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                                                                                                                                   های گیاهیتحقیقات بیماری یفصلنامه

 0931 پاییز، دوم یسال اول، شماره

  32-93 صص
 

 

  سیرجان های انگل درختان پسته درفون نماتد
 

  شاپور باروتی ، سعید رضایی،  خزینی فرهاد، * ن نشاطسوس

 

 چکیده

 ینمونیه  3 تعیداد   33  و  31   هیای در سیا   سییراان،  یهای انگل درختان پسته در منطقهمنظور شناسایی نماتدبه     

پی  از   .ری گردیید آوکاری سییراان امی   از مناطق مختلف پسته (ریشه نمونه خاک و 35امعا )تکمیلی ینمونه 3 اصلی و 

تهییه  های دائمیی  الم ، ها از خاک و ریشه، تثبیت و انتقا  آنها به گلیسرین با استفاده از روش دگریشستشو و استخراج نماتد

ای شناسایی بر اساس خصوصیات هبا استفاده از مناب  و کلید ،ها و رسم تصاویرگیریاندازه، های میکروسکپیبررسی پ  از .شد

 Rotylenchus whiteheadi یگونیه  .ان  شناسایی شد 6 گونه نماتد متعلق به    سنجی تعداد ریخت شناسی وریخت

مونیید هییده ریشییه همچنییین نماتیید . شییودطییور کامییل شییر  داده میییر از ایییران گییزارش و مشخصییات آن بییهبییرای اونییین بییا

Meloidogyne javanica  سییراان بیوده    یزای باهات پستهخسارت هانب و یگونه ،هاپراکنش در میان گونهدرصد  5 با

 .آوری ارائه شده استو محل ام فراوانی  همراه درصدنیست نماتدها به ،در این مقانه. است

 

 .Rotylenchus ،سیراان ،باهات پسته نماتد انگل گیاهی، :های کلیدیواژه

                                                 
 .ناسی ارشد گروه بیماری شناسی گیاهی پردی  ابوریحان، دانشگاه تهرانکارش - 

 .استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاهپزشکی،  مرکز تحقیقات کشاورزی و مناب  طبیعی استان گلستان، گرگان - 

 .استاد گروه بیماری شناسی گیاهی پردی  ابوریحان، دانشگاه تهران - 

 .، معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور، آملمربی پژوهش، بخش گیاهپزشکی - 

 : نویسنده مسئو  مقانه*
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  های انگل درختان پسته درسیرجاندفون نمات

 مقدمه

عمیودی   یدارای ریشیه  (.Pistacia vera L)رخت پسیته د .ترین محصوالت صادراتی و باهی کشور استپسته یکی از مهم     

مییوه دهیی و سی مت     ای بیر رشید،  کنند و شرایط خاک تاثیر عمدهراحتی نفوذ میمتری خاک به 3-6د بوده که تا عمق حدو

ماتیدهای  تعیداد ن  .های انگل گیاهی اسیت نماتد ی آنها،امله باشد که ازی میاهای عمدهدارای بیماری این درخت .درخت دارد

چهار گونیه روی پسیته حیائز اهمییت      خسارت (.Barooti & Alavi, 2002)گونه ذکر شده است   زا در ایران حدود خسارت

  :باشدهای مهم به شر  زیر میآنودگی درختان به هرکدام از گونهبوده که میزان 

 (.Akhiani et al, 1984)درختان% Meloidogyne javanica   3- 5یشهر ینماتد موند هده - 

 (.Akhiani et al, 1984)درختان% Meloidogyne incognita    3- 5( R1-2)ریشه  ینماتد موند هده- 

 (.Khairi & Barooti, 1984)درختان% Longidorus africanus 3و  Xiphinema indexنماتدهای ناقل ویروس - 

دویست )کل باهات کشورسه چهارم  که در حا  حاضرشود کاری کشور محسوب میتان کرمان یکی از مناطق مهم پستهاس     

منظور افزایش میزان عملکرد محصوالت از طریق ها و بهنحاظ گسترش باغبه .در این استان واق  شده است (و پنجاه هزار هکتار

 رت گرفته اسیت های انگل گیاهی این استان صوشناسایی نماتد یتحقیقاتی در زمینه ،زاکاهش خسارات ناشی از عوامل بیماری

(Hossainipur, 1991; Jahanshahiafshar,2003; Ramaji, 2005 .)گزارشی در دسیت  از شهرستان سیراان  کنونونی تا

و انیار  ( رفسنجان)پسته یبرای اونین بار درایران از خاک اطراف ریشه Longidorus africanus Merny, 1966نماتد  .یستن

 توسیط  Xiphinema index Thorne and Allen, 1950و نماتید   (Barooti & Alavi, 2002)گیزارش گردیید  ( بهبهیان )

صیورت کامیل شیر  داده    به( Fadaei, 2003)فدایی سپ  توسطو  از ایران گزارش شده( Mojtahedi et al, 1980)مجتهدی

 یدر باهیات پسیته   ،که روی پسته فعانیت داشتند Longidoridae یهمچنین در بررسی مناب  داخلی، نماتدهای خانواده. شد

 ها خیودداری شیده اسیت   ها در ارتباط با سایر میزباناز ذکر سایر گونه اند وطور کامل شر  داده شدهاستان کرمان بررسی و به

(Namjoo et al, 2011). 

