و Dو  Cو مری؛  : سرBنمای کلی بدن؛  :A: نماتد ماده؛ Helicotylenchus sharafati A-I. -2شکل 

 : تغییرات دگ و موقعیت فاسمیدE-Iاستایلت؛  یها گرهتغییرات 

Figure 2. Helicotylenchus sharafati. A-I: Female; A: General view; B: Head and oesophageal  

region; C, D: Head and variation of stylet Knobs; E-I: Tail variation and phasmid position 

 

 Helicotylenchus erythrinae گونه -3

(Zimmermann, 1904) Golden, 1956
 (3، شکل 4)جدول 

ماده:بدنکرمیشهکلکههپهزازتتبیهتشهدنبهه

یهها.کوتیکهو بهاحلقههآیهدیبازتابستهدرمCشکل

میکرومتردر8/1تا5/1عرضیمشخ بهعرضحدود


وسطبهدن.سهطوکجهانبیدارایشههارشهیارطهولیبهه

در هدعهرض6/28تها3/22میکرومترو2/5تا4عرض

یبدنباشهارتاپن حلقهه،درامتدادکروییمبدن.سرن

3/6سهرییهوعرضپا9/3تا4/3کوتیکولی؛بلندیسر
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کوتیکههولیسههرقههویکهههبهههییهههمیکرومتههر.پا6/6تهها

یههکتههادوحلقهههبهههدرونبههدنکشههیدهشههدهیانههدازه


استایلتازنظرمیهزانرشهدوقهویبهودنمتوسهطاست.

فقسمتمخروطهیآننزدیهکبههنصهیاستواندازه

استایلتگرد،درقسمتیهاگره.باشدیطو استایلتم

تیلیکوشک.محلریزشیجلوتختیادارایدندانه

تهرازاسهتایلت،کهمیههاپشتیمهریاززیهرگهرهیغده

میکرومتر(.حبابمیانی1/8تا6/7نصفطو استایلت)

در د1/53تا6/46مشخ کهییچهبیضیشکلبادر

عصبیتقریباادریازعرضبدنرافراگرفتهاست.حلقه

تا79آنازابتدایسریمریوفا لهیهثانویوسطلوله

سطحابتهدایترشحیهم-دفعییمیکرومتر.روزنه4/83

یمهری.همیزونیهددوحلقههقبهلازروزنههیهثانویلوله

کوتیکهولی.یادوحلقههترشحیبهطهو یهکته-دفعی

.گیرنهدیغددمهریازسهطحشهکمیرویرودهقهرارمه

تناسلیکهدردوطر بدنامتدادیافتههیدارایدولوله

.وا نبههگیرنهدیدریکردیفقرارمهایتاست.اووس

در ههد8/57تهها6/45میکرومتههرو4/10تهها9/7طههو 

ییهرهذتییسههتناسلی.کشهکا ییهعرضبدندرناح

اسررمکرویوحاویاسررم.فاسمیدسههتهاشههارحلقهه

درسطحپشهتیبهیشازدفعی.انحنایدمیقبلازروزنه

شکمیبهطو بهیشیسطحشکمی،همراهبایکزاپده

نهوکتیهزیکوتیکولیکهبههیهکزاپهدهیازدوحلقه

مشهبک.سهطحییهه.دمفاقدناحشودیمشخ منتهیم

کوتیکهولی.شهیارهاییحلقهه12تا8دارایشکمیدم

طورتقریبیههمکوتیکولیبخشعقبیسطحپشتیدمبه

قبلیرویدم.تطوطداتلهیشهیارهاییهاعرضحلقه

.شوندیجانبیدرانتهایدمدرهمادغامنم
 

 به میکرومتر است( ها اندازه)  Helicotylenchus erythrinae سنجی جمعیت ریخت یها یژگیو -4 جدول
Table 4. Morphometric characters of Helicotylenchus erythrinae population (All measurements are 

in µm and in the form: mean ± s. d. (range)) 

