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گیاهپزشکی،دانشکدهعلومکشاورزی،دانشگاهگیالن،گیالن،ایران
بیماریشناسیگیاهی،گروه 

 -1دانشجویسابقکارشناسیارشد


گیاهپزشکی،دانشکدهعلومکشاورزی،دانشگاهگیالن،گیالن،ایران( )jamali@guilan.ac.ir
 -2نویسنده مسوول:استادیارگروه 
گیاهپزشکی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهشیراز،شیراز،ایران
 -3استادگروه 
 -4محققایستگاهتحقیقاتگلوگیاهانزینتیالهیجان،الهیجان،ایران

تاریخدریافت1395/09/13:تاریخپذیرش 1396/10/18:

چکیده 
به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهان زینتی استان گیالن ،طی فصول تابستتان و اایی ستال  ،1390-91تعتداد
 115نمونه خاک از فراریشهی گونههای مختلف گیاهان زینتی گلخانهای و فضتای ست از نطتاخ مختلتف استتان
جمعآوری شد .اس از استخراج ،تث یت و انتطال نماتدها به گلیسیرین ،ارااراسیونهای میکروسکوای دائمی تهیته
گردید .شناسایی گونهها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهت بته لولته ترستید و دوربتین دیجیتتال ،بتر استا
ویژگیهای ریختشناختی و ریختسنجی و به کمک کلیدهای شناسایی معت تر انجتاگ گرفتت .در ایتن بررستی،
هفت گونه نماتد متعلق به خانواده  Hoplolaimidaeشتامل ،H. erythrinae ،Helicotylenchus dihystera
 H. sharafati ،H. pseudorobustus ،H. microlobus ،H. exallusو  Scutellonema brachyurusشناسایی
شد .گونههای  H. microlobusو  H. sharafatiبرای اولین بار از ایران گ ارش میشتوند .گونته  H. microlobusبتا
فطدان ناحیه مش ک روی دگ ،ادغاگ خطوخ داخلی شیارهای جان ی به اندازهی طول دو حلطتهی کوتیکتولی در
انتهای دگ و فاسمیدی که بهسختی دیده میشود ،از گونههای ن دیک متمای میگردد .ویژگیهای قابل تفکیتک
 H. sharafatiاز گونههای مشابه ،کدتر بودن تعداد حلطههای سر ،گوشهدار بتودن گترههتای استتایلت و شتکل
متفاوت دگ (سطح اشتی انتهای دگ ،تخت و در انتها دارای زائدهی کوتاه به طتول یتک حلطتهی کوتیکتولی) بته
همراه انتهای خاص شیارهای جان ی (عدگ ادغاگ شیارها و گرد شدن آنها در انتهای دگ) است .هدچنین به دلیل
موجود ن ودن شرح کاملی از  H. erythrinaeدر ایران ،این گونه نی توصیف شده است.

کلید واژهها ،Scutellonema ،Helicotylenchus :فراریشه ،گیاهان زینتی

مطدمه

1393درایرانکلسطحزیرکشتگلوگیاهانزینتهی،

نقشگیاهانبههویهههدرتتهاندرپهاالیشوکاسهت 

 6193هکتاربودهاسهتکههشهامل3971هکتهارفضهای

یهههایگونههاگونهههوا ،ههدا،نههوروزیباسههازی
آلههودگ 

یباشههد؛در
آزادو2222هکتههارمسههاحتگلخانهههایمهه 

یکهطهی
محیطزیستبسیارقابلتوجهبودهاستبهطور 


همی سا درسطحگلخانهمیزانتولیدگلشاتهبریهده

دههگذشتهتولیدتجاریانواعگیاهانزینتیوارزش
دو 

بهترتیه 
درتتچههایزینتیدراستانگیالن 

ودرتتانو

درسرتاسرجهانبهطهورششهمگیریافهزایش

پولیآنها

8/3و18/8هکتارومیزانتولیهددرفضهایبهاز458/35

آنها1/1تا
()Rout et al., 2006وسطحزیرکشت 

هکتاربودهاست( .)Anonymous, 2014

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

درسا هایاتیراستفادهازگیاهانزینتیغیربومیبه 


الهمرادیوهمکاران:نماتدهایانگلتانوادهHoplolaimidaeهمراه...
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آنهابه
علتایجادزیباییوتنوعافزایشیافته،امامعرفی 


گونههایHelicotylenchus ،Meloidogyne sp.


