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                                     چكیده 

های تنش ای است.یک گياه دارویي دارای خواص درماني و ارزش اقتصادی قابل مالحظه زعفران به عنوان
ش کمي و کيفي محصوالت کشاورزی از بيولوژیكي ناشي از بيمارگرهای گياهي یكي از دالیل اصلي برای کاه

نماتدهای  شناسایيخاکزی، گياهي با توجه به ارتباط ریشه و کورم این گياه با نماتدهای انگل  جمله زعفران است.
این به  خاکزی موجود در مزارع زعفران مناطق مختلف شهرستان گناباد مورد توجه قرار گرفت.گياهي انگل 
پس از انتقال  انجام گرفت. 1303نمونه در شهریور ماه سال  09سفر زعفران به تعداد برداری از ریزونمونه، منظور
ها به آزمایشگاه، عمليات شستشوی خاک، جداسازی نماتدها، تثبيت و انتقال آنها به گليسيرین و تهيه نمونه

ميكروسكوپ  سنجي نماتدها با استفاده ازشناسي و ریختمشخصات ریخت اسالید ميكروسكوپي انجام گرفت.
به اسامي گونه  11تعداد  نوری مجهز به لوله ترسيم بر طبق منابع شناسایي مورد بررسي قرار گرفت.

Amplimerlinius globigerus ،Aphelenchoides asterocaudatus ،Aphelenchoides centralis ،
Aphelenchus avenae ،Boleodorus thylactus ،Ditylenchus myceliophagus ،Filenchus afghanicus ،

Filenchus vulgaris ،Helicotylenchus pseudorobustus ،Merlinius microdorus ،Nagelus camelliae ،
Nagelus hexagramus ،Paratylenchus coronatus ،Paratylenchus similis ،Pratylenchus neglectus ،
Pratylenchus thornei  وPsilenchus hilarulus هایگونه شد. شناسایي Nagelus camelliae ،Nagelus 

hexagramus ،Paratylenchus coronatus ،Paratylenchus similis ،Pratylenchus neglectus  و
Pratylenchus thornei باشند.از نظر بيمارهای گياهي حائز اهميت مي 

 های كلیدیواژه
 ، نماتدشناسایي، زعفران، بيمارگرگناباد، 

 
  

   مقدمه
 (Asparagales)و راسته مارچوبه  (Iridaceae)متعلق به تيره زنبق  (.Crocus sativus L) زعفرانياه دارویي گ

های کالله این گياه برای درمان بيماری. [6] ای برخوردار استبوده و در جهان از ارزش اقتصادی قابل مالحظه
 .[7] بررسي قرار گرفته است مورد تشنج و افسردگيو  درد و التهاب، متعددی از جمله سرطان

ها و نماتدها آلوده شده ها، ویروسها، قارچهای بيمارگر از گروه باکتریگياه زعفران توسط تعدادی از ارگانيسم
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های بيمارگر از طریق آسيب به کورم موجب آلودگي قبل و بعد از توسعه کورم شده و آغازی بر اغلب گونه .است
  .[11] انددهي زعفران شدهری، تكثير و محصولخسارت و کاهش بقا و ماندگا

ميزان خسارت ناشي از نماتدها روی . شوندهای بيمارگر گياهي محسوب مينماتدها از مهمترین ميكروارگانيسم
انواع محصوالت کشاورزی در سراسر دنيا در حدود پنج درصد تخمين زده شده است با این حال در بعضي مناطق 

  .[3] موجود در کشورهای در حال توسعه خسارت وارده بيش از ميزان ذکر شده است به ویژه مزارع کوچک
شناسایي گونه در راستای بررسي ميزان خسارت یک بيمارگر و اتخاذ راهكارهای مناسب و مؤثر جهت کنترل آن، 

بر تعيين هویت  عالوه شناسایي گونه هاو تعيين جایگاه سيستماتيک آن بيمارگر از اولين اقدامات ضروری است. 
های اکولوژیكي و تجزیه و تحليل، فيزیولوژی پارازیتيسم، مطالعه تنوع رژیم غذایيای برای مقدمه ،هاتاکسون
با توجه به اهميت و ارزش اقتصادی زعفران و نيز اهميت نماتدها در  .[10] باشدهای فيلوژنتيک آنها ميارتباط

شناسایي نماتدهای انگل خاکزی  [8] های محدود در این زمينهارشبا توجه به گزشناسي گياهي و علم بيماری
 موجود در اراضي زیر کشت زعفران در منطقه گناباد مورد توجه این تحقيق قرار گرفت.

