
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

          
  ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان88بهار ،  سومشماره اول ، سالشناسی جانوری،  پژوهشی زیست_ علمی  فصلنامه 

                                                                     

1  

   از ایران(Sheath nematode)دار  معرفی سه گونه نماتد غالف
 3 پورجم ابراهیم ،2 اکبر کارگر بیده، 1*علی اسکندری

  
  چکیده

ــانواده   ــدهای خـ ــایی نماتـ ــورد شناسـ ــه در مـ طـــی مطالعـ
Criconematidaeهــای خــاک و ریــشه   در ایــران، از نمونــه

طق هـای منـا    آوری شده از مزارع، باغات، مراتع و جنگل        جمع
ــالف     ــد غـ ــه نماتـ ــه گونـ ــشور، سـ ــف کـ ــا  مختلـ  دار بـ

ــی   ــامی علم ، Hemicriconemoides strictathecatusاس
Hemicycliophora lutosa و H. sturhani ــائی  شناسـ

گونه اول از خاک اطراف ریشه خرما در شهداد کرمان،      . گردید
گردو در قزوین و مرکبات در بنـدر عبـاس و شـهداد کرمـان؛            

در جنگـل اسـالم و       در   ارزن  طـراف ریـشه   خاک ا گونه دوم از    
سیر وحشی در دامغـان و بیـد          از خاک اطراف ریشه   گونه سوم   
 .گردیدآوری   جمعدر شاهرود

 
بنـدی،   سـنجی، طبقـه    شناسـی، ریخـت    ریخت :کلمات کلیدی 

Criconematidae ،Hemicriconemoides ،Hemicycliophora .  
 
 

 مقدمه
ــالف  ــدهای غ ــه  (Sheath nematodes)دار  نمات ــق ب  متعل

 به واسـطه دارا بـودن یـک کوتیکـول           Tylenchinaزیرراسته  
. گردند اضافی یا غالف از سایر نماتدهای این گروه متمایز می         
 های این گروه از نماتدها انگل گیاهی بوده و در جنس

Hemicriconemoides و Hemicycliophoraقرار دارند .  
  
 (Eskandari.a@email.com) نویسنده مسئول مکاتبات-*

 شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشجوی دوره دکتری رشته بیماری -1
  دانشگاه تربیت مدرس، 

 شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز  دانشیار رشته بیماری-2 

شناسـی گیـاهی، دانـشکده کـشاورزی، دانـشگاه           دانشیار رشته بیماری   -3 
  تربیت مدرس

  
 بنــدی مجنتــی و همکــاران   طبقــه مایــن دو جــنس در سیــست

 و Criconematidae در خـانواده     ]6[ و دکرامر و هانت      ]17،  16[
 ]19،  18[بندی ارائه شده توسط صـدیقی        های طبقه  در سیستم 

ــانواده  ــب در خــ ــه ترتیــ ــای  بــ  و Criconematidaeهــ
Hemicycliophoridae هـای   اکثر گونـه  . شوند بندی می   طبقه
ی خارجی ریشه بـوده و در حـالی         ها این دو جنس انگل بافت    

اند، استایلت قوی خود را بـه        که به ناحیه اپیدرم ریشه چسبیده     
در . کنند فرستند و تغذیه می    های سطحی ریشه می    داخل سلول 

ــه  ــین گون هــای مهــم   یکــی از انگــلH. arenariaeایــن ب
سبزیجات محسوب شده و باعث ایجاد گال در قسمت انتهائی 

 این گونه در ایـاالت متحـده از خـاک           همچنین. شود ریشه می 
فرنگـی و کـدو گـزارش شـده و در            اطراف ریشه لیمو، گوجه   

% 20-10های باال با ایجاد گال در بافت مریستم ریشه           جمعیّت
گونـه  . کنـد  فرنگی و کدو خسارت وارد می      به محصول گوجه  

H. parvana   نیز در ایاالت متحده یک بیمارگر مهـم کـرفس 
مناطق گرمسیری بـه خـصوص نـواحی        در  . شود محسوب می 

جنوبی و جنوب شرق آسیا، آفریقا و جنوب ایاالت متحده نیز           
 پراکندگی از Hemicriconemoidesهای مختلف جنس     گونه

های مختلف گیاهـان     های گونه  وسیعی برخوردار بوده و ریشه    
زراعی و درختان میوه مانند ذرت، فلفل سیاه، چای، انبه، موز،           

  ].19[دهند  را مورد حمله قرار میخرما و آناناس 
 از گونه بر اساس مقاالت و گزارشات معتبر موجود تاکنون ده

   : شاملHemicycliophora  جنس
H. belemnis Germani & Luc, 1973 ]2[،H. chilensis 

Brzeski, 1974 ]13[ ،H. conida Thorne, 1955، 

H. iranica Loof, 1984 ،H. lutosoides Loof, 1984، 
H. megalodiscus Loof, 1984 ،H. sculpturata Loof, 

1984 ،H. spinituberculata Loof, 1984 ،H. sturhani 
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Loof, 1984 ]14[ ،H. poranga Monteiro & Lordello 
 Hemicriconemoides و ســه گونــه از جــنس ]11[ 1978 ,