مناطقمحلی،اغل منجربهمعرفیآفاتوبیمهاریههای

،Aphelenchoides sp.،Tylenchus sp.،dihystera

یگهردد(.)Trencheva et al., 2010گیاههان
جدیدمه 

Pratylenchus sp.،Rotylenchulus reniformisو

زینتینیزماننددیگهرگیاههان،پناهگهاهبسهیاریازانهواع

Pratylenchus brachyurusازروی15گونهههگیههاه

ییهایذاتی
آنهابراساستوانا 
نماتدهابودهکهبرتیاز 

زینتههیوگههلداردرسههاپوپاپولوبرزیههلگههزارششههدهاسههت

تودسب ایجادتسارتهایسنگی اقتصادیمیشهوند

(.)Gimenes et al., 2010

(.)Hague, 1972نماتدهایانگلگیاهیعاملآسی ههای

)2004(Pourjam et al.گونهه Scutellonema

جدیرویگیاهانزینتیمحسوبشدهواززیباییوارزش

 brachyurusراازفراریشهیشندی گیاهزینتیشامل

یکاهنهد( .)Gimenes et al., 2010
آنههامه 
اقتصهادی 

پرندهبهشهتی،کهاکتوسوآلهووراازاسهتانگلسهتانگهزارش

)1987(Sasser andFrechmanتسارت11/1در دی

کردنههد.هههمشنههی ای ه گونهههتوسههطDavarian et al.

بهمحصوالتزینتیکلدنیاناشیازنماتدهایانگلگیهاهی

()2008ازگیاهانزینتیشما کشورنیزگزارششدهاست .

یکههدرآمریکهاتسهارتبهه
راگزارشکردند؛بهطهور 

گونههههنماتهههدشهههامل ،Aphelenchus avenae

21

گیاهانزینتیناشیازنماتدهایانگلگیاهی،سهاالنه60

 ،Boleodorus thylactus ،Aphelenchoides subtenuis

میلیههوندالربههرآوردشههدهاسههت(.)Hague, 1972

 ،D. myceliophagus ،Ditylenchus kheirii

همشنی بهدلیلشرایطمیکروکلیمادرگلخانهههها(دمها،



،Irantylenchus vicinus،Filenchus sandneri

رطوبتهوا،دمایتاکوتغذیه)گونههههایزیهانآور،

،H. crenacauda،Helicotylenchus crassatus

بهویههنماتدهادرشرایطبهینهدرتمامطهو سها فعها 

 ، H. pseudodigonicus  ، H. digonicus

یمانند(.)Tuca et al., 2010بههعهالوهبهاافهزایش
م 

Merlinius ،H. vulgaris،H. pseudorobustus

تقاضابرایگیاهانزینتی،نماتدهایانگهلآنههانیهزبهه

Pratylenchus ،Paratylenchus similis،brevidens

دلیلافزایشدرجابجاییهایبی المللی،ایالتیوشههری

، P. thornei  ، P. penetrans  ، neglectus



ای گیاهانبهتهدیدیبرایای  هنعتتبهدیلشهدهانهد

 Tylenchorhynchus dubiusو Zygotylenchus

(.)Mc Cuiston et al., 2007

 guevaraiازروی10گونهگیاهزینتیگلداردرمحهالت

گونههای Scutellonema ،Hoplolaimus galeatus

Helicotylenchus dihystera،brachyurusو 



گزارششدهاست( .)Mohammad Deimi et al., 2008
تانوادهBelonolaimidae

گونه نماتدمتعلقبه
 8

H. pseudorobustusازگیههاهشنههار( Platanus

شامل،A. macrurus،Amplimerlinius globigerus

)occidentalisدرجورجیهههاگهههزارششهههدهاسهههت 

 ،G hexagrammus،Geocenamus brevidens

.)Churchilland Ruehles, 1971گونههههاییماننهد

،Tylenchorhynchus clarus،G. rogosus،G. nothus

،Ditylenchus dipsaci،Criconemella curvata

تههانواده

T. maximusو11گونهههنماتههدمتعلههقبههه

،Meloidogyne arenaria،Heterodera trifolii

Hoplolaimidaeشامل،Helicotylenchus canadensis

 ، M. incognita ،M. javanica ،M. hapla

 ،H. minzi ،H. dihystera ،H. digonicus



،H.

 ،Pratylenchus curvitatus،Macroposthonia curvata

varicaudatus،H. pseudorobustus،H. serenus

Rotylenchulus reniformis ،Pratylenchus dianthus

،Rotylenchus dalhousiensis،H. vulgaris

وTylenchus sp.بهعنواننماتدهایمهمانگهلهمهراهبها

R. glabratusوR. pakistanensisازپوشههش

میخک دپهردرجههانمعرفهیشهدهانهد( Singh and

گیاهیشهرسهتانشهاهرودوحومههگهزارششهدهاسهت

.)Sharma, 1998

( .)Harati et al., 2010
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یکننهد
نماتدهایانگلتارجیزمانیاهمیتپیهدامه 

برایاولی بارازایرانگهزارشمهیشهوند.سهایرگونههههای

آستانهتسارتاقتصادیبرسهد.

