اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد34شماره،1بهار1411
گی 

شناسایی نماتدهای مرتبط با درختان بلوط جنگلهای شهرستان خرمآباد

ومصطفیدرویشنیا

فاطمهمهرابیان،1عیدیبازگیر،*2کورشعزیزی4

3

خرمآباد،ایران
آموختهکارشناسیارشدبیماریشناسیگیاهی،دانشگاهلرستان ،

 - 1دانش
خرمآباد،ایران)(bazgir.ei@lu.ac.ir
گروهگیاهپزشکی،دانشگاهلرستان ،

* - 2نویسنده مسوول :استادیار،
خرمآباد،ایران
گروهگیاهپزشکی،دانشگاهلرستان ،

 - 4استادیار،
خرمآباد،ایران
گروهگیاهپزشکی،دانشگاهلرستان ،

 - 3دانشیار،
تاریخدریافت19/11/07:تاریخپذیرش11/03/09:

چکیده
به منظور شناسایی نماتدهای مرتبط با جنگلهای بلوط شهرستان خرمآباد طی سالهای  28 ،3131-3131نمونه از
خاک اطراف ریشه و پوست درختان بلوط شهرستان خرمآباد جمعآوری شد .پس از استخراج ،کشتن و تثبیت نماتدها
شناسایی گونهها براساس ویژگیهای ریختشناختی و ریختسنجی با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین
دیجیتالی انجام گرفت .در این بررسی  82گونه از فوق باال خانوادهی  Tylenchomorphaو خانواده Longidoridae

شناسایی شدند .نام این گونهها به شرح زیر است:
Aphelenchus avenae, Laimaphelenchus australis L. penardi, Paraphelenchus amblyurus,
Aprutides guidetti, Ditylenchus medicaginis, D. anchilisposomus, D. parvus, Mesocriconema
antipolitanum, Amplimerlinius globigerus, Scutylenchus rugosus, Merlinius brevidens, M.
nanus, Trophurus ussuriensis, Helicotylenchus digonicus, H. exallus, H. vulgaris,
Pratylenchoides ritteri, Pratylenchus neglectus, P. thornei, Zygotylenchus guevarai, Boleodorus
thylactus, Discotylenchus sp, Psilenchus hilarulus, Paratylenchus similis, Xiphinema index
از بین گونههای شناسایی شده  33گونه برای اولینبار از ریزوسفر درختان بلوط ایران گزارش میشوند .در طی
این تحقیق همچنین گونههای  Laimaphelenchus australisو جمعیت نر گونه  L. penardiاز پوست تنه درختان
جمعآوری شدند و برای اولین بار از ایران گزارش میشوند ،حضور این نماتدهای قارچخوار میتواند بر تعادل
قارچهای اندوفیتی تأثیر بگذارد که مهمترین عوامل تعیین کننده سالمت ریشه ،پوست و تنه گیاهان هستند .در
این مقاله توصیف کامل این دو گونه همراه با گونهی  Ditylenchus anchilisposomusکه برای اولین بار به طور
کامل شرح داده میشود ،ارائه گردیده است.
کلیدواژهها :جنگل ،فون ،لرستانDitylenchus،Laimaphelenchus ،

مقدمه

گونه گیاهی غالب را بلوط تشکیل میدهد ( Marvi

جنگلهای حفاظتی و

گلهای زاگرس جزء 
جن 

 .)Mohajer, 1992در شهرستان خرمآباد گونه بلوط

حمایتی هستند و حفاظت آب و خاک از کارکردهای

ایرانی ( )Quercus. brantii Lindl.گونهرایجمنطقه

مهمآنهاست ( .)Talebi et al., 2006دراستانلرستان


میباشد(.)Sabeti, 2003
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براساس طرح تهیه نقشه سازمان جنگلها مراتع و

1957

Allen,

porosus

،Paratrichodorus

آبخیزداری کشور ،مساحت جنگلهای بلوط شهرستان

Trichodorus  ،P.  tunisiensis Siddiqi, 1963

هکتارمیباشدکهدراستانلرستانبعد

خرمآباد281000


،gilanensis Tanhamafi and Decraemer 2002

از الیگودرز در رتبه دوم استان قرار گرفته است

1880

(.)Anonymus, 2015

Xenocriconemella macrodora Taylor, 1936

عواملخسارتزای

نماتدهایانگلگیاهیبهعنوان
همه گیاهان از جمله درختان جنگلی شناخته شدهاند
( .)Lownsbery and Lownsbery, 1985خسارت
نماتدها بستگی به سن نهال ،جمعیّت نماتدها و شرایط
محیطی دارد و عالئم آنها در گیاهان چوبی کمتر
تشخیصدادهمیشود .بعضیاز

مشهودبودهوبهسختی 
گونههای آنها باعث کوتولگی ،کلروز و در بعضی

موارد منجر به مرگ درختان میشوند ( Cram and

 .)Fraedrich, 2012, Perry and Ploeg, 2010در
بررسی صورت گرفته در جنوب ایاالت متحده آمریکا
میتوانندرشددرختانجنگلی
نشاندادهشدکهنماتدها 
را20-10درصدکاهشدهند(.)Boag, 1974
گونههایزیادیازنماتدهادرارتباطبادرختانبلوط