ــامل    ،]H. chitwoodi Esser, 1960 ]10شـــــ
H. stritctathecatus Esser, 1960 وH. cocophilus 

(Loos, 1949) Chitwood & Birchfield, 1957 ]13[ از 
  . اند ایران گزارش و یا توصیف شده

دار شـامل یـک گونـه از         در این بررسی سه گونه نماتد غالف      
ــنس  ــی Hemicriconemoidesجــ ــم علمــ ــا اســ   بــ

H. strictathecatus  ـنس  بـا  Hemicycliophora و دو گونه از ج
  . شناسائی گردیدH. sturhani و H. lutosaاسامی 

  
   کارمواد و روش

 تعـدادی نمونـه   1383-85هـای   در طول فصول زراعـی سـال      
هـای منـاطق     خاک و ریشه از مزارع، باغات، مراتـع و جنگـل          

آوری و پـس از انتقـال بـه آزمایـشگاه،            مختلف کـشور جمـع    
هـای خاکـشویی و      ها بـا اسـتفاده از سـری الـک          نماتدهای آن 

 استخراج و طبـق روش تکمیـل شـده سـین            ]12[وژ  سانتریفی
خـصوصیات  .  تثبیت و به گلیسرین منتقل شـدند       ]8[هورست  
آوری شـده    هـای جمـع    سنجی جمعیّت  و ریخت  شناسی ریخت

، 1[بر اساس اطالعات ارائه شده توسط برزسـکی و دگریـسه            
 مورد بررسـی و مطالعـه میکروسـکوپی قـرار گرفتـه و بـا                ]7

ها تعیین   کلیدهای شناسائی موجود، گونه آن    استفاده از منابع و     
رسم تـصاویر از میکروسـکوپ دو    و   گیری  برای اندازه  .گردید

کـه   مجهز بـه لولـه ترسـیم    Nikon, Eclipse E600چشمی 
   . شده بود، استفاده گردیدکالیبره جهت انجام این کار

  
  نتایج وبحث

  Hemicriconemoides strictathecatus Esser, 1960گونه 
= H. mangiferae Siddiqi, 1961 

= H. litchi Edward & Misra, 1964 
= H. birchfieldi Edward, Misra & Singh, 1965 

= H. aberrans Phukan & Sanwal, 1983 
  )1، جدول 1شکل (

 حلقـه صـاف،     150این گونه با داشـتن متوسـط کمتـر از           
هـای    میکرومتـر، گـره    90استایلت بلند به طـول کمتـر از         

هـای   ایلت گرد تا لنگر ماننـد، دم مخروطـی بـا حلقـه            است
 ای با انتهای کامالً    انتهائی کم و بیش گرد یا تقریباً استوانه       

گرد و ناحیه لبـی متـشکل از دو حلقـه کـه حلقـه اول آن                 
هـای   تر از حلقه دوم اسـت، از سـایر گونـه            باریک معموالً

سـیا  این گونه در اروپا، آمریکـا و آ       . گردد مشابه متمایز می  
ای  از پراکندگی وسیعی برخوردار بوده و تنوع درون گونه        

زیادی در خصوصیات ریخت سنجی و ریخت شناسـی از          
بـار از خـاک       ایـن گونـه اولـین       . ]5[دهـد    خود نشان مـی   

ــاه   ــشه گی ــراف ری ــت .Cocos nucifera Lاط  در ایال
  .]9[آوری و توصیف شده است  فلوریدای آمریکا جمع
ولـین بـار از خـاک اطـراف ریـشه           در ایران، گونـه فـوق ا      

ــد    ــزارش گردیـ ــان گـ ــهداد کرمـ ــات در شـ  .]13[مرکبـ
سـنجی و    های مورد مطالعه از نظر مشخصات ریخـت         جمعیّت
شناسی با شرح اصلی و نیز توصیف ارائه شـده توسـط             ریخت

  .  تطابق باالئی دارد]13[خیری و باروتی 
ی فـوق از خـاک اطـراف ریـشه خرمـا و          در این بررسی گونه   

رکبات در شهداد کرمان، گردو در قزوین و مرکبات در بنـدر            م
  . آوری و شناسایی گردید عباس جمع
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؛ )ماده (F و Hemicriconemoides strictathecatus :A-D. 1شکل 

E) الرو .(A   و B :      نمای سر از دید جانبی؛C :      بخش انتهـائی اسـتایلت؛D :
بخـش  : F کوتیکولی در سطح بـدن؛       های زوائد  ردیف: Eبخش ابتدائی بدن؛    

  . انتهائی بدن
  

  Hemicycliophora lutosa Loof & Heyns, 1969گونه 
= H. lutosoides Loof, 1984 

  )2، جدول 2شکل (
  

 حلقه، سر تخت و متشکل از دو        389-283این گونه با داشتن     
حلقه، لبه باالئی شکاف تناسلی رشـد یافتـه و طویـل، وجـود              