کهجمعیتآنهابهحد

شناسههاییشههدهپههیشازای ه درمنههاطقمختلههفایههرانواز

بههرایهههربرنامهههیمههدیریتی(تههواهشههیمیایی،زیسههتی،

میزبانهایمتفاوتگزارششدهاند.درجهدو ،1گونههههای

فیزیکییاکشاورزی)شناساییدقیقگونهنماتدبیشهتری 

نامبردهومیزبانهایجدیدآنهابههمراهمناطقنمونههبهرداری

اهمیترادارد.همشنی شناتتمیزبانهاییکگونهو

آوردهشدهاست.همشنی باتوجهبهاینکههشهرککهاملیاز

شگونگیاهمیتآنازنظهربیمهاریزایهیبهرایرشهدو

گونهH. erythrinaeدرایرانوجودندارد،ای گونهنیهز


عملکردگیاهمهماست (.)Siddiqi, 1997تحقیقحاضهر

گونهجدیدتو یفشدهاست.
بههمراهدو 

تالشداردبابررسیوشناسایینماتدهایانگهلگیاههان

 - 1گونته Helicotylenchus microlobus
Perry in Perry, Darling & Thorne, 1959
(جدول  ،2شکل )1

زینتی،گامیدرجهتفراهمنمودنمقدماتانجامسهایر
پهوهشهاازجملهتعیی بیماریزایی،تسارت،زیستشناسی
آنهابردارد .
وکنتر  

شکلCبستهتامارپیچدرمیآید.کوتیکو باحلقههای



عرضیمشخ

مواد و روشها
به منظورشناسایینماتدهایانگلگیاهانزینتی،طی
فصو تابستانوپاییزسها ،1390-91تعهداد 115نمونهه
تاکازفراریشهیگونههایمختلفگیاهانزینتهیگلخانههای 
وفضایسبزازنقاطمختلفاستانگهیالنجمه آوریو
نماتدهایآنهابهااسهتفادهازتلفیهقروشالهکوسهانتریفیو 
()Jenkins, 1964اسهتخرا گردیهد.نماتهدهایاسهتخرا 
شدهبهاروشتکمیهلشهدهدگریسههبههگلیسهیری منتقهل 
شهدند(.)De Grisse, 1969ازنماتهدهایبههدسهت 
آمده،پرپاراسیونهای میکروسکوپیداپمیتهیهشدکههبها 
استفادهازمیکروسکوپنوریمجهزبهدوربی دیجیتها  
 Dino-lite digital microscope Model AM4023X


موردمطالعهقرارگرفتند.برایاندازهگیریویهگهیههای
نرمافهزار DinoCapture 2.0
ریختسنجینماتدهااز 

استفادهشد.بااسهتفادهازویهگهیههایریخهتشناسهیو
ریختسنجیوبهکمهککلیهدهایمعتبهرماننهدKrall
()1990و)1979(Andersonبهتشهخی

ماده:بدنکرمیشهکلکههپهزازتتبیهتشهدنبهه

گونهههها

اقدامگردید .

،بهعرضحدود1/5میکرومتردروسط

بدن.سطوکجانبیدارایشهارشیارطولیبهعرض5/1
تا6/9میکرومترو18/4تا24/3در دعرضبهدن.سهر
نیمهههکههروی،درامتههدادبههدنبههاپههن تههاشههشحلق ههی
یهیسهر6/6
کوتیکولی؛بلندیسر3/6تا4/3وعرضپا 
تهها7/5میکرومتههر.پایهههیکوتیکههولیسههرقههویکهههبههه
اندازهی دوتاسهحلقهبهدرونبدنکشیدهشهدهاسهت.

استایلتقوی،انهدازهیقسهمتمخروطهیآنکهمتهرتها
حدودنصفطو استایلت.گهرهههایاسهتایلتگهرد بهه
عرض4/7تها5/7میکرومتهر،درقسهمتجلهوتخهتیها
کوشک.محلریزشغدهیپشهتیمهری

دارایدندانهی

اززیرگرههایاسهتایلت9/6تها12/9میکرومتهر.حبهاب
یچهیمشخ
میانی بیضیشکلبادر 

که42/5تها58/2

در دازعرضبدنرافراگرفتهاسهت.حلقههیعصهبی
بهطورتقریبهیدروسهطلولههیثانویههیمهریوگهاهی

نزدیکتربهحبابمیانی؛فا لهیآنازابتدایسر88/3
تا116/6میکرومتهر.روزنههیدفعهی-ترشهحیدربخهش
ابتداییغدههایمری.همیزونیدیکتاسهحلقههقبهلاز
روزنهی دفعی-ترشحیبهطهو دوحلقههی کوتیکهولی.