از کشورهای مختلف گزارش شدهاند .از جمله این
نماتدهامیتوان به نماتدهای  Tylenchidae Örley,


،1880
1934,

1936

Taylor,

Filipjev,

،Criconematidae

Hoplolaimidae

و

 Pratylenchidae Thorne, 1949اشاره کرد
( Chalanska and Labanowski, 2014, Peneva

.)et al., 2000, Vovlas et al., 2008
گونههای Meloidogyne christiei Golden

M. hapla Chitwood ،and Kaplan, 1986
 M. partityla Kleynhans, 1986 ،1949و M.

 querciana Golden, 1979از گالهای ریشهای
درختانبلوطازایالتفلوریدایآمریکا،ترکیه و ایران
گزارش شدند (Golden and ،Brito et al., 2013

Kaplan, 1986و.(Sohrabi et al., 2015

primitivus

deMan,

T.

و

از استان گیالن ( Tanha Maafi and Decraemer,
،)2002گونه Criconema annuliferum de Man,

 1921از استان فارس ( )Eskandari et al., 2006و
گونه  M. haplaازاستانتهرانگزارشگردیدهاست

(.)Sohrabi et al., 2015
گونههای Aphelenchoides limberi Steiner,

1865،

Bastian,

avenae

Scognamiglio, 1974
1921
1873

Man,

de

Butschli,

،Aphelenchus

،Aprutides guidetti

costatus
filiformis

،Coslenchus
،Filenchus

M. ،Merlinius stegus Thorne & Malek, 1968
Longidorus iranicus ، brevidens Allen, 1955
Rotylenchus  ،Sturhan and Barooti, 1983
Xiphinema index ،buxophilus Golden, 1956

 Thorne and Allen,. 1950از درختانبلوطجنوب
شدهاند (.)Barooti et al., 2008
استانلرستانگزارش 
ینکه
با توجه به زوال گسترده درختان بلوط ،و ا 
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مرتبط با درختان بلوط
درایرانکمترموردمطالعهوتوجهمحققینکشاورزیو
منابعطبیعیقرارگرفتهاست،هدفاینتحقیقشناسایی
و معرفی نماتدهای مرتبط با درختان بلوط شهرستان
خرمآبادبود.


مواد و روشها
سالهای  1414و
در طی فصلهای بهار و پاییز  
 ،1413جمعاً  92نمونه ( 70نمونه خاک و  12نمونه از
اندامهای هوایی( از درختان بلوط مناطق مختلف


گونههایی از درختان بلوط در مناطق مختلف ایران


براینمونهبرداری

آبادجمعآوریگردید.


شهرستانخرم

گونههای
 

ازدوروشنمونهبرداریانتخابی وتصادفی استفادهشد.


گزارش

شده

است

از

جمله:

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد34شماره،1بهار1411


درنمونهبرداریانتخابی،ازریزوسفروپوستدرختانی

کهمشکوکبهآلودگیبهنماتدهایانگلگیاهیبودند،

81

مشخصات:
مادهها :بدن استوانهای که در ناحیه بعد از مخرج
باریکتر شده ،پس از تثبیت راست تا خمیده از سطح


نمونهبرداریشد.
استخراج نماتدها از خاک ،ریشه و قسمتهای

شکمی ،کوتیکول با حلقههای عرضی ظریف به عرض

هوایی درختان آلوده یا سالم با استفاده از روش سینی

متوسط1/3میکرومتردروسطبدن،سطوحجانبیدارای

( )Whitehead and Hemming, 1965صورت

شش شیار طولی به عرض  5/8-5میکرومتر و -21/9

گرفت و برای تثبیت نماتدها از روش تکمیل شده

 45/5درصد عرض بدن ،سر کوتاه ،انتها تخت ،دارای

دگریسه ) (De Grisse, 1969استفاده شد و اسالید

حلقههایظریفودرامتدادبابدن،بهبلندی2/9-1/9


شناساییگونههابر اساس

ازآنهاتهیهشد .
میکروسکوپی 

میکرومتر و عرض  8/3-5/4میکرومتر در قاعده ،شبکه

ریختسنجی و با استفاده از

ریختشناسی و

مشخصات

کوتیکولیسرضعیف،استایلتظریف،بخشمخروطی

کلیدهای معتبر صورت گرفت .همچنین برای رسم

آن کمتر از نصف طول استایلت (،)m=31/1-32/8

تصاویر بخشهای مختلف بدن نماتد از میکروسکوپ

گرههای انتهایی مشخص و کوچک ،گرد و اندکی


 Olympusمدل  BX51مجهز به لوله ترسیم استفاده

متمایلبهعقب،محلریزشغدهپشتیمریبهفاصله-1

گردید.

