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 شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در برخی مراتع استان اردبیل
 

 3، سید حسین میربابایی کرانی2، علی اسکندری1آرزو خسروزاده

 

  ،دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه زنجان-1

 استادیار گروه گیاهپژشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان-2

 ری شناسی گیاهی، دانشگاه زنجاندانشجوی دکتری بیما-3

Arezoo.khosrozadeh87@yahoo.com 
 

گونه هاي گياهي درصد از وسعت استان را به خود اختصاص داده است.  6/8مراتع استان اردبيل با وسعت بيش از يک ميليون هکتار، حدود 
امل درختان ممرز و بلوط، درختچه هاي تمشک، فندق، آلوچه ي وحشي و گياهان ديگر مانند گون، درمنه و غيره مي غالب در اين مراتع ش

باشد. نماتدهاي انگل گياهي از طريق برهم زدن فيزيولوژي گياهان ميزبان، تسريع و تشديد بيماري هاي ناشي از قارچ هاي مولد پوسيدگي 
ل تعدادي از ويروس هاي مهم گياهي باعث وارد شدن خسارت به گياهان مختلف از جمله گياهان ريشه و پژمردگي هاي آوندي و انتقا

به منظور شناسايي نماتدهاي انگل گياهي در برخي مراتع استان اردبيل که شامل مراتع گردنه ي حيران، نمين، موجود در مراتع مي شوند. 
نمونه خاک و ريشه به طور تصادفي از گياهان مختلف  70، تعداد 1393ال سرعين، چشمه ي سردابه و چشمه هاي بوالغالر بود؛ طي س

سانتريوفيوژ استخراج و بر مبناي روش تکميل -با استفاده از دو روش سيني و الکها نماتدهاي موجود در نمونه آوري گرديد.مرتعي جمع
هاي عرضي الزم از ميکروسکوپي دائمي و برششده دگريسه تثبيت و به گليسيرين خالص منتقل شدند. پس از تهيه اساليدهاي 

ها با استفاده ميکروسکوپ نوري مجهز به لنز ديجيتال و لوله ترسيم، از نظر ريخت شناسي و ريخت هاي مختلف نماتدها، نمونهبخش
از فوق جنس  16علق به گونه نماتد مت 21سنجي مورد بررسي قرار گرفتند. سپس با استفاده از منابع وکليدهاي شناسايي معتبر، تعداد 

که از گياهان مختلف مرتعي از جمله خاک اطراف ريشه ي شبدر، چمن معمولي، درختچه هاي  Tylenchomorphaباالخانواده ي 
گونه ذيل براي اولين بار  10هاي شناسايي شده، تمشک، و درخت فندق و گل نسترن جداسازي شده بودند؛ شناسايي گرديد. در ميان گونه

 .شوندع استان اردبيل شناسايي و گزارش مياز مرات
Amplimerlinius globigerous, Ditylenchus medians, Ditylenchus kheirii, Seinura demani, 

Helicotylenchus varicaudatus, Paratylenchus conicephalus, Paratylenchus neoprojectus, 

Tylenchorhynchus parvus, Geocenamus brevidens, Nagelus camelliae. 
 

 .Tylenchina: اردبيل، شناسايي، مراتع، نماتدهاي انگل گياهي، های کلیدی واژه
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