غههددمههریازسههطحشههکمیوپشههتیرویرودهقههرار

نتایج و بحث
درای پههوهشهفهتگونههنماتهدانگهلگیهاهیاز

.دارایدولولهیتناسلیکهدردوطهر بهدن

میگیرند

تانوادهHoplolaimidaeشناساییشهدکههدوگونهه

امتدادیافتهاسهت.اووسهیتههادریهکردیهفآرایهش

Helicotylenchus microlobusوH. sharafati

یافتهاندبجزدرناحیهیکوتاهتقسیم.وا نبهطهو 12/1

...همراهHoplolaimidaeنماتدهایانگلتانواده:الهمرادیوهمکاران
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دمدرسطحپشتیبهطورمعمهو بهیشازسهطحشهکمی

در دعهرضبهدندر54/5تا43/3میکرومترو15/1تا

شیارهایکوتیکولینزدیکبهانتهایدمدرسطح.است

کیسهیذتیهرهیاسهررمتهالیاز.ناحیهیشکا تناسلی

.طورتقریبیهمعرضحلقههههایقبلهیرویدم


به،پشتی

دم.فاسمیددوتاشهارحلقهقبلازروزنهیدفعهی.اسررم


تطوطداتلیشیارهایجانبیدرانتهایدمبههانهدازهی

فاقدناحیهمشبکوداراییکزاپدهیانگشتیدرسطح


 .یشوند
 طو دوحلقهیکوتیکولیدرهمادغامم

شکمیبهطو بیشازدوحلقهکوتیکولی؛سطحشکمی
تعهدادحلقههههای.حلقهیکوتیکولی
 17تا12دمدارای


Hoplolaimidae  فهرست گونههای شناخته شدهمتعلق به خانواده-1 جدول
Table 1. Identified species belonging to the family Hoplolaimidae
Species

Plant host

Helicotylenchus dihystera
H. erythrinae

 Location

Rose mallow (Hibiscus syriacus)

Lashtenesha

 Drogon tree (Dracaena fragrans)

Lahijan

H. exallus

Chinese (Hibiscus rosa-sinensis)

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)

Scutellonema brachyurus

Talesh

Ficus tree (Ficus benjamina), Crape myrtle
(Lagerstroemia indica), Oleander (Nerium oleander),
Wandering jew (Tradescantia albiflora)

Lahijan, Talesh, Rasht


) ( اندازهها به میکرومتر استHelicotylenchus microlobus  ویژگیهای ریختسنجی جمعیت-2 جدول
Table 2. Morphometric characters of Helicotylenchus microlobus population (All measurements are
in µm and in the form: mean ± s. d. (range))
Origin
Character

Present study

Krall, 1990

Perry,1959

Female

Female

Female

Yan et al., 2017
Female

n

9

20

7

15

L
a
b
b´
c
c´
V
St
m
o
B.W
A.B.W
Tail

708± 37.8)661-792(
24.9 ± 1.8)22.7-27.1(
5.5 ± 0.2)5.1-5.8(
4.3 ± 0.2)3.9-4.7(
30 ± 2.5)26.1-33.6(
1.5 ± 0.2)1.3-1.8(
61.7 ± 0.9)59.9-62.7(
27.8 ± 1.4)25.2-30.1(
46.9 ± 1.5)44.7-49.1(
41.7 ± 3.6)33.3-44.7(
28.6 ± 2.5)24.4-31.9(
15.6 ± 1.1)13.7-17.6(
23.7 ± 2.2)19.7-27.8(

620-770
23-30
6.7-8.6
5.1-5.8
33-45
1-1.4
59-62
27-30
45-48
34-48
-

650-720
25-33
4.9-5.3
30-43
59-63
28-31
47-54
-

708.5)600-812(
25)21.4-27.1(
5)4.4-5.7(
35.4)30.2-41.7(
1.3(1-1.6)
61.8(60-63.7)
27.6(26-29)
28.3(25-33)
15.8(14-17.5)

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.

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،1بهار1397
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شکل  :A-I .Helicotylenchus microlobus -1نماتد ماده؛  :Aنمای کلی بدن؛  :Bسر و مری؛  Cو  :Dسر و تغییرات
گرههای استایلت؛  :E-Hتغییرات دگ و موقعیت فاسمید؛  :Iسطوح جان ی
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 .