 1/4میکرومتر از گرههای استایلت ،حباب میانی تخم
مرغیشکلبهعرض 8/3-5/4میکرومتروطول-12/4

نتایج و بحث
در این بررسی   28گونه نماتد از  11جنس از
فوقباالخانواده Tylenchomorpha De Ley and

 Blaxter, 2004و خانواده Longidoridae Thorne,
طبقهبندی De Ley and Blaxter,

 1935بر اساس

جنگلهای شهرستان خرمآباد

( )2004از درختان بلوط 
جمعآوریوشناساییگردید(جدول.)1

در این بررسی گونهی  Laimaphelenchus
australis Zhao, Davies, Riley and Nobbs,
 2006و جمعیت نر گونهی L. penardi (Steiner,
1914) Filipjev and Schuurmans Stekhoven,

اولینبار از ایران گزارش و همراه جمعیت
 1941برای  
ایرانی گونهی Ditylenchus anchilisposomus
توصیفمیشود.

(Tarjan, 1958) Fortuner, 1982
همچنین 21گونهازنماتدهایشناساییشدهدراین
اولینبار از درختان بلوط ایران گزارش
تحقیق برای  
میشوند(جدول.)1

 -3گونه

anchilisposomus

(Tarjan, 1958) Fortuner, 1982

جدول2وشکل1

Ditylenchus

15/3میکرومتربادریچهکوچک،حلقهعصبیتقریبادر
نیمهدوملولهثانویهمریوجلوترازهمیزونید،همیزونید
بهطول 4-2حلقه،منفذدفعی-ترشحیبهفاصله-93/4
 19میکرومتری از ابتدای بدن و یک حلقه عقبتر از
همیزونید،بخشانتهاییمریاستوانهایدارایهمپوشانی

بلند پشتیباروده(طولهمپوشانی 38/3-44میکرومتر)،
غده پشتی مری مشخص و با هسته بزرگ ،دریچه بین
تخمکها

مریبارودهعقبترازروزنهدفعی-ترشحی،

دریکردیف،واژنبهطول 7-3/3میکرومترو-0/45
 0/32برابر عرض بدن در ناحیه شکاف تناسلی ،کیسه
عقبیرحمبلند،دممخروطیشکلباانتهایگردتاتیز،
نسبتطولدمبهفاصلهبینروزنهتناسلیومخرج-0/82
میکرومترمیباشد.

0/77
نر:ازنظرشکلبدنپسازتثبیتشدن،ساختارسر،
استایلت و مری مشابه ماده است .اسپیکول سه قسمتی و
خمیدهازسطحشکمی،بورسابزرگتر ازنصفطولدم

میکرومتروبهانتهایدمنمیرسد.

وبهطول47/5-29/1
مشخصات ریختسنجی و ریختشناسی گونه یافت
شده با مشخصات گونهی D. anchilisposomus
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) ونسبتدرصدطول11/1-1/8  در مقابل14/7-12/1(