 هاشمواد و رو
 برداری ازنمونه 1303در شهریور ماه جهت جداسازی و شناسایي نماتدهای انگل ریشه زغفران مزارع گناباد، 

برای  گرم با الگوی زیگزاگي انجام گرفت. 099عدد نمونه خاک به وزن  09ریشه به تعداد  و کورم خاک اطراف
 centrifuge)موسوم به روش سانتریفيوژ یا شناورسازی در محلول شكر  استخراج نماتدها از محيط خاک از روش

or sugar flotation method) از طریق در محيط گليسيرین  کشتن و تثبيت نماتدها . به منظور[4] استفاده شد
پس از تهيه اسالید ميكروسكپي، . [1] استفاده شد (fixative solutions)های فيكساتيو بكارگيری محلول
سنجي با استفاده از ميكروسكوپ نوری دو چشمي شناسي و ریختبر اساس مشخصات ریختشناسایي نماتدها 

(ZEISS, model Standard 20) مجهز به لوله ترسيم (drawing tube)  از طریق کليدهای مربوط به هر جنس
 . انجام گرفت

  و بحث نتایج
ها گونهشناسایي شد.  (tylenchids)جنس از نماتدهای انگل گياهي تيلنكيد  12گونه از  11در این بررسي تعداد 

، Amplimerlinius globigerus ،Aphelenchoides asterocaudatus ،Aphelenchoides centralisشامل 
Aphelenchus avenae ،Boleodorus thylactus ،Ditylenchus myceliophagus ،Filenchus afghanicus ،

Filenchus vulgaris ،Helicotylenchus pseudorobustus ،Merlinius microdorus ،Nagelus camelliae ،
Nagelus hexagramus ،Paratylenchus coronatus ،Paratylenchus similis ،Pratylenchus neglectus ،
Pratylenchus thornei  وPsilenchus hilarulus های ای مربوط به جنسبيشترین تنوع گونه .بوده است 

Filenchus ،Aphelenchoides ،Pratylenchus ،Nagelus  وParaphelenchus  (. 1بوده است )جدول 
بوده اند. این نماتدها  (tylenchid)ر جهان از نوع تيلنكيد تاکنون نماتدهای انگل گياهان گزارش شده از زعفران د

و  Tylenchina، زیرراسته Rhabditida، راسته Chromadoreaرده به  [2]دکرامر و هانت  بندیبر اساس طبقه
های شناسایي شده از گروه تيلنكيد تعلق دارند. در تحقيق حاضر نيز گونه Tylenchomorphaباالخانواده فوق
 .A. asterocaudatus ،D. myceliophagus ،Mهای های شناسایي شده بجز گونهند. در ميان گونهابوده

microdorus ،P. coronatus  وP. thornei گزارش ميدر ایران ها برای اولين بار از ریزوسفر زعفران سایر گونه-
خاک اطراف از  [5] جهان و [8] اننماتدهای شناسایي شده در این تحقيق در برخي تحقيقات مشابه در ایر. شوند

 اند.ریشه زعفران یافت شده



 

 

3 

 

 آوری شده از مزارع زعفران منطقه گنابادجمع هایسنجي نماتدخصوصيات ریخت -1جدول 
 Morphometrics  Nematode species No 

7♀: L=833(801-954)µm, a=34.7(31.7-38.6), b=5.2(5.0-5.3), 

c=18.5(17.5-19.6), c'=2.8(2.6-3.0), Stylet=20.3(19-22)µm, 

Pharynx=170(159-183)µm, V=55.4(53.1-57.1), Tail=47.9(42-

54)µm, MB=48.9(46.5-50.8), E. pore=119(110-129)µm, Tail 

annuli=36.1(32-39) 

Amplimerlinius globigerus 1 

9♀: L=672(605-746)µm, a=30.7(28.4-32.5), b=7.5(7.1-7.8), 

b'=4.5(4.4-4.6), c=16.2(15.1-18.2), c'=3.9(3.6-4.3), Stylet=15.9(15-

17)µm, Pharynx=105(97-118)µm, V=73.0(59.1-68.3), 

Overlapping=59.5(47-64), Tail=25.3(24-27)µm, MB=63.5(59.1-

68.3), E. pore=98.7(95-102), PUS=43.6(41-47) 

Aphelenchoides asterocaudatus 2 

10♀: L=769(732-802)µm, a=35.2(31.8-38.1), b=11.3(10.4-12.0), 

b'=5.7(5.3-5.9), c=19.9(18.2-21.5), c'=3.4(3.1-3.9), Stylet=11.3(11-

12)µm, Pharynx=68.1(61-75)µm, V=68.4(66.2-69.9), 

Overlapping=68.1(63-77), Tail=38.9(34-44)µm, E. pore=82.7(81-

85), PUS=59.6(57-62) 