 هامواد و روش

 شیما ، )طقیه کاری سیراان از اهات مختلیف من نمونه خاک و ریشه از مناطق پسته 35امعا، 33  -31  های طی سا 

در این طریق با تواه به ع ئم و خسارت نماتدزدگی، نها  ییا  . آوری شدتصادفی ام صورت انتخابی و هب (هربو  شرق انوب،

یید و در  بیرداری گرد نمونیه هیای فرعیی    در اطراف ریشهاک ی خمتر سانتی 35تا 5 عمق  نظر انتخاب و ازی مورددرخت آنوده

بیوده   گیرم  355 ،خاک با استفاده از ظیروف وزنیی   یمقدار نمونه. برداری انجام شددفی نمونهتصاروش باهات فاقد ع ئم نیز به

گیرم   55 حیدود   ،بیرداری از خیاک  ضمن نمونیه  .تشکیل شده است Core Sampleکوچک یا  ینمونه 5 است و هر نمونه از 

گراد تا سانتی یدراه  ده و در یخچا  با دمای هر نمونه به آزمایشگاه منتقل ش ،پ  از ثبت مشخصات .ریشه نیز برداشته شد

هیای خیاک موایود بیا     اسیتخراج نماتیدها از نمونیه    ترتیب مراحل شستشوی خاک،سپ  به .شروع مراحل بعدی نگهداری شد

 (Coolen & Herde, 1972)اسیتفاده از روش سیانتریفوژ  با های ریشه از نمونه و (Jenkins, 1964)استفاده از روش سانتریفوژ

 هیای موایود بیا اسیتفاده از روش دگیری      هیای میکروسیکپی دائیم از نمونیه    الم یها، تهیه انجام و پ  از تثبیت کردن نمونه

(DeGrisse, 1969 )ترسیم از نحاظ  یهای مواود با میکروسکپ نوری مجهز به نونههای تهیه شده از نمونهالم .صورت گرفت

هاییت بیا اسیتفاده از منیاب  و     رسی قرار گرفتند و شکل آنها ترسیم شد و در نسنجی مورد برشناسی و ریختخصوصیات ریخت

 .های شناسایی نسبت به تشخیص ان  و گونه اقدام شدکلید

 نتیجه و بحث

هیای   گونیه شناسایی شد کیه   Dorylaimida و Tylenchidaهای ان  از راسته 6 متعلق به  یگونه    ،ین تحقیقا در

 Rotylenchusهمچنیین نماتید   .ذکیر شیده اسیت    آوری و درصد آنودگی در ایدو  شیماره ییک    پارازیت همراه با محل ام

whiteheadi طور کامل شر  داده شده استهب ،که برای اونین بار از ایران گزارش شده. 
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 %   بیا  Geocenamusفراوانیی، این     %5  با Meloidogyneان  شود که تواه به ادو  شماره یک م حظه میبا 

درصید پیراکنش را در    ترتیب بیشترینفراوانی به% 5 با Longidorusان   فراوانی و %   با Pratylenchusی، ان  فراوان

 .انددارا بوده هابین سایر ان 

 آوری شدهلیست نماتدهای جمع:  0 جدول

 محل ام  آوری
Locality 

 نمونه ها فراوانیدرصد 
Percent of infested samples 

 گونه نماتدها
Nematode species 

 Boleodorus thylactus  %10 فخرآباد،اس م آباد،ده قطبیه
 Criconema mutabile %13 یحیی آباد،چاه رضارحمت

 Filenchus filiformis %13 فخرآباد،دوچاهی،چاه رضارحمت
 Filenchus polykypnus %3 ابراهیم آباد

 Geocenamus brevidens %10 یحیی آباد، ابراهیم آباد
 Geocenamus rugosus %13 فخرآباد،تاج آباد،شریف آباد،باغ شور

 Geocenamus stegus %10 یحیی آباد،فخرآباد،ابراهیم آباد
 Helicotylenchus pseudorubustus %6 باغ شور،فخرآباد