D. longicauda  این گونه از گونه.مطابقت داشت

50-45  در مقابل87/8-57/3( بورسا به دم بیشتر

 بیشترc  با داشتن شاخصGeraert and Chi, 1988

 اولینبارD. anchilisposomus  گونه.درصد) بود

-4/9(کمترc′شاخص،)11/7-8/5درمقابل14/7-12/1(

  ازخاکاطرافریشهچمنازTarjan )1958(توسط

)) و شکل دم متفاوت (فاقد تیزی12-8/7  در مقابل5/8

anchilisposomusایالت کالیفرنیای آمریکابهعنوان

Ditylenchus myceliophagus وازگونه،متمایزشده

درایراناولینبار. گزارشگردیدPseudhalenchus

 بهدلیلداشتنشبکهکوتیکولیپایهسرGoodey, 1958

، آن را از گیاهان مختلف زراعیKheiri )1972(

همچنیننسبتطول،ضعیفتروفاقدحلقههاللی شکل


دراین.درخت سیبوچایجداسازیوگزارشکرد

87/8-57/3( بورسا به طول دمبزرگتر بر حسب درصد

تحقیقاینگونهازفراریشهدرختانبلوطبخشویسیان

صفتمتمایزکننده.)متفاوتشدهاست55-20درمقابل

و دوره چگنی استان لرستان جمعآوری و شناسایی

D. triformis Hirschmann and گونهیافتشدهاز

گردید و توصیف کامل این گونه برای نخستین بار از

19/9-17/1(  در طول اسپیکول بلندترSasser, 1955

.ارائهمیشود

ایران

 بیشترc  همچنین شاخص،) میکرومتر15-14 در مقابل


 جمعآوری شده از فراریشه،Longidoridae  و خانوادهTylenchomorpha  لیست نماتدهای فوقباالخانواده.3 جدول
درختان بلوط شهرستان خرمآباد
Table 1. List of nematodes species from Tylenchomorpha infraorder and Longidoridae family that
collected from the rhizospheric soil of oak trees in Khoramabad city
Nematode species
Aphelenchus avenae Bastian, 1865
Laimaphelenchus australis Zhao, Davies, Riley & Nobbs, 2006*
L. penardi (Steiner, 1914) Filipjev and Schuurmans Stekhoven, 1941*
Paraphelenchus amblyurus Steiner, 1934
Aprutides guidetti Sognamiglio,1974
Ditylenchus medicaginis Wasilewskla, 1965
D. anchilisposomus (Tarjan, 1958) Fortuner, 1982
D. parvus Zell, 1988
Mesocriconema antipolitanum (de Guiran, 1963) Loof and De Grisse, 1989
Amplimerlinius globigerus Siddiqi, 1979
Scutylenchus rugosus (Siddiqi, 1963) Siddiqi,1979
Merlinius brevidens (Allen‚ 1955) Siddiqi, 1970
M. nanus (Allen, 1955) Brzeski, 1991
Trophurus ussuriensis Eroshenko, 1981
Helicotylenchus digonicus Perry‚ in Perry‚ Darling and Thorne‚ 1959
H. exallus Sher, 1966
H. vulgaris Yuen‚ 1964
Pratylenchoides ritteri Sher, 1970
Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) Filipjew and Schuurmans Stekhoven, 1941
P. thornei Sher and Allen, 1953
Zygotylenchus guevarai (Tobar Jimenez 1963) Braun and Loof 1966
Boleodorus thylactus Thorne, 1941
Discotylenchus sp.
Psilenchus hilarulus de Man, 1921
Paratylenchus similis Khan, Prasad and Mathur, 1967
Xiphinema index Thorne and Allen, 1950
*Collected from bark of oak trees
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 جمعآوری شده ازفراریشه درختان،Ditylenchus anchilisposomus  مشخصات ریختسنجی جمعیت ایرانی گونه-8 جدول
) انحراف معیار (دامنه±  میانگین، اندازهها بر حسب میکرومتر میباشد.بلوط شهرستان خرمآباد و مقایسه آن با شرح اصلی
Table 2. Morphometric data of the Iranian population of Ditylenchus anchilisposomus, collected
from the rhizospheric soil of oak trees in Khoramabad city, compared with the original
populations. All measurements are in μm and in the form: mean ± SD (range).
Tarjan 1958

Present study
Characters
n
L
a

Female
12
655 ± 63 (551748)
41.0 ± 2.4 (36.644.1)

Male
8
590 ± 42 (542-660)
40.3 ± 3.5 (35.3-45.5)

Female
624 (487728)
34 (30.639.9)

b

5.7 ± 0.5 (5.3-6.3)

5.5 ± 0.4 (4.9-6)

4.7 (4.1-5.1)

b'

4.1 ±0.2 (3.8-4.4)

12 (11.113.2)

c'
V

4.3 ±0.4 (3.9-4.8)
13.5 ± 0.3 (12.913.7)
4.7 ± 0.5 (3.9-5.6)
81.8 ± 0.8 (80-83)

Stylet

c

Oesophagus
Oesophageal
glands end
Anterior end to
median bulb
MB
Vulva-anus
Tail length
Max Body
width (BW)
Vulval body
width
Anal body
width
Lateral field
width
PVUS
PVUS/BW
PVUS /L%
PVUS / V-A%
Spicules

11.9 ± 0.5 (11.3-12.7)

Male
584 (428678)
44.1 (38.648.4)
4.3 (3.85.1)
9.9 (7.811.4)
8.3 (6.29.9)

5.0 ± 0.3 (4.7-5.2)
-

81 (78-83)

8.3 ± 0.3 (7.8-8.5)

7.9 ± 0.2 (7.6-8.2)

8.8 (7.6-10.8)

115.4 ± 9.3 (99.4121.6)
154 ± 13 (134167)
46.2 ± 2.0 (42.949.1)
40.6± 1.8(38.943.1)

108.8 ± 8.5 (95.3117.4)

-

-

145 ± 10 (134-159)

-

-

45.9 ± 0.8 (45.2-47.2)

-

-

42.2± 3.5(38.9-47.6)

-

-

50.0 ± 3.2 (47.9-55.6)

-

-

14.7 ± 1.5 (12.8-16.5)

-

-

-

-

-

10.1 ± 0.6 (9.5-10.8)

-

-

5.3 ± 0.3 (5.0-5.6)

5.0 ± 0.0 (5.0-5.0)

-

-

33.3 ± 3.0 (28.036.1)
2.3 ± 0.1 (2.1-2.4)
5.1± 0.4 (4.5-5.6)
47.7 ± 5.0 (39.955.5)

-

32 (20-41)

-

-

1.5-2.5
-

-

-

-

-

-

17.6 ± 0.7 (17.1-18.8)

-

18.5 (17.020.3)

70 ± 10.1 (57-90)
48 ± 4.5 (42-56)
16 ± 1.2 (14.918.5)
14.4 ± 1.5 (12.416.5)
10.4 ± 1.1 (9.412.0)
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 سر و:D  مری؛:C ; شکل کلی بدن:A, B  نر؛:B, K-L  ماده؛:A, C-J .Ditylenchus anchilisposomus گونه-3 شکل
 تنوع دم:H-L  شکاف تناسلی و کیسه عقبی رحم ؛:G  سطوح جانبی؛:F  قسمت انتهای مری؛:E استایلت ؛
Figure 1. Ditylenchus anchilisposomus, A, C-J: Female; B, K-L: Male; A, B: Entire Body; C:
Oesophagus; D: Anterior end; E: Oesophageal glnads; F: Lateral field; G: Vulva and PVUS; H- L:
Tail variation

