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                                     چكیده 
در نواحي مختلف منطقه خراسان از به عنوان یک محصول ارزشمند ها پيش تا به امروز کشت زعفران از قرن

نماتدهای انگل گياهان با رشه اغلب گياهان زراعي از جمله زعفران در ارتباط مي  جمله گناباد متداول بوده است.
خاکزی موجود در مزارع زعفران مناطق مختلف شهرستان گياهي اتدهای انگل مطالعه جمعيت نمباشند، از این رو 

نماتدهای انگل گياهي خاکزی مزارع  بررسي فراواني و پراکنش جمعيت جهت گناباد مورد توجه قرار گرفت.
 1101 نمونه در شهریور ماه سال 09زعفران به تعداد بوته های  خاک اطراف ریشه و کورمبرداری از زعفران، نمونه
شستشوی خاک، جداسازی نماتدها، تثبيت و انتقال آنها به گليسيرین و تهيه اسالید  در آزمایشگاه انجام گرفت.

نماتدها با استفاده از ميكروسكوپ نوری مجهز  مورفومتریکو  مورفولوژیکمشخصات  ميكروسكوپي انجام گرفت.
گونه نماتد از  11تعداد طبق نتایج بدست آمده،  ت.به لوله ترسيم بر طبق منابع شناسایي مورد بررسي قرار گرف

 وAphelenchoides ، Filenchus ، Nagelus ، Paratylenchus های جنسدر این ميان  جنس شناسایي شد. 12
Pratylenchus های بررسي شده بيشترین در ميان گونه ای را داشتند.هر کدام با دو گونه بيشترین تنوع گونه

به ميزان  Nagelus camelliaeو  Filenchus vulgaris ،Aphelenchus avenaeترتيب در مورد درصد فراواني به 
 آمد.درصد بدست  0/11و  1/21،  2/22

 های کلیدیواژه
 پراکنش، خراسان، نماتد، زعفران، جمعيت

 
  

   مقدمه
که  (Asparagales)رچوبه و راسته ما (Iridaceae)متعلق به تيره زنبق گياهي است  (.Crocus sativus L) زعفران

یرباز در مناطق مختلف ایران به ویژه خراسان کشت شده به عنوان یک محصول ارزشمند در سطح جهان، از د
   .[6] است

مورد  [1] تشنج و افسردگي، [3] های متعددی از جمله سرطاندرمان بيماری جهتاین گياه  از لحاظ دارویي
تقویت سيستم و  [2] کاهنده چربي، [15] آنتي اکسيدانياه دارای اثرات بررسي قرار گرفته است. همچنين این گ

 باشد.مينيز  [11] ایمني بدن
از ریشه، برگ و کورم زعفران ها و نماتدها ها، ویروسها، قارچباکتری جملهاز های گياهي بيمارگر گروهي از

ودگي قبل و بعد از توسعه کورم شده و از طریق آسيب به کورم موجب آل ها غالبابيمارگر این گزارش شده اند.
 .[8,19] اندرا فراهم کردهدهي زعفران خسارت و کاهش بقا و ماندگاری، تكثير و محصول نهایتا موجبات

ميليون گونه برای  19تا  29999در حدود . [16] شوندمحسوب مي موجودات خاکزی پر جمعيت تریننماتدها از 
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نماتدها جانوراني کرمي شكل، اغلب خاکزی و ميكروسكوپي، . [20] ده استبرآورد ش (Nematoda)شاخه نماتدا 
از نظر تنوع و شوند های مختلف یافت مياعضای این شاخه در زیستگاه. [17] باشندمتر ميميلي 19-1به طول 

 .[18] شوندهای جانوری محسوب ميای از بزرگترین گروهگونه
کل در سراسر دنيا در حدود پنج درصد  زراعي و باغيع محصوالت انوا برنماتدها  حاصل از فعاليتخسارت 

خسارت ميزان موجود در کشورهای در حال توسعه و گلخانه های  ارع کوچکمزدر  .شده است محصول برآورد
 .[4] است اینوارده بيش از 
جمعيت و  سيبررميزان خسارت یک بيمارگر و اتخاذ راهكارهای مناسب و مؤثر جهت کنترل آن،  جهت مطالعه