جمعیتموردمطالعه H. microlobusتشهخی

بااستفادهازکلیدهایشناسهایی  )1990( Krallو

یپهایای گونههرامطالعههو
شد )1966(Sher.پارات 

داده

)1972(Siddiqiومقایسهیدادههایحا هلازبررسهی

آنرابهعنوانمتراد H. pseudorobustusمعرفهی


نمونههاباشرکاراپهشدهبرایایه گونهه(،)Krall, 1990


کههرد،امههابررسههیپاراتیههپهههایH. microlobusو 


الهمرادیوهمکاران:نماتدهایانگلتانوادهHoplolaimidaeهمراه...
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توپوتیههپهههایH. pseudorobustusتوسههطSiddiqi

جههانبیدارایشهههارشههیارطههولیبهههعههرض4/2تهها6/1

( )1972وجههودتفههاوتهههایمتنههاقببههی دوجمعیههترا

میکرومترو17تا23/7در دعهرضبهدندرمیانههیبهدن.

آشههکارکههردوH. microlobusبهههعنههوانیههکگونههه

سرنیمهکروی،درامتدادبدنباشههارحلقههیکوتیکهولی؛

مستقلمعرفیشد.مطالعاتمولکهولیاتیهرانجهامشهدهنیهز

بلندیسر3/3تا4/1وعرضپایهیسر6/6تا7/4میکرومتهر.

کنندهدوگونهمذکورمیباشد( Subbotin et al.,


متمایز

پایهیکوتیکولیسرقویورشدیافتهکهبههانهدازهیدوتها

.)2015وجودشندی ویهگیبارزشاملنبودناحیهمشهبک

سهحلقهبهدرونبدنکشیدهشهدهاسهت.اسهتایلتقهویو

رویدم،ادغامتطوطداتلیشهیارهایجهانبیبههانهدازهی

رشههدیافتههه،انههدازهیقسههمتمخروطههیآننصههفطههو 

طو دوحلقهیکوتیکولیدرانتهایدم،فاسمیدنامتقهارنو

استایلت.گهرهههایاسهتایلتزاویههدارودرسهطحجلهویی،

شسبیدهبهتطداتلیشیارهایجانبیشکمیکهبهسهختی

تخت؛بهعهرض3/9تها5میکرومتهر.محهلریهزشغهدهی

دیدهمیشهود،حلقههههایدرشهترویسهمتشهکمیدم 

گرههایاستایلت10/5تها13/3میکرومتهر.
پشتیمریاززیر 

ونبودحلقههایکوتیکهولیباریهکتهررویسهطحپشهتی 

حبابمیانیگردتهابیضهیشهکلبهادریچههیمشهخ کهه

دم،گونهههمههوردمطالعهههرااز H. pseudorobustus


43/8تهها52/8در ههدازعههرضبههدنرافههراگرفتهههاسههت.

یکنهد(Krall, 1990؛.)Siddiqi, 1972
متمهایزمه 

حلقهیعصبیشسبیدهبههانتههایلولههیثانویههیمهریبهه


ازگونهموردمطالعهبهدلیل

گونهH. dihysteroides


روزنهیدفعی-ترشهحی
فا له85/3تا100/9ازابتدایبدن .

نداشت زاپدهیدمهیشهکمیووجهودفاسهمیدآشهکارو

دربخشجلوییغدههایمریوقبلازمحهلاتصها مهریو

متقهارنکههبههافا هلهیبیشههتریقبهلازمنفههذدفعهیقههرار

رودهبهفا لهی104تا118میکرومترازانتهایجلهوییبهدن.

گونهمورد
یگردد( .)Siddiqi, 1972
یگیرد،متمایزم 
م 

همیزونیدبدونفا لهیادوحلقهقبلازمنفهذدفعهی-ترشهحی

مطالعهنسبتبهجمعیهتههایمقایسههشهدهدرجهدو ،2

بهطو یهکتهادوحلقههیکوتیکهولی.غهددمهریازسهطح

oکهوشکتریرانشهان

لولهیتناسلیکهه
شکمیرویرودهقرارمیگیرند.دارایدو 

.همشنی نسبتبهشرکاراپههشهدهتوسهطKrall
میدهد 

یتهادریکردیهف
دردوطر بدنامتدادیافتهاست.اووس 

()1990تعدادحلقههایدمدرسطحشکمیگونههمهورد

آرایشیافتهاند.وا نبهطهو 9/2تها14میکرومتهرو39/2تها


مطالعهبیشتراست(14حلقهدرمقایسهبا12تا17حلقه) .