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد34شماره،1بهار1411


 -2گونه Laimaphelenchus australis

74

نر :بدن بعد از تثبیت شدن نسبت به مادهها دارای
خمیدگیبیشترازسطحشکمی،اسپیکولخاریشکل،

Zhao, Davies, Riley and Nobbs, 2006
جدول4وشکل2

اندکی به سمت شکمی خمیده ،فاقد بورسا و

مشخصات:

گوبرناکلوم ،دارای سه جفت پاپیل جنسی ،یک جفت

مادهها :کرمیشکل،انتهایبدنباچندبرآمدگی

قبل از مخرجو دیگری وسط دوم ،سومین جفت پاپیل

خاتمه یافته ،پس از تثبیت به صورت خمیده از سطح

در نیمه دوم دم و نزدیک به انتهای دم قرار گرفته ،دم

شکمی ،کوتیکول با حلقههای عرضی ظریف به عرض

مخروطیونسبتبهمادهبلندتربود.

 1-0/9میکرومتر در وسط بدن ،سطوح جانبی دارای

جمعیت یافتشده با نداشتن پرده کوتیکولی در

چهار شیار طولی و به اندازه  19/7-17/9درصد عرض

ناحیهشکافتناسلی،چهارشیارطولیدرسطوحجانبی،

بدن ،سر از کنارهها گرد ،طرفین سر در بعضی نمونهها

دمبایکساقهو 4تا 3برآمدگی،کیسهعقبیبلندتراز

نسبتبهبدنبهمقدارجزئیعریضتر،جلوی سرتخت،


20میکرومتروتخمدانبایکردیفتخمک،بااستفاده

متمایز از بدن و بدون حلقه مشخص ،به بلندی 4-2/7

از کلید شناسایی جنس ()Asghari et al., 2012

میکرومتر و عرض  8-5/4میکرومتر در قاعده ،شبکه

 Laimaphelenchusبا گونه  L. australisمطابقت

کوتیکولیسرضعیفتامتوسط،استایلتظریف،دارای

نشانداد .اینگونهبانداشتنپردهکوتیکولیجانبیاز

تورمهای کوچک و اندکی کشیده اما مشخص ،طول


گونههای L. preissii Zhao, Davies, ،L. penardi


بخش مخروطی  38/4-41/5درصد کل طول استایلت،

L. persicus Asghari, ،Riley and Nobbs, 2006

لوله اولیه مری در محل اتصال به حباب میانی باریکتر

L. unituberculus ،Pourjam, Heydari and Zhao

شده ،حباب میانی گرد تا تخممرغی شکل با دریچه

L. helicosoma Peneva ،Bajaj and Walia, 2000

مرکزیمشخص،بهعرض  11/2-1/4میکرومتر وطول

 and Chipev 1999و L. simalensis Negi, Kalia,

 13/8-14/2میکرومتر ،منفذ دفعی ترشحی 95-72

میگردد .جمعیت
 Walia and Bajaj, 2009متمایز  

میکرومتر از سر فاصله دارد .همیزونید نامشخص ،غدد

گونههای L. pannocaudus Massey 1966
حاضراز 

مریازسمتپشتیبارودهدارایهمپوشانی.داراییک

و L. heidelbergi Zhao, Davies, Riley and

لولهتولیدمثلیبلندوکشیدهکهبهطرفجلوبدنرشد

 Nobbs, 2007با داشتن دم با برآمدگی پهن تفکیک

تخمکباهستههایمشخص،

یافته ،دارای یک ردیف

میشود .گونه مورد مطالعه به علت داشتن طول بدن


کیسهذخیرهاسپرم پرازاسپرم،واژنبهصورتموربو

کمتر ( 398-480در مقابل 540-390میکرومتر) و تعداد

متمایلبهجلویبدن،روزنهتناسلیفاقدپردهکوتیکولی

شیار طولی سطوح جانبی متفاوت (چهار شیار طولی در

جانبی ،لبههای روزنه تناسلی برجسته و اندکی حالت

مقابلسهشیارطولی)ازگونهL. patulus Swart, 1997

خوابیده به طرف جلو دارند ،واژن به طول 5/9-5

قابلشناساییاست .همچنینازگونهL. Massey, 1974

میکرومتر 0/3-0/4،عرضبدندرناحیهشکافتناسلی.

 phloesiniبا داشتن استایلت کوتاه تر (  10/9-1/9در

کیسه عقبی رحم به طول  42/2-24/4میکرومتر و به

برابر  14-12میکرومتر) و همچنین وجود یک ردیف

اندازه  0/43-0/28درصد فاصله فرج-مخرج .مخرج

تخمکدرمقابلوجودچندردیفتخمکدرقسمت

مشخص،دممخروطی.ازسطحشکمیخمیده ،درانتها

ابتدای تخمدان تفکیک میشود؛ همچنین در مقایسه با

داراییکساقهوچهاربرآمدگیبود.