مطالعه ای برای مقدمه ،هاآن بيمارگر ضروری است. مطالعه جمعيت عالوه بر تعيين هویت تاکسون ميزان پراکنش
 باشدهای فيلوژنتيک آنها ميهای اکولوژیكي و ارتباطتجزیه و تحليل، فيزیولوژی پارازیتيسم، تنوع رژیم غذایي

با توجه شناسي گياهي و ان و نيز اهميت نماتدها در علم بيماریبا توجه به اهميت و ارزش اقتصادی زعفر. [14]
نماتدهای انگل خاکزی موجود در  ميزان فراواني و پراکنشمطالعه  [12] های محدود در این زمينهبه گزارش

 اراضي زیر کشت زعفران در منطقه گناباد مورد توجه این تحقيق قرار گرفت.
 هاشمواد و رو

انجام شده و اطالعات به دست آمده از مزارع زعفران شهرستان گناباد واقع در نواحي  هایبا توجه به بررسي
-نمونه 1101در شهریور ماه ( 1)شكل مرکزی، قنات قصبه، نوقاب، کاخک، بيدخت، بيلند، رهن، ریاب و دلوئي 

گرم  099به وزن  عدد نمونه خاک 09سانتيمتری به تعداد  29-9برداری از کورم، ریشه و خاک ریزوسفر از عمق 
های برداری روی کيسهمشخصات هر نمونه از قبيل نام منطقه و تاریخ نمونه با الگوی زیگزاگي انجام گرفت.

 ها در اسرع وقت جهت استخراج نماتدها به آزمایشگاه منتقل گردید. پالستيكي محتوی نمونه درج گردید. نمونه
به روش سانتریفيوژ یا شناورسازی در محلول  موسوم [9] ينزجنك برای استخراج نماتدها از محيط خاک از روش

کشتن و تثبيت نماتدها در محيط  استفاده شد. به منظور (centrifuge or sugar flotation method)شكر 
 (fixative solutions)های فيكساتيو از طریق بكارگيری محلول [5] دگریسه روش ارائه شده توسطاز گليسيرین 
سنجي شناسي و ریختبر اساس مشخصات ریختپس از تهيه اسالید ميكروسكپي، شناسایي نماتدها . استفاده شد

. با استفاده از ميكروسكوپ نوری مجهز به لوله ترسيم از طریق کليدهای مربوط به هر جنس انجام گرفت
های ان فراواني گونهميز برداری، تعيين شد.پراکندگي هر گونه نماتد با در نظر گرفتن محل و موقعيت نمونه

 ها، محاسبه گردید.شناسایي شده بر حسب درصد بر اساس تعداد نمونه دارای گونه مورد نظر نسبت به کل نمونه

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

و  Filenchus ،Aphelenchoides ،Pratylenchus ،Nagelus های نسای مربوط به جبيشترین تنوع گونه
Paraphelenchus  های شناسایي شده (. در ميان گونه2بوده است )جدول Filenchus vulgaris ،Aphelenchus 

avenae  وNagelus camelliae   اند درصد، بيشترین ميزان فراواني را داشته 0/11و  1/21،  2/22به ترتيب با
 Amplimerlinius globigerus ،Pratylenchusهای (. در مقابل کمترین ميزان فراواني متعلق به گونه1جدول )

neglectus  وParatylenchus similis  (. پراکندگي گونه1درصد بوده است )جدول  2/2و  2/2، 1/1به ترتيب با-
، بيلند و دلویي از بيشترین ميزان برخوردار قصبههای بدست آمده در مزارع زعفران واقع در نواحي مرکزی، قنات 

 (.2بوده است )جدول 
خاک اطراف  از [10] جهانو  [12] نماتدهای شناسایي شده در این تحقيق در برخي تحقيقات مشابه در ایران