49/8در دعرضبدندرناحیهیشهکا تناسهلی.کیسههی

طو بیشترامااسهتایلتوشهات

ای گونهاولی بارازرویگیهاه Poa pratensis L.

ذتیرهیاسررمتالی.فاسمیدمشهخ

ودوتهاهفهتحلقهه

ازایالتویسکانسی درشما امریکایمرکهزیگهزارش

قبلازمنفذدفعی.دمداراییکزاپدهدرسهطحشهکمیبهه

شهد(.)Perry et al., 1959گونههمهذکوراتیهراااز

حلقهیکوتیکولی.سهطحشهکمیدمدارای
طو یکتادو 

رویسههویادرداکوتههایشههمالینیههزگههزارشگردیههده 

حلقهیکوتیکولی.تطوطداتلیشهیارهایجهانبی
8تا 11

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

درانتهایدمدرهمادغامنشده .

ازرویسروروندهوسروروندهیابلق 

H. microlobus

نر :یافتنشد .

یشود .
وازشهرستانرشتبرایاولی بارازایرانگزارشم 

بهههااسهههتفادهازکلیهههدهایشناسهههایی Anderson





 -2گونه Helicotylenchus sharafati Mulk

()1979و)1994(Firoza and Maqhboolمقایسهه

(& Jairajpuri, 1975جدول  ،3شکل )2

دادههای حا لازبررسینمونههابهاشهرکا هلیاراپهه

ماده:بدنکرمیشکلکهپزازتتبیتشدنبههشهکل

شههدهتوسههطMuddassirul Mulkand Jairajpuri

یآید.کوتیکو باحلقههههایعرضهی
Cبستهیامارپیچدرم 

()1974جمعیهتمهوردمطالعهه Helicotylenchus

مشخ

،بهعرض1/4تا2میکرومتردروسطبدن.سهطوک

sharafatiتشخی

متمایزکننهده

دادهشد.ویهگیهای
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ای گونههازسهایرگونههههاکهمتهربهودنتعهدادحلقههههای 

سب تختبودنسطحجلوییگرههایاستایلت،گهردشهدن

لبههی،زاویهههداربههودنگههرههههایاسههتایلتوشههکلمتفههاوت 

انتهههایتطههوطداتلههیشههیارهایجههانبیوبههزر تههربههودن
65(Vتا66در ددربرابر57/2تا63/1در هددر

دم(سطحپشتیانتههایدم،تخهتودرانتههادارایزاپهدهی

شات

کوتاهبهطهو یهکحلقههیکوتیکهولی)بهاانتههایتها 

یهگیهاییمانندسهر
یشود.و 
گونه)H. sharafatiمتمایزم 

آنههها 
شههیارهایجههانبی(عههدمادغههامش هیارهاوگههردشههدن 

بدونحلقههایکوتیکولی،گرههایاستایلتتختیاکمهی

درانتهها)اسههت.هههمشنهی ایه ویهگههیههاگونهههنههامبردهرا 

تمیدهوادغامتطوطداتلیشیارهایجانبیبهطهو بهیش

یکتهری گونهه،H. pseudorobustus،متفهاوت
ازنزد 

از15حلقهکوتیکولیبعدازمنفهذدفعهیویهاحتهیقبهلاز

یکند.گونهH. sharafatiازگونهH. dihysteraنیهز
م

آن،گونهههH. leiocephalusراازگونهههمههوردمطالعههه

بهسب زاویهداربودنگرههایاستایلت،موقعیهتفاسهمید

یکنهد.گونههH. sharafatiبههعنهوانیکهیاز
متمهایزمه 

(دوتاهفتحلقه قبلازمخهر درگونههH. sharafati

گونههایمعتبرجنز،Helicotylenchusاولی بارتوسهط

دربرابرششتها15حلقههدرگونهه)H. dihysteraو

)1974(Muddassirul Mulkand Jairajpuri

شهکلمتفهاوتدم(درگونهه  H. dihysteraبخهش

ازتاکاطهرا ریشههینخهودازایهالتیدرهندوسهتان

پشتیانتههایدم،گهردودرانتههافاقهدزاپهدهمهیباشهد.