گونه   L. pini Baujard 1981از نظر

...هایشهرستانخرمآباد


بلوطجنگل
شناسایینماتدهایمرتبطبادرختان:مهرابیانوهمکاران

73

 جمعآوری شده از پوست تنه درختان،Laimaphelenchus australis  مشخصات ریختسنجی جمعیت ایرانی گونه.1 جدول
) انحراف معیار (دامنه±  میانگین، اندازهها بر حسب میکرومتر میباشد.بلوط شهرستان خرمآباد و مقایسه آن با شرح اصلی
Table 3. Morphometric data of the Iranian population of Laimaphelenchus australis, collected from
the bark oak trees of Khoramabad city, compared with type population. All measurements are in μm
and in the form: mean ± SD (range).
Characters
Present study
Zhao et al. 2006
Female

Male

Female

Male

n

6

1

17

13

L

425 ± 46 (360-486)

411

a

27.0 ± 1.7 (24.0-28.3)

28.8

405 ±31 (372459)
26.4±1.9 (24.231.6)

b

7.4 ± 0.5 (6.8-7.9)

7.4

b'

3.5 ± 0.3 (3.1-3.8)

3.5

c

16.5 ± 1.6 (13.9-18.7)

12

c'

3 ± 0.4 (2.6-3.5)

3

385 ±34 (301412)
27.4±3.1
(22.7-31.5)
7.3±0.7 (6.68.4)
3.1±0.3 (2.43.8)
12.6±0.7
(11.1-13.7)
2.7±0.3 (2.23.4)

V

72 ± 1.5 (70-75)

-

10.4 ± 0.4 (9.8-10.8)

10-10.4

Oesophagus

55 ± 2.8 (53-59)

55.5

-

-

Oesophageal
glands end

119 ± 6.3 (111-125)

117.9

131.9±9.5
(115.4–147.7)

124.4±18.9
(92.3–169.2)

Overlapping

62.3 ± 4.3 (56.7-65.7)

62.4

-

-

-

-

Stylet

Excretory pore

79 ± 5.4 (72-85)

Head-vulva

309 ± 29.7 (263-344)

-

Vulva-anus

90 ± 15.5 (73-113)

-

Tail length

25.8 ± 1.5 (24-28.5)

34.4

14.7 ± 1.8 (13.4-17.6)

-

Vulval body
width
Anal body
width
spicule

8.8 ± 0.8 (7.5-9.7)

7.6±0.6 (6.8-9)
3.1±0.2 (2.83.4)
13.6±1.4 (11.917.6)
3.1±0.4 (2.33.8)
68.9±6.5 (5083.9)
11.0±0.8 (9.212.3)

11.2±0.5 (1011.5)

279.3±36.8
(198.5-369.2)
93.8±8.1 (79.2–
108.5)
30.1±3.9 (25.438.5)

30.9±3.0
(25.1–36.9)

-

-

-

-

-

21.5-26.5

-

-

-

22.7
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 سر و:D  مری و سر؛:C  شکل کلی بدن؛: A, B ; نر:B,H  ماده؛:A, C-G, I .Laimaphelenchus australis -2 شکل
 دم نر:H  تنوع دم ماده؛F  وI  کیسه عقبی رحم؛:G  سطوح جانبی؛:E استایلت؛
Figure 2. Laimaphelenchus australis, A, C-G, I: Female; B, H: Male; A, B: Entire body; C: Oesophagus
and Head D: Head and Stylet; E: Lateral field; G: PUS; I, F: Female tail variation; H: male tail
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کیسه عقبی رحم بلندتر ( 42/2-24/4در مقابل کمتر

جمعیت مورد مطالعه با داشتن لبه جلویی پرده

اینگونهاولینباردردنیا

از 20میکرومتر)اختالفدارد.

کوتیکولیروزنهتناسلیکشیدهشدهبهسمتعقببدن،

توسط( Zhao et al. )2006ازچوبدرختانکاجدر

تعداد شیارهای سطوح جانبی سه عدد و شکل دم

استرالیاگزارششد.اینگونهدرتحقیق حاضر ازچوب

(مخروطیباانتهایساقهمانندوچهاربرآمدگی)باگونه

درختان بلوط بخش پاپی استان لرستان جمعآوری و

 L. penardiمطابقت نشان میدهد .اختالف جمعیت

بارازایرانگزارشمیشود.