 .اندریشه زعفران یافت شده
 .Pو  B. thylactus ،F. afghanicus ،F. vulgarisهای در ميان نماتدهای یافت شده در این تحقيق گونه
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hilarulus  از خانوادهTylenchidae باشند. امروزه اعضای این خانواده تحت عنوان نماتدهای مرتبط با گياهان مي
(plant-associated nematodes) شناسي گياهي از اهميت نسبي کمتری اند که از نظر بيماریمطرح شده

از این خانواده از خاک  P. minorو  T. parvus ،F. pratensis ،F. hamatus ،P. elegansهای برخوردارند. گونه
 .[12] انداطراف ریشه زعفران از مناطق خراسان جنوبي بدست آمده

های هوایي عالوه بر محيط خاک روی اندام Ditylenchusو  Aphelenchoidesهای های متعلق به جنسگونه
شوند. از این گروه نماتدها ه نيز به صورت انگل داخلي یافت ميگياهان از جمله برگ، جوانه، دانه، پياز و ساق

مهدیخاني توسط  D. myceliophagusو  A. asterocaudatus ،A. besseyi ،A. curiolis ،D. dipsaciهای گونه
 اند.از خاک اطراف ریشه زعفران گزارش شده [13]مالکبرهان توسط  D. destructorو گونه  [12]و الواني 

متعلق به جنس  (root-knot nematodes)ین نماتدهای انگل گياهان مربوط به نماتدهای ریشه گرهي مهمتر
Meloidogyne های از این گروه از نماتدها گونه. [7] باشندميM. brevicauda ،M. fallax  وM. chitwoodi  از

های این گروه از نماتدها یافت نشد. در تحقيق حاضر نمونه. [10] اندریشه زعفران از کشور آذربایجان یافت شده
تاکنون در محدود تحقيقات انجام گرفته در مورد خاک مزارع زعفران ایران، نماتدهای ریشه گرهي یافت نشده 

رسد بكر بودن و کشت مداوم زعفران و عدم کشت گياهان تيره سوالناسه و کدوئيان چنين به نظر مي .[12] است
های اخير با توجه به تمایل ایجاد شده با این وجود، در سالد از دالیل این پدیده باشد. تواندر تناوب با زعفران مي

های غيربومي این محصول(، ممكن است در هایي خارج از منطقه خراسان )استانبرای کشت زعفران، در استان
صوالت دارند، روی هایي نه چندان دور انواع نماتدهای انگل ریشه که خسارت قابل توجهي روی دیگر محسال

 زعفران یافت شده و ميزان عملكرد این محصول را تحت تأثير قرار دهند.

 بندیگیری و جمعنتیجه
در خاک  در ميان نماتدهای شناسایي شده، Pratylenchusو  Nagelus ،Paratylenchusوجود نماتدهای جنس 

-جنسنتایج این تحقيق نشان داد که . باشدحائز اهميت گياهي مي تواند  از لحاظ بيماری شناسي مزارع زعفران
هر کدام با دو گونه  Pratylenchus وAphelenchoides ، Filenchus ، Nagelus ، Paratylenchus های 

های بررسي شده بيشترین درصد فراواني در ميان گونهای را در مزارع زعفران گناباد داشته اند. بيشترین تنوع گونه
 آمد.درصد بدست  0/11و  1/21،  2/22به ميزان  N. camelliaeو  F. vulgaris ،A. avenaeر مورد به ترتيب د
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 (Bو  Aبرداری )های نمونهموقعيت محل -1شكل 
A .موقعيت شهرستان گناباد در ایران .B1. دلوئي، 2. بيلند، 1برداری در شهرستان گناباد: . نواحي نمونه .