Aphelenchoides centralis 3 

11♀: L=694(623-746)µm, a=33.5(31.2-35.5), b=6.6(5.7-7.3), 

b'=4.2(3.9-4.5), c=27.5(24.0-29.8), c'=2.0(1.9-2.2), Stylet=12.4(12-

13)µm, Pharynx=89.9(79-100)µm, V=70.7(66.7-73.6), 

Overlapping=60.3(55-69), Tail=41.4(40-44)µm, MB=71.8(67.1-

75.0), E. pore=84.9(78-91), PUS=78.4(68-83) 

Aphelenchus avenae 4 

10♀: L=541(518-567)µm, a=29.8(28.9-30.7), b=4.9(4.7-5.0), 

c=7.6(7.0-8.1), c'=6.2(5.8-6.8), Stylet=11.1(10-12)µm, 

Pharynx=111(104-116)µm, V=67.0(65.5-68.0), Tail=71.2(67-

81)µm, MB=31.1(29.6-32.7) 

Boleodorus thylactus 5 

9♀: L=864(720-902)µm, a=38.0(36.5-40.0), b=5.9(5.3-6.5), 

c=10.6(10.4-10.7), c'=6.8(5.8-7.6), Stylet=8.4(8-9)µm, 

Pharynx=146(132-152)µm, V=72.7(70.2-80.7), Tail=81.9(69-

86)µm, MB=38.9(37.0-40.3), E. pore=101(95-106)µm 

Ditylenchus myceliophagus 6 

10♀: L=606(571-675)µm, a=38.2(35.7-40.1), b=5.4(5.0-5.8), 

c=4.0(3.6-4.3), c'=14.5(12.9-16.0), Stylet=8.6(8-9)µm, 

Pharynx=111(105-117)µm, V=58.3(56.8-60.8), Tail=151(142-

160)µm, MB=42.3(40.0-44.5), E. pore=76.4(72-83)µm 

Filenchus afghanicus 7 

12♀: L=512(478-569)µm, a=32.9(30.6-34.7), b=4.8(4.6-5.0), 

c=4.0(3.6-4.3), c'=11.6(9.8-13.0), Stylet=11.6(11-12)µm, 

Pharynx=106(99-115)µm, V=59.5(53.3-62.9), Tail=128(116-

160)µm, MB=39.6(38.4-40.6), E. pore=76.2(72-81)µm 

Filenchus vulgaris 8 

9♀: L=679(585-954)µm, a=25.8(24.2-28.7), b=4.5(3.8-5.2), 

b'=4.2(3.6-4.8), c=34.0(28.7-40.8), c'=1.5(1.3-1.8), Stylet=27.2(26-

29)µm, DEGO=12.2(11-14)µm, Pharynx=152(124-170)µm, 

Overlapping=10.7(8-12)µm, V=61.2(55.0-73.5), Tail=20.1(18-

23)µm, MB=54.2(51.8-58.9), E. pore=110(105-118)µm, Tail 

annuli=10.2(9-11) 

Helicotylenchus pseudorobustus 9 

9♀: L=624(584-651)µm, a=31.8(30.9-32.4), b=4.9(4.7-5.0), 

c=12.9(11.9-13.7), c'=3.7(3.5-4.2), Stylet=11.6(11-12)µm, 

Pharynx=128(125-131)µm, V=55.7(54.1-57.6), Tail=48.4(43-

54)µm, Tail annuli=44.0(39-48) 

Merlinius microdorus 10 

10♀: L=698(636-745)µm, a=31.5(30.3-32.8), b=4.7(4.3-5.0), 

c=13.7(12.8-14.6), c'=3.7(3.4-3.8), Stylet=20.4(20-21)µm, 

Pharynx=148(145-152)µm, V=54.8(51.9-58.3), Tail=51.1(48-

55)µm, MB=65.0(53.3-58.6), E. pore=118(117-120)µm, Tail 

annuli=49.6(46-53) 

Nagelus camelliae 11 
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10♀: L=1094(1021-1134)µm, a=31.3(30.0-32.4), b=5.5(5.3-5.7), 