 Iratylenchus clavidorus %3 اس م آباد
 Longidorella murithi %6 فخرآباد،ده قطبیه

 Longidorus africanus %20 چاهی، یحیی آباد،سبزدشت،دهنو،چاه فخرآباد،دو

 Meloidogyne javanica %40 ده قطبیه ، یحیی آباد، سبزدشت، مافون، دوچاهی، ا   آباد

 Paratylenchus nainianus %13 یحیی آباد، ده قطبیه

 Pratylenchus hexincisus %6 زیدآباد، چاه قلعه

 Pratylenchus neglectus %13 براهیم آباددوچاهی،،اس م آباد، ا

 Pratylenchus thornei %6 اس م آباد، چاه رضارحمت

 Pratylenchus zeae %6 سبزدشت،تاج آباد
 Rotylenchus glabratus %6 سبزدشت، ده قطبیه

 Rotylenchus whiteheadi %3 باغ شور

 Tylenchorhynchus  brassicae %13 فخرآباد،تاج آباد،اس م آباد

 Xiphinema index %6 فخرآباد، چاه رضارحمت

 Xiphinema pachtaicum %6 زید آباد،یحیی آباد

 Zygotylenchus guevarai %6 شریف آباد،اس م آباد

 Rotylenchus whiteheadi (Ganguly& Khan, 1987) Castillo et al, 1994 یگونه

 33حیا   هاست که تا ب  Filipjevi, 1934 Hoplolaimidae یخانواده متعلق به Rotylenchus Filipjevi, 1936ان       

آن انجام دادند، آنها  یگونه  1روی بر بررسی که یک در  996 گرارت و باروتی در سا  . گونه از آن در دنیا گزارش شده است

                           وه کلیییید اداگانیییه ای ارائیییه نمودنییید گیییروه تقسییییم و بیییرای هیییر گیییر  6را از نظیییر فیییرم دم و موقعییییت فیییرج بیییه  

(Geraert & Barooti, 1996.) 

 .R. brevidens ،R. agnetis ،R. basiri ،R. boxophilus ،R (Barooti, 1995)هیای  گونیه بنیام   1اییران قیب      در

glabrntus، R. robutus ((Geraert & Barooti, 1996  وR. cypriensis (Niknam, 1991) همگیی  اند کیه   زارش شدهگ

 R whiteheadiادیید بیرای اییران     یقیرار دارنید و بیاالخره گونیه      V=45-68، 3تیا    های باشند و در گروهدو تخمدانه می

(Barooti & Neshat, 2010)  با  6که در گروهV=68-79 قرار دارد و یک تخمدانه است. 

 (3جدول )نماتد ماده و نر  مشخصات

سیر نسیبت بیه بیدن دارای کمیی      . آینید  در میی  Cبعد از تثبیت شدن بیه شیکل    نماتدهای کرمی شکلی هستند که: ماده

خوبی رشد کرده و طو  قسمت مخروطیی  استایلت به. باشد حلقه و شبکه کوتیکونی سر نسبتا  قوی می  فرورفتگی، بلندی سر 
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 ینونیه . یکیرون اسیت  م 3هیای اسیتایلت    محل ریزش هده پشتی مری از زیر گره یفاصله. حدود نصف طو  کل استایلت است

شییار روی    دارای . پوشیانند ی از طیرف پشیتی ابتیدای روده را میی    های انتهای مرتر بوده و هدهثانویه مری از نونه اونیه کوتاه

، واژن به صورت افقی، رحم epiptygmaفرج شکافی، فاقد زائده . سطو  اانبی بوده و شیارهای اانبی تا انتهای دم ادامه دارند

ای درآمیده و طیو    صیورت کیسیه  هبتخمدان عقبی تحلیل رفته، . طرف الوی بدن کشیده شده استهتخمدان که ب دارای یک

باشید و  های گرد و ریز   میپر از اسپرم( Spermatheca)ی اسپرمذخیره یکیسه. میکرون است   ( pus)ی عقبی رحمکیسه

روبروی مخرج حلقه، فازمید تقریبا     دم کوتاه و دارای . دارند ها در یک ردیف قراراهت محور تخمدان واق  شده و تخمکدر 

 . تر استو حدود یک حلقه پائین

میکرومتیر    3گوبرنیاکونوم حیدود    و طیو   3 طو  آنت تناسلی در نرها حیدود  . اهات شبیه ماده است یاصوال  از کلیه: نر

. یابد و دم در انتها نوک تیز و دارای هیانین اسیت تهای دم ادامه میا بوده که تا انو نرها دارای پرده بورس 5 حدودا   T. باشدمی

 R glabratusو  R. cyperiensis یشیباهت زییادی بیه دو گونیه     ،از نظر ظاهری و فرم فیک  شدن R. whiteheadi یگونه

ند، همچنیین طیو    تهسی  میککور دو تخمدانیه   یگونیه  دو کیه حانی، دریک تخمدان بوده دارای R. whiteheadi یگونه. دارد