 . کاخک0. رهن، 1. قنات قصبه، 1. بيدخت، 6. نوقاب، 0 . ریاب،2مرکزی، 

 
مزارع زعفران منطقه گناباد و ميزان فراواني )درصد(  آوری شده ازجمعفهرست نماتدهای انگل گياهي  -1جدول 

 هاآن
 No  Nematode species Abundance (%) 

1 Filenchus vulgaris (Brzeski, 1963) Lownsbery & Lownsbery, 1985 42.2 

2 Aphelenchus avenae Bastian, 1865 23.3 

3 Nagelus camelliae (Kheiri, 1972) Siddiqi, 1979 18.9 

4 Filenchus afghanicus (Khan & Khan, 1978) Siddiqi, 1986 17.8 

5 Aphelenchoides centralis Thorne & Malek, 1968 16.7 

6 Psilenchus hilarulus de Man, 1921 15.6 

7 Helicotylenchus pseudorobustus (Steiner, 1914) Golden, 1956 13.3 

8 Merlinius microdorus (Geraert, 1966) Siddiqi, 1970 11.1 

9 Ditylenchus myceliophagus Goodey, 1958 11.1 

10 Boleodorus thylactus Thorne, 1941 8.9 

11 Nagelus hexagramus (Sturhan, 1966) Siddiqi, 1979 7.8 

12 Aphelenchoides asterocaudatus Das, 1960 7.8 

13 Pratylenchus thornei Sher & Allen, 1953 5.6 

14 Paratylenchus coronatus (Reuver, 1959) Geraert, 1965 5.6 

15 Paratylenchus similis Khan, Prasad & Mathur, 1967 4.4 

16 Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941 4.4 

17 Amplimerlinius globigerus Siddiqi, 1979 3.3 
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 گناباد نواحي مختلفمزارع زعفران  آوری شده ازجمعپراکندگي نماتدهای انگل گياهي  -2جدول 

   Sampling location 

 No  Nematode species 
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1 A. globigerus + + - - - + - - + 

2 A. asterocaudatus + + + - + - - - + 

3 A. centralis + + + - - + + - + 

4 A. avenae - + - + + + + + + 

5 B. thylactus - - - + + - + + - 

6 D. myceliophagus + - + - - + + - + 

7 F. afghanicus + + + - + + - - + 

8 F. vulgaris + + - + + + + + - 

9 H. pseudorobustus + + - - + - + + + 

10 M. microdorus + + + - - - + + + 

11 N. camelliae + - + + - - + + + 

12 N. hexagramus - - + - + + + - - 

13 P. coronatus + + + + - - - - + 

14 P. similis - + - - - + + + - 

15 P. neglectus + + + - - - + + - 

16 P. thornei - + + - - - + + - 

17 P. hilarulus - + + - + - - + - 

 

 

 تشكر و قدردانی 
 راز مي دارند.دانشگاه شاهد برای حمایت مالي این تحقيق ابنویسندگان مراتب تشكر و قدرداني خود را از 

  
  مراجع

[1] Akhondzadeh, S., Tahmacebi‐Pour, N., Noorbala, A.A., Amini, H., Fallah‐Pour, H., Jamshidi, A.H., and 

Khani, M. 2005. Crocus sativus L. in the treatment of mild to moderate depression: a double‐blind, 

randomized and placebo‐controlled trial. Phytotherapy Research, 19, 148-151. 

[2] Asdaq, S.M., and Inamdar, M.N. 2010. Potential of Crocus sativus (saffron) and its constituent, crocin, as 

hypolipidemic and antioxidant in rats. Biochemistry and Biotechnology, 162, 358-372. 

[3] Bakshi, H., Sam, S., Rozati, R., Sultan, P., Islam, T., Rathore, B., Lone, Z., Sharma, M., Triphati, J., and 

Saxena R.C. 2010. DNA fragmentation and cell cycle arrest: a hallmark of apoptosis induced by 

crocin from Kashmiri saffron in a human pancreatic cancer cell line. Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention, 11, 675-679. 

[4] Chen, P., and Roberts, P.A. 2003. Virulence in Meloidogyne hapla differentiated by resistance in 

common bean (Phaseolus vulgaris). Journal of Nematology, 5, 39-47. 

[5] De Grisse, A. 1969. Redescription ou modification de quelques techniques dans L’etude des nematodes 
phytoparasitaires. Mede. Rijks. fak. LandbWet Gent, 34, 351-369. 

[6] Forakinejad, Z. 2008. Saffron, red gold of Iran. Journal of Biological Education, 22(2), 62. 