Origin  Present study  Sher, 1966 

Character  Female Male  Female Male 

n  8 2  4 4 

L  (560-470)522 ± 28.4 443-460  610-480 520-430 

a  (29.3-24.1)26.6 ± 1.8 32.2-29.2  26-23 29-25 

b  (5.5-4.3)4.8 ± 0.4 4.2  5.9-5 5.6-5.1 

bˊ  (4.2-3.7)4 ± 0.2 3.9-3.8  4.7-3.8 4.7-4.1 

c  (29.8-23.8)26± 2.4 23.9-27  34-27 32-26 

cˊ  (1.8-1.5)1.7 ± 0.1 1.9-1.7  1.6-1 - 

V  (65.4-62.1)63.7 ± 1.1 -  65-60 - 

St  (24.8-23.3)23.9 ± 0.5 20.3-20.1  26-23 23-21 

m  (49.7-48.2)49.1 ± 0.7 50.2  50-48 48-50 

o  (37.9-30.9)34.8 ± 2.6 38.6-36.3  44-33 - 

B.W  (23.2-17.7)19.7 ± 1.9 15.7-13.8  - - 

A.B.W  (12.9-11)11.8 ± 0.7 10.3-9.5  - - 

Tail  (23-18.1)20.2 ± 1.6 19.2-16.4  - - 

Spicule  - 19.4-17.8  - 20-18 

Gub  - 6.2-5.5  - 7-6 

n= number of nematodes, L= body length, a= body length/maximum body diameter, b= body length/pharyngeal length,  
b´= body length/distance from anterior end of body to posterior end of pharyngeal glands, c= body length/tail length,  
c´= tail length/body diameter at the anal aperture, V= vulva distance from anterior end of body, St= stylet length, m= length 
of conical part of stylet/stylet length × 100, o= distance of dorsal pharyngeal gland opening/stylet length × 100, B.W= body 
with, A.B.W= Anal body width, Tail= tail length, Spicule= spicule length, Gub= gubernaculum length. 
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 : سر و استایلت،C, D: مری؛ B: نمای کلی بدن، A: نماتد ماده؛ Helicotylenchus erythrinae A-F. -3شکل 

 E, F : .دگ و موقعیت فاسمیدG-K نماتد نر؛ :G نمای کلی بدن؛ :H مری؛ :I سر و استایلت؛ :J-K :دگ و اسپیکول 
Figure 3. Helicotylenchus erythrinae. A-F: Female; A: General view; B: Oesophagus; C, D:  

Head and stylet; E, F: Tail and phasmid position, G-K: Male; G: General view; H: 

Oesophagus; I: Head and stylet; G, K: Tail and Spicule 

 
نر:کرمیشکلکهپزازکشهت وتتبیهتشهدنبهه

.سهر،اسهتایلتوسهاتتارمهریآیهدیبهازدرمهCشکل

مشابهنماتدماده.داراییکبیضهکههبههسهمتابتهدای

بدنکشیدهشدهاست.اسریکو ازسطحشکمیتمیهده.

تها3/23گوبرناکولومسادهوهاللیشکل.بورسابهطو 

یمنفههذتناسههلیرادربههرمیکرومتههرکهههمحههدوده33
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 .شودیولیتاانتهایدمکشیدهنمگیردیم

