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بررسی فون نماتدهای مرتبط با فراریشه گیاهان پارک ملی سرخه حصار تهران
علی روشن بخش قنبری 1و ابراهیم پورجم

1

.1به ترتیب دانشجوی دکتری و استاد بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

پارک جنگلي سرخه حصار در شرق شهر تهران واقع شده است و با وسعت تقريبي 9170هکتار يکي از شريانهاي زيستي مهم کالنشهر
تهران به شمار ميآيد ،متاسفانه مطالعات اندکي درباره اين منطقه صورت گرفته است .گونههاي جانوري متعددي در اين پارک ملي که در
ارتباط با پارک ملي خجير (از جمله پارکهاي حفاظت شده کشور) است ،شناسايي شده که غالب اين جانوران به نحوي حيات وابسته به
گياهان دارند .از اين رو بررسي آفات و بيماريهاي پوشش گياهي اين ناحيه از اهميت بااليي برخوردار است .نماتدها از جمله مهمترين
انگلهاي گياهي به شمار ميروند که هرساله خسارت سنگيني را به محصوالت کشاورزي و يا پوششهاي گياهي وارد مينمايند .هدف از
اين تحقيق شناسايي نماتدهاي مرتبط با فراريشه گياهان در پارک ملي سرخه حصار و تعيين گونههاي با جمعيت باال و يا پراکنش بيشتر در
اين منطقه است .در اين تحقيق نماتدهاي مرتبط با گياهان در غالب  21نمونه ريشه و خاک از ناحيه فراريشه طي دو نوبت نمونه گيري
(آبان ماه  1393و فروردين ماه  )1394به روش اصالح شده سيني وايتهد ) (Whitehead and Hemming, 1965استخراج و با
استفاده از روش تکميل شده سينهورست ) (De Grisse, 1969تثبيت و به گليسرين منتقل شدند .پس از تهيه اساليدهاي موقت و دائم
با استفاده از گليسرين و حلقه پارافيني ،ابتدا جمعيتهاي استخراج شده در سطح جنس شناسايي گرديدند .سپس با اندازهگيري شاخصهاي
تفکيکي مهم و مطالعه خصوصيات ريختشناختي و با استفاده از منابع معتبر ،تعيين گونه شدند .در اين تحقيق  17گونه نماتد مرتبط با فرا
ريشه گياهان در منطقه سرخه حصار شناسايي به شرح زير شناسايي گرديد:
Aphelenchus avenae, Aphelenchoides composticola, Basiria graminophila, Boleodorus thylactus,
Coslenchus costatus, Criconemoides xenoplax, Ditylenchus myceliophagus, Filenchus misellus, F.
vulgaris, Geocenamus brevidens, Helicotylenchus digonicus, Paratylenchus hamatus, Paratylenchus
projectus, Pratylenchoides ritteri, Pratylenchus neglectus, Psilenchus hilarulus, Scutylenchus
rugosus.
در بين گونههاي شناسايي شده ،دو گونه  P. neglectusو  G. brevidensاز جمعيت بااليي برخوردار بوده و ميتوانند با توجه به

زيستشناسي و جمعيت باالي آنها ،به عنوان انگلهاي با ريسک خطر باال در اين منطقه معرفي شوند .همچنين در اين تحقيق گونههاي
 G. brevidensو  S. rugosusاز پراکنش بيشتري در بين نمونهها برخوردار بودند.
واژههای کلیدی :انگل گياهي ،پارک جنگلي ،پراکنشScutylenchus ،Pratylenchus ،
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