c=13.9(13.4-14.7), c'=3.2(3.1-3.5), Stylet=32.9(32-34)µm, 

Pharynx=199(193-204)µm, V=55.0(53.4-57.7), Tail=78.9(71-

84)µm, MB=52.1(51.2-53.2), E. pore=118(117-120)µm 

Nagelus hexagramus 12 

7♀: L=388(367-409)µm, a=26.3(22.9-29.2), b=3.9(3.6-4.1), 

c=12.6(11.4-14.1), c'=4.1(3.4-5.0), Stylet=36.7(35-39)µm, 

V=78.1(75.3-80.6), Stylet=36.7(35-39)µm, Pharynx=100(96-

105)µm, Tail=31.1(26-35)µm 

Paratylenchus coronatus 13 

7♀: L=354(345-363)µm, a=25.1(23.0-25.9), b=3.6(3.5-3.7), 

c=11.0(10.4-11.7), c'=3.2(2.9-3.5), Stylet=16.6(16-17)µm, 

V=81.8(79.3-84.8), Stylet=16.6(16-17)µm, Pharynx=97.7(95-

101)µm, Tail=32.3(30-35)µm 

Paratylenchus similis 14 

7♀: L=482(439-517)µm, a=23.8(22.7-25.9), b=5.6(5.2-5.9), 

b'=3.7(3.6-3.8), c=18.8(17.6-19.6), c'=1.7(1.6-1.9), Stylet=17.7(17-

18)µm, Pharynx=86.1(85-88)µm, Overlapping=43.0(36-47)µm, 

V=78.3(77.1-80.0), Tail=25.7(24-28)µm, E. pore=75.4(67-86)µm, 

Tail annuli=19.9(18-22) 

Pratylenchus neglectus 15 

8♀: L=473(433-521)µm, a=24.6(23.6-26.1), b=5.7(5.5-6.0), 

b'=4.3(4.1-4.6), c=23.0(21.4-24.2), c'=1.8(1.6-1.9), Stylet=14.1(13-

15)µm, Pharynx=82.8(72-95)µm, Overlapping=26.6(22-31)µm, 

V=77.1(74.3-79.7), Tail=20.6(18-23)µm, E. pore=93.3(87-99)µm, 

Tail annuli=25.1(24-27) 

Pratylenchus thornei 16 

9♀: L=1030(986-1092)µm, a=47.5(45.5-49.4), b=6.9(6.7-7.2), 

c=8.0(7.5-8.6), c'=9.0(8.2-9.8), Stylet=14.6(14-15)µm, 

Pharynx=150(147-153)µm, V=50.0(46.3-54.1), Tail=129(116-

140)µm, MB=56.9(55.8-57.9), E. pore=107(105-112)µm 

Psilenchus hilarulus 17 

 
 .Mو  N. camelliae ،N. hexagramus ،A. globigerusشامل  Dolichodoridaeهای متعلق به خانواده گونه

microdorus  در کنارP. similis  وP. coronatus  از خانوادهTylenchulidae  وH. pseudorobustus  از خانواده
Hoplolaimidae های متعلق شناسي برخوردارند. گونهروند و از اهميت بيماریرجي ریشه به شمار ميهای خاانگل

( Tylenchorhynchusو  Amplimerlinius ،Geocenamus ،Merliniusهای )جنس Dolichodoridaeبه خانواده 
  .[9] اندهای نماتدهای انگل از خاک اطراف ریشه زعفران بدست آمدهبيش از سایر خانواده

باشد و ریشه گياهان مي (migratory endoparasite)انگل داخلي و مهاجر  P. thorneiو  P. neglectusهای گونه
 .Pهای گونه P. thorneiشود. عالوه بر مي (lesion root)های زیاد موجب بروز بيماری زخم ریشه در جمعيت

penetrans ،P. loosi  وP. coffeae ای هو گونه [8] از خراسان جنوبيP. penetrans  وP. pratensis  از کشور
ترین نماتدهای ریشه گياهان بوده و اند. این نماتدها از مخربخاک اطراف زعفران گزارش شدهاز  [5] آذربایجان

 ای برخوردارند.از اهميت اقتصادی قابل مالحظه
یي خارج از منطقه خراسان هاهای اخير با توجه به تمایل ایجاد شده برای کشت زعفران، در استاندر سال
هایي نه چندان دور انواع نماتدهای انگل ریشه که های غيربومي این محصول(، ممكن است در سال)استان

خسارت قابل توجهي روی دیگر محصوالت دارند، روی زعفران یافت شده و ميزان عملكرد این محصول را تحت 
 تأثير قرار دهند.

 بندیگیری و جمعنتیجه
نماتد از مزارع زعفران منطقه گناباد جداسازی و شناسایي شد. در ميان گونه های شناساایي شاده   گونه  11تعداد 

، Nagelus camelliae ،Nagelus hexagramus ،Paratylenchus coronatus ،Paratylenchus similis هایگونه
Pratylenchus neglectus  وPratylenchus thornei باشند.حائز اهميت مي از نظر بيمارهای گياهي 
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 تشكر و قدردانی 
 دانشگاه شاهد برای حمایت مالي این تحقيق ابراز مي دارند.نویسندگان مراتب تشكر و قدرداني خود را از 
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