گونهمذکوربرایاولی بار
گزارششد.درای پهوهش ،

همشنی درای گونهشیارهایجهانبیداتلهیدرانتههای

درایههران،ازفراریشهههیگیههاهزینتههیسههروتمههرهایدر

گونهH. atlanticusبه
یشوند)واز 
دمدرهمادغامم 

یشود .
شهرستانتالشجداسازیوگزارشم 

جدول  -3ویژگیهای ریختسنجی جمعیت ( Helicotylenchus sharafatiاندازهها به میکرومتر است)
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
 Female
Character
Female/Paratype
n
8
11

L
(692 ± 42.7)629-750
710-840
27-31

(23.6 ± 2.3)20.3-26.4



a

6.4-8.1

(5.7 ± 0.3)5.3-6.1



b

5.5-5.9

(4.7 ± 0.2)4.4-5.1



´b

40-50

(47.3 ± 5.9)40.1-56.8



c

(1 ± 0.1)0.8-1.2



´c

59-64

(60 ± 1.8)57.2-63.1



V

24-25

(25.7 ± 0.5)25-26.3



St

44-47

(48.8 ± 1)47.5-50.7



m

40-50

(45.7 ± 3.3)40.7-50.4



o

-

(29.6 ± 3.8)25.1-34.6



B.W

-

(14.9 ± 1.1)13.4-16.4



A.B.W

-

(14.8 ± 1.6)12.2-16.9



Tail

-

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.

الهمرادیوهمکاران:نماتدهایانگلتانوادهHoplolaimidaeهمراه...
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شکل  :A-I .Helicotylenchus sharafati -2نماتد ماده؛  :Aنمای کلی بدن؛  :Bسر و مری؛  Cو  :Dسر و



تغییرات گرههای استایلت؛  :E-Iتغییرات دگ و موقعیت فاسمید
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

 -3گونه

Helicotylenchus erythrinae

عرضیمشخ

بهعرضحدود1/5تا1/8میکرومتردر 



(Zimmermann, 1904) Golden, 1956
(جدول  ،4شکل )3
ماده:بدنکرمیشهکلکههپهزازتتبیهتشهدنبهه
شکلCبازتابستهدرمیآیهد.کوتیکهو بهاحلقههههای

وسطبهدن.سهطوکجهانبیدارایشههارشهیارطهولیبهه
عرض4تا5/2میکرومترو22/3تها28/6در هدعهرض
بدن.سرنیمکروی،درامتدادبدنباشهارتاپن حلقههی
یهیسهر6/3
کوتیکولی؛بلندیسر3/4تا3/9وعرضپا 

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،1بهار1397
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تهها6/6میکرومتههر.پایهههیکوتیکههولیسههرقههویکهههبههه

غددمهریازسهطحشهکمیرویرودهقهرارمهیگیرنهد.

انههدازهییههکتههادوحلقهههبهههدرونبههدنکشههیدهشههده 

دارایدولولهیتناسلیکهدردوطر بدنامتدادیافتهه


است.استایلتازنظرمیهزانرشهدوقهویبهودنمتوسهط

یگیرنهد.وا نبهه
است.اووسیتهادریکردیفقرارم 

استواندازهیقسمتمخروطهیآننزدیهکبههنصهف


طههو 7/9تهها10/4میکرومتههرو45/6تهها57/8در ههد

طو استایلتمیباشد.گرههایاستایلتگرد،درقسمت

عرضبدندرناحیهیشهکا تناسلی.کیسههیذتیهرهی

جلوتختیادارایدندانهی تیلیکوشک.محلریزش


اسررمکرویوحاویاسررم.فاسمیدسههتهاشههارحلقهه

غدهیپشتیمهریاززیهرگهرهههایاسهتایلت،کهمتهراز


قبلازروزنهیدفعی.انحنایدمدرسطحپشهتیبهیشاز


نصفطو استایلت( 7/6تا8/1میکرومتر).حبابمیانی

سطحشکمی،همراهبایکزاپدهیشکمیبهطو بهیش


که46/6تا53/1در د

ازدوحلقهیکوتیکولیکهبههیهکزاپهدهینهوکتیهز


ازعرضبدنرافراگرفتهاست.حلقهیعصبیتقریباادر


مشخ

منتهیمیشود.دمفاقدناحیههیمشهبک.سهطح

یهمریوفا لهیآنازابتدایسر79تا
وسطلولهیثانو 


شکمیدم دارای 8تا12حلقههیکوتیکهولی.شهیارهای

میکرومتر.روزنهی دفعی-ترشحیهمسطحابتهدای

 83/4

کوتیکولیبخشعقبیسطحپشتیدمبهطورتقریبیههم


یه مهری.همیزونیهددوحلقههقبهلازروزنههی
لولهی ثانو 


عرضحلقههایقبلیرویدم.تطوطداتلهیشهیارهای

دفعی-ترشحیبهطهو یهکتهادوحلقههیکوتیکهولی.