(و1990)Krallبهههااسهههتفادهازکلیهههدهایشناسهههایی

Siddiqi(1972جمعیتموردمطالعهه)Golden, 1956

(Zimmermann, 1904)Helicotylenchus erythrinae

شناسهییختورسنجییخترهاییهگیتشخی دادهشد.و

ای گونهباشرحیکهبرایآندادهشدهاست،مطابقهت

(.گونههSher, 1966؛Krall, 1990)دههدینشانمه

H. erythrinaeکوشههکبههدنویبهههسههب انههدازه

انتهههایدمقابههلیاسههتایلت،وجههودنماتههدنههروزاپههده

یههاموردمطالعهازگونههشنی گونهتشخی است.هم

H. dihyystera،H. exallusوH. multicinctus
نوکتیزانتهایدمنماتهدمهادهمتمهایزیبهسب داشت زاپده

نیهزH. thorneiازگونهH. erythrinae.گونهگرددیم

کوتیکولیناحیههسهر)درمقابهلسهریهابهعلتوجودحلقه

بدونحلقه(وقرارگرفت فاسمیدقبلازمنفذدفعی)درمقابهل

.گونههههشهههودیفاسههمیدبعهههدازمنفهههذدفعهههی(متفهههاوتمههه

H. erythrinaeداربههنهاماولی بهارازیهکدرتهتگهل

(Erythrina lithosperma Miq.)Erythrina از

جاوادرکشوراندونزیگزارششد.ای گونهاولی بارتوسط
Golmohammadzadeh Khiaban and Barouti

زرویگیاهانمختلفدرسیستانوبلوشستانا(2002)

مهوردمطالعههازمعرفیشدهاست.درای پهوهش،گونه

شهرستانالهیجانوازرویگیاهزینتیدراسناگزارشو

.شودیبرایاولی باردرایرانتو یفم

 
 گ اری سپا 

یارزنهدهیههامسهاعدتازدانندیمنگارندگانالزم

سهیدهنگهی ومهنهدسکاشهینهنجهیلیالدکترهاتانم

  میمانهتشکروقدردانینمایند.میرقاسمی
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Abstract 
Background and Objectives 
Ornamental plants are grown for decorative purposes in gardens and landscape design projects, as 

houseplants, for cut flowers and specimen display. The cultivation of these, called floriculture, 

forms a major branch of horticulture. Nematodes are a diverse group of wormlike animals found 

in a number of habitats. Plant-parasitic nematodes are recognized as one of the greatest threats to 

crops throughout the world. Nematodes alone or in combination with other soil microorganisms 

have been found to attack almost every part of the plant including roots, stems, leaves, fruits and 

seeds. Hoplolaimidae is a family of plant parasitic nematodes. The common name, spiral 

nematode, is most often applied to nematodes in the genus Helicotylenchus, but it is also 

sometimes applied to other genera in the family Hoplolaimidae. These are called spiral 

nematodes because their bodies tend to curl into a spiral when the nematodes are relaxed or dead. 

The spiral nematodes have been reported in the worlds associated with various cultivated 

horticultural, agronomic, ornamental, and turfgrass plants. 

Materials and Methodes 
In order to identify  the ornamental plants parasitic nematodes in Guilan province, 115 soil 

samples from rhizosphere of various species of ornamental plants in greenhouse and landscaping 

were collected from different parts, during the summer and fall in 2011-12. After extraction, 

fixation and transferring nematodes to anhydrous glycerol, the nematodes were mounted on 

permanent microscopic slides and nematode species were identified by using light microscope, 

equipped with drawing tube and digital camera, based on morphological and morphometric 

characters using valid identification keys. 

Results  
In this research, 7 nematode species belonging to Hoplolaimidae family including Helicotylenchus 

dihystera, H. erythrinae ،H. exallus, H. Microlobus, H. Pseudorobustus, H. sharafati and Scutellonema 

brachyurus were indentified. Two species, H. pseudorobustus and H. sharafati were reported for 

the first time from Iran.  

Discussion 
H. microlobus is distinguished from close speciecs by lack of areolation on the tail, fusing of 

inner incisures of the lateral fields distally for about two annules and unclear phasmid. 

Distinguishable charatcters of H. Sharafati from close species are as below: less labial annules, 

angular spear knobs and differently shaped tail with characteristic endings of lateral fields. There 

is no measurement and description of H. erythrinae available in Iran so the description of this 

species is also illustrated. 
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