شناساییشدوبرای 
اولین

موردمطالعهباجمعیت(Steiner )1914درداشتنطول

 -4گونه Laimaphelenchus penardi (Steiner,

بدن بزرگتر ( 195-741در مقابل  570میکرومتر) ،با

)1914

جمعیتارائهشدهتوسط(Baujard)1981دراسپیکول

and

Schuurmans
Stekhoven, 1941

Filipjev

جدول3وشکل4
مشخصات:

کرمیشکلواستوانهایکهدرناحیهسروبعداز

نر:
بعدازتثبیتشدننسبتبهمادهها

مخرجباریکترشده،

دارای خمیدگی بیشتر از سطح شکمی ،کوتیکول با
حلقههای مشخص و درشت به عرض متوسط 1/7

میکرومتر در وسط بدن ،سطوح جانبی دارای سه شیار
طولی و به اندازه  19/9-15/8درصد عرض بدن ،سر
متمایز از بدن با کنارههای گرد ،به بلندی 4/9-4
میکرومتر و عرض  7/4-8/1میکرومتر  ،بدون حلقه،

بلندتر ( 28-25در مقابل 24-18میکرومتر) ،با جمعیت
ارائهشدهتوسط( Azizi et al. )2015درکیسهعقبی
رحمبلندتر(240-130درمقابل149/8-11میکرومتر)و
اولینبار

همچنین حضور نر اختالف دارد .این گونه
توسط ( Steiner )1914با نام Aphelenchus

penardiگزارششد.درایران(،Azizi et al. )2015
جمعیت ماده این گونه را از بلوطهای لرستان گزارش
نمود .در تحقیق حاضر ،نماتد نر این گونه از پوست
جمعآوری شد که برای
درختان بلوط بخش پاپی  
بارازایرانگزارشمیشود.


اولین

شبکهکوتیکولیپایهسرمشخص،استایلترشدیافتهو
سپاسگزاری

کمیمتورمدرانتها،بدونگرههایانتهایی،طولبخش

مخروطی  33/3-49/7درصد کل طول استایلت ،حباب
میانی حجیم ،گرد تا بیضی شکل با دریچه مشخص و
بزرگکهدرمرکزآنواقعشده،باعرض13/9-12/5
میکرومتر و طول  11/4-18/7میکرومتر ،منفذ دفعی-

ترشحی عقبتر از حلقه عصبی و به فاصله -108/1
 142/1میکرومتر از ابتدای بدن ،همیزونید نامشخص،
غددمری رشدیافتهونسبتبهرودهحالتهمپوشانی
پشتی .اسپیکول خاری شکل ،به سمت شکمی خمیده،
فاقدبورساوگوبرناکولوم،دارایسهجفتپاپیلجنسی،
یکجفتقبلازمخرجودوجفتدیگربعدازمخرج
ودرنیمهدومدمقرارگرفتهکهتقریبابهفاصله11/14
میکرومتراز هم قرار گرفتهاند ،دم مخروطی ،در انتها
داراییکساقهوچهاربرآمدگی که حدوداً 4/4برابر
متوسطعرضبدندرناحیهمخرجبود.

بدین وسیله از حمایتهای مالی دانشگاه لرستان
تشکروقدرانیمیگردد.



) انحراف معیار ( دامنه±  میانگین،حسب میکرومتر میباشد
Table 4. Morphometric data of Laimaphelenchus penardi population, collected from the bark oak trees of Khoramabad City, Iran, compared with
other populations. All measurements are in μm and in the form: mean ± SD (range)
Characters

n
L
a
b
b'
c
c'
V
stylet
m
Head-cardia
Oesophageal glands end
MB
overlapping
Excretory pore
Nerve ring
Head-vulva
Head-anus
Vulva-anus
Tail length
Vulval body width
Anal body width
PVUS
PVUS/BW
PVUS/L%
Spicule

Present study
Female
20
842 ± 87.2 (731-985)
34.5 ± 2.6 (31.2-38.5)
11.1 ± 0.5 (10.6-12.2)
4.8 ± 0.7 (4.4-5.6)
19.5 ± 1.6 (17.8-21.6)
3.5 ± 0.3 (3.0-3.9)
65± 1.4 (63-66)
13.2 ± 0.3 (13.0-13.6)
42.8 ± 1.0 (41.2-44.2)
76 ± 6.6 (65-84.)
168.5 ± 6.2 (165-176)
65 ± 4.9 (57-73)
94 ± 12.1 (81-103)
115 ± 8.0 (99-123)
94.5 ± 7.1 (86.3-104.0)
552 ± 56 (476-625)
799 ± 85 (691-939)
246 ± 32.8 (215-314)
43.3 ± 3.4 (39.0-47.8)
23.9 ± 1.4 (22.0-26.8)
12.5 ± 0.9 (11.2-13.6)
172 ± 30.7 (140-230.0)
7.3 ± 1.4 (5.2-9.5)
20.6 ± 3.1 (15.2-23.4)

Male
10
837 ± 80 (748-959)
36.4 ± 2.8 (31.5-38.8)
11.2 ± 1.2 (9.6-12.2)
4.4 ± 0.5 (4.0-5.0)
15.2 ± 1.1 (14.1-16.8)
3.3 ± 0.2 (3.0-3.5)
13.0 ± 0.1 (12.9-13.1)
40.4 ± 1.4 (38.7-42.4)
75.1 ± 6.5 (64.2-83.2)
183.1 ± 21.4 (154.7-206.5)
64.4 ± 5.1 (58.5-73.5)
108.8 ± 17.5 (90.5-131.5)
114.8 ± 10.1 (106.9-132.1)
86.9 ± 1.2 (86.0-87.7)
781.5 ± 75.8 (698.3-902.4)
55.1 ± 5.5 (47.5-61.2)
16.5 ± 1.0 (15.6-18.0)
25.4 ± 0.3 (25.2-26.0)