 

 

6 

[7] Hosseini Nejad, S.A., and Khan, M.W. 2001. Interaction of root-knot nematode, Meloidogyne incognita 

(race 1), on chickpea cultivars. Applied Entomology and Phytopathology, 68, 1-11. 

[8] Husaini, A.M., Hassan, B., Ghani, M.Y., de Silva, J.A.T., and Kirmani, N.A. 2010. Saffron (Crocus 

sativus Kashmirianus) Cultivation in Kashmir: Practices and Problems. Functional Plant Science 

and Biotechnology, 4(2), 108-115. 

[9] Jenkins, W.R. 1964. A rapid centrifugal flotation technique for separating nematodes from soil. Plant 

Disease Reporter, 48, 692. 

[10] Kasimova, G.A., and Atakishieva, Y.Y. 1980. Remove from marked records  the nematode fauna of 

Crocus sativus in Apsheron. Izvestiya Akademii Nauk Azerbaidzhanskoi SSR (Azarbajcan SSR 

Elmlar Akademijasynyn Habarlari). Nauki Biologiczne,  1, 94-98. 

[11] Kianbakht, S., and Ghazavi A. 2011. Immunomodulatory effects of saffron: a randomized double-blind 

placebo-controlled clinical trial. Phytotherapy Research, 25, 1801-1805. 

[12] Mahdikhani, E., and Alvani, S. 2013. Plant parasitic nematodes from rhizosphere of saffron (Crocus 

sativus L.) with two new records of Geocenamus squamatus and Filenchus pratensis from Iran. 

Pakistan Journal of Nematology, 31(2), 99-103. 

[13] Melakeberhan, H. 2003. Physiological interactions between nematodes and their host plants. In Chen 

ZX, Chen SY, Dickson DW (Eds) Nematology: Advances and perspectives, Nematode Management 

& Utilization (Vol 2), Tsinghua University Press, Beijing, China, pp: 791-794. 

[14] Nickle, W.R. 1991. Manual of Agricultural Nematology. Marcel Dekker, Inc. New York, 1035p. 

[15] Papandreou, M.A., Polissiou, M.G., Efthimiopoulos, S., Cordopatis, P., Margarity, M., and Lamari, F.N. 

2006. Inhibitory activity on amyloid-beta aggregation and antioxidant properties of Crocus sativus 

stigmas extract and its crocin constituents. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 8762-

8768. 

[16] Perry, R.N., and Moens, M. 2006. Plant Nematology. Printed and bound in the UK by Biddles Ltd, 

King's Lynn. 447p. 

[17] Perry, R.N., and Zunche, U. 1997. Nematodes: harmful and beneficial organisms. In G. Benckiser (Ed.), 

Fauna in soil ecosystems: recycling processes, nutrient fluxes, and agricultural production (pp: 85-

124). New York: Marcel Dekker, Inc. 

[18] Rodelsperger, C., Streit, A., and Sommer, R.J. 2013. Structure, Function and Evolution of the Nematode 

Genome. In: eLS. John Wiley & Sons, Ltd: Chichester. DOI: 10.1002/9780470015902.a0024603. 

[19] Sharma, T., Kaul, S., and Dhar, M.K. 2015. Diversity of culturable bacterial endophytes of saffron in 

Kashmir, India. Springer open journal. DOI 10.1186/s40064-015-1435-3. 

[20] Yeates, G.W., and Boag, B. 2006. Female size shows similar trends in all clades of the Phylum 

Nematoda. Journal of Nematology, 8, 111-127. 

 

 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Kasimova%2C+G.+A.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Atakishieva%2C+Ya.+Yu.%22
http://www.cabdirect.org/add_marked_records.html?pa=19800874747
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Izvestiya+Akademii+Nauk+Azerbaidzhanskoi+SSR+%28Azarbajcan+SSR+Elmlar+Akademijasynyn+Habarlari%29%2C+Biologicheskie+Nauki%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Izvestiya+Akademii+Nauk+Azerbaidzhanskoi+SSR+%28Azarbajcan+SSR+Elmlar+Akademijasynyn+Habarlari%29%2C+Biologicheskie+Nauki%22