ای عرضی در جوانب بـدن، عـدم وجـود          شکستگی در شیاره  
چهــار نــشان بیــضی شــکل در ســطوح جــانبی و نیــز فقــدان 

هـای بـدن در خـارج از         شیارهای طولی ریـز بـر روی حلقـه        
ــه طــول   ــد ب  94-72محــدوده ســطوح جــانبی، اســتایلت بلن

میکرومتر و دم بلند و باریک شونده با انتهای نوک تیز از سایر             
 کـه در  H. lutosoidesگونه . دگرد های مشابه متمایز می گونه
 و تنها بر اساس عدم وجود افـراد نـر در جمعیـت              1984سال  

مورد مطالعه و دارا بودن کیسه ذخیره اسپرم خـالی بـه عنـوان              

، ]14[ توصیف شده بود     H.lutosaیک گونه جدیدومتمایز از     
مانزو و با این توجیه که هر دو شیوه تولیـد مثـل    توسط کاستا

ائی ممکن است در یک گونه وجـود داشـته          دو جنسی و بکرز   
  . ]3[نام شده است  هم  H. lutosaباشند با 

سـنجی جمعیّـت مـورد       شناسـی و ریخـت     مشخصات ریخـت  
 و نیـز بـا   ]14[مطالعه با جمعیّت قبلی گزارش شـده از ایـران        

جمعیّت مطالعه شده در شرح اصلی بـه جـز در نـسبت طـول           
، به ترتیـب در مقابـل    a = 42-32(بدن به حداکثر عرض بدن      

  .تطابق باالئی دارد) 33-26 و 25-38
آوری و توصـیف     بار از آفریقای جنوبی جمـع       این گونه اولین    

 .Hدر ایران گونـه فـوق اولـین بـار بـا نـام       . ]15[شده است 

lutosoides   از خــاک اطــراف ریــشه Ranunculus sp. ،
Mentha sp. ،Potentilla sp. و Polygonum sp.  در بنـدر 

 Cyperus و .Typha sp. ،Carex sp؛ )استان گـیالن (انزلی 

sp.      و از خاک اطراف ریشه     ) استان گیالن ( و چمن در رودبار
آوری و  جمــع) اســتان اصــفهان(چمــن و بارهنــگ در زواره 

ی فـوق از خـاک    ایـن بررسـی گونـه     در  . ]14[گزارش گردیـد    
و شناســایی آوری   جمـع جنگـل اســالم  در ارزن  اطـراف ریــشه 

  .یدگرد
  
  Hemicycliophora sturhani Loof, 1984گونه 

 )2، جدول 3شکل (

  
 حلقه، سر گرد و متـشکل از دو         281-240این گونه با داشتن     

یا سه حلقه، لبه باالئی شکاف تناسـلی رشـد یافتـه و طویـل،               
وجود شکستگی در شیارهای عرضی و چهار نشان بیضوی در          

ارهای طولی ریـز    حد فاصل بین آنها در جوانب بدن و نیز شی         
های بدن در خارج از محـدوده سـطوح جـانبی،            بر روی حلقه  

 میکرومتر و دم بلند و گوه مانند        99-82استایلت بلند به طول     
 هـای مـشابه متمـایز    با انتهای کم و بیش مجزا از سـایر گونـه  

  .گردد می
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بار از ایران و از خاک اطـراف ریـشه درخـت              این گونه اولین    
ــه ز ــدجان در اســتان گــیالن جمــع صــنوبر در منطق آوری و  ن

ــده اســت   ــی و  مشخــصات ریخــت. ]14[توصــیف ش شناس
های مورد مطالعـه بـا جمعیّـت مطالعـه           سنجی جمعیّت  ریخت

  . کامال مطابقت دارد]14[شده در شرح اصلی 
سـیر وحـشی      ی فوق از خاک اطراف ریشه       این بررسی گونه  در  

 .یی گردیدو شناساآوری   جمعدر دامغان و بید در شاهرود

  

 
نمای سر : B و A). ماده (Hemicycliophora lutosa :A-F. 2شکل 

ناحیـه  : Eسـطح جـانبی؛     : Dبخـش انتهـائی اسـتایلت؛       : Cاز دید جانبی؛    
   .بخش انتهائی بدن: Fشکاف تناسلی؛ 

  

  

 
نمـای سـر   : A). ماده (Hemicycliophora sturhani :A-F. 3شکل 

: E و   Dبخش انتهائی اسـتایلت؛     : Cی بدن؛   بخش ابتدائ : Bاز دید جانبی؛    
  .بخش انتهائی بدن: Fسطح جانبی؛ 
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ها بـه   اندازه(های دیگر   و مقایسه آنها با جمعیّتHemicriconemoides strictathecatusهائی از گونه  خصوصیات ریخت سنجی افراد ماده جمعیت. 1جدول 
  ).باشد میکرومتر می
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  های  و مقایسه آنها با جمعیّتH. sturhani و Hemicycliophora lutosaهائی از دو گونه  خصوصیات ریخت سنجی افراد ماده جمعیت. 2جدول 
  ).باشد ها به میکرومتر می اندازه( دیگر 
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