Steiner
1914
Female
570
30
10.6
20
66
-

Baujard 1981
Female
24
640-810
29-44
9-11
19-26
2.5-3
63-68
13-14
30-40
55-68
92-132
88-106
179-243
28-35
72-173
3.6-8.6
-

Male
24
660-770
37-44
9-11
17-21
2.3-3.3
12-13
30-40
16-23

Azizi et al. 2015
Female
10
758 ± 60 (695-870)
33.3 ± 3.0 (29.3-37.8)
9.9 ± 0.8 (9.0-11.4)
4.2 ± 0.5 (3.7-5.0)
18.4 ± 2.1 (16.0-21.3)
3.4 ± 0.3 (3.0-3.7)
65.9 ± 1.2 (64.7-67.4)
13.6 ± 0.4 (13.0-14.0)
43.0 ± 2.0 (41.4-45.8)
76.6 ± 3.9 (70.0-80.5)
184.9 ± 20.0 (153.0-207.0)
64.2 ± 3.2 (60.0-69.0)
102.4 ± 18.7 (75.0-124.0)
99.6 ± 4.1 (93.5-106.0)
87.9 ± 4.5 (84.0-94.0)
499.3 ± 40.2 (450.0-573.0)
716.7 ± 59.8 (653.3-827.9)
217.4 ± 22.2 (194.0-254.9)
41.5 ± 4.0 (34.0-46.0)
22.8 ± 1.9 (20.8-26.0)
12.3 ± 0.8 (11.3-13.5)
114.1 ± 13.6 (99.0-138.6)
5.0 ± 0.7 (4.1-5.8)
15.1 ± 1.3 (13.0-16.5)
-
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 اندازهها بر. جمعآوری شده از پوست تنه درختان بلوط شهرستان خرمآباد و مقایسه آن با سایر جمعیتها،Laimaphelenchus penardi  مشخصات ریختسنجی جمعیت.1 جدول
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F,  مری؛:D, E  سر و استایلت ؛:C ; شکل کلی بدن:A, B  نر؛:B, K  ماده؛:A, C-J. Laimaphelenchus penardi -1 شکل
 دم:J , K  روزنه تناسلی ؛:I  سطوح جانبی؛:H  تنوع حباب میانی مری؛: G
Figure 3. Laimaphelenchus penardi, A, C-J: Female; B, K: Male; A, B: Entire body; C: Head and
stylet; E, D: Oesophagus; F, G: Median balb variation; H: Lateral field; I: Vulva; J, K: tail
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Abstract
Background and Objectives
The accurate identification of taxons especially species and genera is very important for a
better understanding of biology, ecology, life cycle and other aspects such as
pathogenicity.
Materials and Methods
In order to identify plant parasitic nematodes associated with oak trees of Khoramabad
city, Iran, 82 soil and foliar samples of oak trees were collected from different regions of
Khoramabad city, during 2014 and 2015. After extraction, killing and fixation of
nematodes, identification of species was carried out considering morphological and
morphometrical characters using a digital camera equipped light microscope.
Results
In this study, 26 nematodes species From Tylenchomorpha infraorder and Longidoridae
family including: Aphelenchus avenae, Laimaphelenchus australis L. penardi,
Paraphelenchus amblyurus, Aprutides guidetti, Ditylenchus medicaginis, D.
anchilisposomus, D. parvus, Mesocriconema antipolitanum, Amplimerlinius globigerus,
Scutylenchus rugosus, Merlinius brevidens,
M. nanus, Trophurus ussuriensis,
Helicotylenchus digonicus, H. exallus, H. vulgaris, Pratylenchoides ritteri, Pratylenchus
neglectus, P. thornei, Zygotylenchus guevarai, Boleodorus thylactus, Discotylenchus sp,
Psilenchus hilarulus, Paratylenchus similis, and Xiphinema index were identified.
Discussion: Among the identified nematodes, 19 species are reported for the first time
from oak tree in Iran. Laimaphelenchus australis is characterized by ventrally arcuate
body; cephalic region set off; four incisures in lateral field; vulva without a flap, postuterine sac extending for about one-third the vulva-anus distance, tail conoid with a
single stalk-like terminus and four pedunculate tubercles. L. penardi male nematodes is
characterized by having morphology similar to that of female, 12.9-13.1 μm long stylet,
25.2-26.0 μm long spicule, testis outstretched, spermatocytes in a single column, spicules
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paired, rosethorn–shaped, with prominent capitulum and rostrum broad with bluntly
rounded tip. L. australis and male L. penardi are new records for the nematofauna of
Iran. These fungal nematodes are likely to affect the balance of endophytic fungi
populations on oak trees, indicating the importance of identifying these nematodes, and
D. anchilisposomus is re-described herein.
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