یشوند .
جانبیدرانتهایدمدرهمادغامنم 



بیضیشکلبادریچهیمشخ

جدول  -4ویژگیهای ریختسنجی جمعیت  ( Helicotylenchus erythrinaeاندازهها به میکرومتر است)
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
(522 ± 28.4)470-560
443-460
480-610
430-520

a
(26.6 ± 1.8)24.1-29.3
29.2-32.2
23-26
25-29
5.1-5.6

5-5.9

4.2

(4.8 ± 0.4)4.3-5.5



b

4.1-4.7

3.8-4.7

3.8-3.9

(4 ± 0.2)3.7-4.2



ˊb

26-32

27-34

23.9-27

(26± 2.4)23.8-29.8



c

-

1-1.6

1.7-1.9

(1.7 ± 0.1)1.5-1.8



ˊc

-

60-65

-

(63.7 ± 1.1)62.1-65.4



V

21-23

23-26

20.1-20.3

(23.9 ± 0.5)23.3-24.8



St

48-50

48-50

50.2

(49.1 ± 0.7)48.2-49.7



m

-

33-44

36.3-38.6

(34.8 ± 2.6)30.9-37.9



o

-

-

13.8-15.7

(19.7 ± 1.9)17.7-23.2



B.W

-

-

9.5-10.3

(11.8 ± 0.7)11-12.9



A.B.W

-

-

16.4-19.2

(20.2 ± 1.6)18.1-23



Tail

18-20

-

17.8-19.4

-



Spicule

6-7

-

5.5-6.2

-



Gub

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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الهمرادیوهمکاران:نماتدهایانگلتانوادهHoplolaimidaeهمراه...


شکل  :A-F .Helicotylenchus erythrinae -3نماتد ماده؛  :Aنمای کلی بدن :B ،مری؛  :C, Dسر و استایلت،
 :E, Fدگ و موقعیت فاسمید :G-K .نماتد نر؛  :Gنمای کلی بدن؛  :Hمری؛  :Iسر و استایلت؛  :J-Kدگ 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

بدنکشیدهشدهاست.اسریکو ازسطحشکمیتمیهده.

شکلCبهازدرمهیآیهد.سهر،اسهتایلتوسهاتتارمهری

گوبرناکولومسادهوهاللیشکل.بورسابهطو 23/3تها

مشابهنماتدماده.داراییکبیضهکههبههسهمتابتهدای

33میکرومتههرکهههمحههدودهیمنفههذتناسههلیرادربههر 


1397بهار،1شماره41جلد،)گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی
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 گونهههه.یشهههود
 فاسههمیدبعهههدازمنفهههذدفعهههی)متفهههاوتمهه

.یشود
 یگیردولیتاانتهایدمکشیدهنم
 م

اولی بهارازیهکدرتهتگهلداربههنهامH. erythrinae

)و1990(Krallبهههااسهههتفادهازکلیهههدهایشناسهههایی

ازErythrina )Erythrina lithosperma Miq.(

Golden, 1956)جمعیتموردمطالعهه1972(Siddiqi

ای گونهاولی بارتوسط.جاوادرکشوراندونزیگزارششد

Helicotylenchus erythrinae)Zimmermann, 1904(

Golmohammadzadeh Khiaban and Barouti
)ازرویگیاهانمختلفدرسیستانوبلوشستان2002(

ویهگیهایریختسنجیوریختشناسهی.تشخی دادهشد

گونهمهوردمطالعههاز،درای پهوهش.معرفیشدهاست

گونهه.)Sher, 1966؛Krall, 1990(یدههد
 نشانمه

شهرستانالهیجانوازرویگیاهزینتیدراسناگزارشو
 .یشود
 برایاولی باردرایرانتو یفم

مطابقهت،ای گونهباشرحیکهبرایآندادهشدهاست
بهههسههب انههدازهیکوشههکبههدنوH. erythrinae
وجههودنماتههدنههروزاپههدهیانتهههایدمقابههل،اسههتایلت
همشنی گونهموردمطالعهازگونههههای.است

تشخی

سپا گ اری
یدانندازمسهاعدتههایارزنهدهی
 نگارندگانالزمم

H. multicinctusوH. exallus،H. dihyystera

 تانمهادکترلیالکاشهینهنجهیومهنهدسسهیدهنگهی


نیهزH. thorneiازگونهH. erythrinaeگونه.یگردد
م

.میرقاسمی میمانهتشکروقدردانینمایند

بهسب داشت زاپدهینوکتیزانتهایدمنماتهدمهادهمتمهایز
بهعلتوجودحلقههایکوتیکولیناحیههسهر(درمقابهلسهر
بدونحلقه)وقرارگرفت فاسمیدقبلازمنفذدفعی(درمقابهل
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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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