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  1389اسفند  - ، بهمن 6مجله گیاهپزشک و غذا، شماره 
 

   نماتدهاي انگل گیاه  برنج در استان گلستانمعرفی برخی از
 

  2 و محمدعلی کالسنگیانی2محمدعلی آقاجانی ،1حسن ملکی زیارتی*

بخش تحقیقات شناسی گیاهی و کارشناس  استادیار بیماري2 ،واحد ثبت و گواهی بذر و نهالشناسی گیاهی  ارشد بیماري کارشناس1
  یعی استان گلستان،گرگانگیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طب

  hmalekiziarati@gmail.com:  الکترونیکپست* 
 

  
ین گیاه استراتژیک ا). 1(، بعد از گندم، دومین منبع تولید غذا براي بشر است  .Oryza sativa Lبرنج با نام علمی

طی ). 2(گیرد  همانند سایر محصوالت کشاورزي، مورد حمله آفات و عوامل بیمارگر مختلف از جمله نماتدها قرار می
استان گلستان نظیر مزارع اطراف فاضل آباد صورت گرفت، عالئم   از چند منطقه1387برداري که در تابستان  نمونه

ها به آزمایشگاه با  اي در مزرعه مشاهده گردید و پس از انتقال نمونه هصورت لک زودرسی و سفید شدن خوشه به
.  دقیقه انجام گردید5مدت   دور به4000استفاده از روش دگریسه، شستشوي خاك و استخراج نماتدها با سانتریفوژ در 

 اساس کلید ها بر مرفومتریک هر یک از نمونهو جهت شناسایی نماتدهاي استخراج شده، خصوصیات مرفولوژیک 
از مهمترین نماتدهاي استخراج شده . مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت) 3( می و همکاران  و)5(تشخیص صدیقی 

هاي مازندران، گیالن و  اشاره کرد که در استان) Aphelenchoides besseyi(توان به نماتد نوك سفیدي برگ برنج  می
این گونه با . شود می ها هاي برنج و پوك شدن دانه شدن نوك برگگلستان شیوع داشته و باعث زود رس شدن، سفید 

هاي نامشخص و دم مخروطی با  داشتن خصوصیات مرفولوژیک نظیر حباب میانی بزرگ و استایلت ظریف با گره
 ها استخراج شدند، سایر نماتدها که با جمعیت باالیی از این نمونه). 4( باشد زائده انتهایی قابل تشخیص می

Filenchus  vulgaris ،Helicotylenchus spp. ، Hirischmaniella oryzaeو  Tylenchorhynchus martini 
  .باشد می
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