ی بیا دو گونیه   R. whiteheadi یهیای گونیه  سایر اندام. بلندتر است R. glabratusو  R. cyperiensisاستایلت در دو نماتد 

ی بیاغ شیور سییراان     پسیته از منطقیه   یگونه با امعیت باال از خاک اطراف ریشیه این. مقایسه شده است  مککور در ادو  

 .گرددرای اونین بار از ایران گزارش میاست و ب آوری و شناسایی شدهام 
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 :Rotylenchus whiteheadi - شکل 

A-  ( استایلت و مری)قسمت الویی بدنB-  ( دم و ونوا)قسمت انتهایی بدن مادهC-  (دم و اسپیکو )قسمت انتهای بدن نر 
Fig1- Rotylenchus whiteheadi: A- Anterior end of body (stylet and oesophagus)  

  B- posterior end of female nematode ( Tail and Vulva) 

C- posterior end of Male nematode ( Tail and Spicule ) 
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 ادا شده از پسته در سیراان  Rotylenchus whiteheadiهای مختلف بدن نماتد نر و ماده قسمت:   - های عک 

 .اند تر شده برابر بزرگ 5 های دو و سه  برابر و عک  5 های یک و چهار  عک 

Figs 1-4: Microphotographs of male and female of Rotylenchus whiteheadi from pistachio orchards in Sirjan. 

Pictures one and four were magnified 40 times and pictures two and three were magnified 10 times. 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  های انگل درختان پسته درسیرجاندفون نمات

References: 

1. Akhinani , A . Mojtahedi , H . and Naderi , A . 1984. Species and physiologic Races of 

root-knotnematodes In Iran. Iranian Journal of plant pathology.23: 15-18. 

2. ALI RAMAJI, F. 2005. Identification of plant parasitic nematodes of some crop plants in 

Jiroft and Kahnoj regions. Ms Thesis. Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University 

235 p. (in Persian with English summary). 

3. BAROOTI, S. and ALAVI, A. 2002. Plant nematology, principles, parasitic and quarantine 

nematode in Iran. Applied agriculture sciences publication of Agriculture Ministry of Iran. 

4. BAROOTI, S., and NESHAT, S.2010. New record of Rotylenchus whiteeadi on pistachio 

from Kerman province. 

5. Castillo, p., vovlans, n., gomez-barcina, a., lamberti, f. (1994). The plant parasitic 

nematodes rotylenchus (a monograph.subpplement nematologia meditterranea 21,200pp. 

6. COOLEN,W.A.و and D,HERDE,C.J .1972.A method for the quantative extraction of 

nematodes from plant tissue,Belgium,77 PP. 

7. DE GRISSE, A.1969.Redescription ou modifications de quelques techniques utiles dans L-
,
etude nematodes phytoparasitaries . Meded, Rijksfaculteit der Landbouwetenschappen 

Gent 34:351-369. 

8. . FADAEI TEHRANI,A.A.2003.Identification of Dorylaimida from Iran.Ms Thesis.Faculty 

of Agriculture,Tehran University 180 p.(in Persian with English summary). 

9. Geraert , E. Barooti , S . 1996 . Four Rotylenchus from Iran , with a key to thespecies. 

Nematologica : 42 .503 . 520. 

10. HOSSAINI POUR ,A. 1991. A taxonomical study of plant parasitic nematodes of 

pistachio in Rafsanjan area .Ms.Thesis. Faculty of Agriculture, Tehran University. 146 

p(in Persian with English summary). 

11. JAHANSHAHI AFSHAR ,F ., POURJAM .E and KHEIRI , A .2006.Some new species 

forIran fauna.Iranian Journal of Agricultural Sciences 37 (1) : 40-52 

12. JENKINS , W.R.(1964).A rapid centrifugal-flotaion technique for separating nematodes 

from soil.Plant Disease Reporter 48 : 692. 

13. KHERI , A.and BAROOTI ,S.1984.Specis of Dorylaimoidea (Nematoda , Dorylaimida) 

from Iran. Iranian Journal of plant pathology.,20:3-5(8-20), (in persian with English 

summary). 

14. MERNY.G.,1966.Nematodes d ‘Afrique tropicale:Un nouveau Paratylenchus 

(Cricomematidae), deux nouveau Longidorus et observations sur Longidorus 

Iaevicapitatus williams,1959 (Dorylaimidae). Nematologica, 12: 385-395. 

15. . Namjoo , S . Fadaei tehrani , A . A . and Olia , M . 2011. Study on Distribiution of the 

Longidoridae Family in pistachio orchards of Kerman Province , Iran . Iranian Journal of 

plant pathology . 47: 9-12. 

16. THORNE,G.,and ALLEN,1950.Paratylenchus hamatus n.sp.and Xiphinema index 

n.sp.,Two new nematodes associated with fig roots.Helm.Soc.Wash. 17:27-35.  
 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

