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 چکیده

سایی نماتدهای انگل گیاهی )خانواده    به منظور  سر، نمونه در جنگل (Tylenchidaeشنا شه درختان ممرز،  های رام برداری از خاک و ری
سکا و افراپلت به تعداد   سال    06تو سازی نماتدها، تثبیت و    گرفت. پس از انتقال نمونهانجام  1131نمونه در آذر ماه  شگاه، جدا ها به آزمای

شد. مشخصات             سکوپی دائم تهیه  سالیدهای میکرو شده به تفکیک جنس، ا سپس از نماتدهای جدا  سیرین انجام گرفت.  انتقال آنها به گلی
ترسیم بر طبق منابع شناسایی مورد بررسی قرار گرفت. سنجی نماتدها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لوله شناسی و ریختریخت
سامی     16تعداد  شش جنس به ا ، Basiria duplexa ،Boleodorus thylactus ،Coslenchus costatus ،Filenchus andrassyiگونه نماتد از 

Filenchus facultativus ،Filenchus misellus ،Filenchus polyhypnus ،Filenchus vulgaris ،Irantylenchus vicinus  وPsilenchus 

hilarulus های بررسی شده،شناسایی گردید. در میان جنسFilenchus  با پنج گونه دارای بیشترین تنوع گونه ای بوده و گونه F. vulgaris 
 است. بیشترین درصد فراوانی را داشته

 
 رامسر، شناسایی، نماتد، جنگل کلمات کلیدی:
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 مقدمه. 1

باشههند.  های خارجی، نیمه داخلی و داخلی فعال بوده و خاکزی مینماتدهای انگل گیاهان غالبا روی ریشههه به صههورت انگل
ناقل برخی    و نیز به عنوان  از طریق تعامل با سهههایر بیمارگرهای گیاهی      ، نماتدهای انگل گیاهی عالوه بر خسهههارت مسهههتقیم      

سی، قارچی و باکتریایی به طو بیماری ستقیم موجب  های ویرو شده  ر غیر م سارت کمی و کیفی روی گیاهان  صوالت اند. خ و   مح
های انگل  های کشاورزی در سراسر جهان خصوصاً در نواحی گرمسیر و نیمه گرمسیر همواره در معرض تهدید این کرم        فرآورده

شته  ساقه، جوا  اند. این جانوران میکروسکپی اندام قرار دا شه،  نه، برگ، غده، پیاز، ریزوم و دانة نارس های مختلف گیاه از جمله ری
در راستای بررسی میزان خسارت یک بیمارگر و اتخاذ راهکارهای مناسب       .(Nickle, 1991)دهند گیاهان را مورد حمله قرار می

ست. بر این              ضروری ا ستماتیک آن بیمارگر از اولین اقدامات  سی سایی و تعیین جایگاه  شنا سارت آن،  و مؤثر جهت کنترل خ
ای قدمه، مهاای برخوردار است. سیستماتیک عالوه بر تعیین هویت تاکسوناساس شناسایی نماتدها تا سطح گونه از اهمیت ویژه

تیک های فیلوپنهای اکولوپیکی و ارتباطتجزیه و تحلیل، میزان خسهههارت، فیزیولوپی پارازیتیسهههم، مطالعه تنوع زیسهههتیبرای 
یریت  چگونگی مدو  شناسی  ه گیر، همشناسی  ن علم از نظر تحقیقات کاربردی در زمینه انگلباشد. ای نماتدهای انگل گیاهان می

 .(Perry and Moens, 2006)ها حائز اهمیت است های ازدحامی پاتوپنجمعیت
سیاری از گیاهان جنگلی در جمعیت    شه ب   با توجه بهشوند.  های مختلف یافت مینماتدهای انگل گیاهان در خاک اطراف ری

،  شناسی گیاهی  های منطقه و نیز جایگاه سیستماتیک در علم بیماری  های شمال کشور با مزارع و باغ  جواری و ارتباط جنگلهم
ه اغلب تحقیقات مشابمطالعه و شناسایی نماتدهای انگل خاکزی موجود در اراضی جنگلی مورد توجه محققین قرار گرفته است.   

د گیاهان زراعی و باغی بوده اسههت، از این رو شههناسههایی نماتدهای انگل گیاهان در در زمینه شههناسههایی نماتدهای انگل در مور
سهههنجی شهههناسهههی و ریختهای ریختمناطق جنگلی مدنظر این تحقیق قرار گرفت. هدف از انجام این تحقیق مطالعه ویژگی

 Alnus)توسکا ، (.Carpinus betulus L)ممرز موجود در ریزوسفر سه گونه گیاهی  Tylenchidaeنماتدهای انگل گیاهی خانواده 

subcordata C.A.May)   افراپلتو (Acer insigne Boiss. & Buhse)  ،  در مناطق جنگلی رامسههر بوده اسههت. بدیهی اسههت
سونومیکی  سم و تعیین میزان     اطالعات تاک ست آمده در این تحقیق جهت مطالعات بیولوپی، اکولوپی، فیزیولوپی پارازیتی به د

 خسارت نماتدهای انگل گیاهان مفید خواهد بود.  
 

 مواد و روشها. 2
 . نمونه برداری2-1

دالخانی، میجران، جواهرده و  مناطقبا توجه به بررسی های انجام شده و اطالعات به دست آمده از جنگل های رامسر از 
انجام گرفت.  1131سانتیمتری در شهریور ماه  16-5صفارود نمونه برداری از خاک ریزوسفر توسکا، افراپلت و ممرز از عمق 

مشخصات  انجام شد. (subsample)نمونه برداری به صورت تصادفی از سایه انداز درختان به صورت ترکیبی از چند نمونه کوچک 
ه از قبیل نام گیاه میزبان، محل و تاریخ نمونه برداری روی کیسه های پالستیکی محتوی نمونه درج گردید. مجموعاً هر نمون
 آوری شد. نمونه ها جهت استخراج نماتدها به آزمایشگاه نماتدشناسی منتقل گردید. نمونه جمع  06تعداد 

 استخراج نماتدها. 2-2
موسوم به روش سانتریفیوپ یا شناورسازی در محلول شکر  (Jenkins, 1964)برای استخراج نماتدها از خاک از روش جنکینز 

(centrifuge or sugar flotation method)  با مقداری گرم  256استفاده شد. بدین ترتیب که از هر نمونه خاک به وزن تقریبی
 156) 166میکرومتر(،  256) 06میلی متر(،  2) 16های اصل به ترتیب از الکسوسپانسیون حآب سوپانسیونی تهیه شد. 

مش جهت سانتریفیوپ  066عبور داده شد. محتویات باقی مانده در الک  (mesh)میکرومتر( مش  13) 066میکرومتر( و 
(G=1440g, 4500 min, Nr.11160) ن مورد استفاده قرار گرفت. کشتن و تثبیت نماتدها در گلیسیری(De Grisse, 1969)  با

آمده است. نهایتا از  1در جدول  بر حسب درصدهای فیکساتیو اجزای محلول استفاده از محلو ل های تثبیت کننده انجام گرفت.
 نماتدهای تثبیت شده اسالید میکروسکوپی تهیه شد.

 

http://www.tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=200203&tab=subordinatetaxa
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 نوع و میزان مواد تشکیل دهنده محلول های فیکساتیو )بر حسب درصد(. 1جدول 

 
 شناسایی نماتدها. 2-3

در این تحقیق ابتدا با مشاهده اسالیدها زیر میکروسکوپ نوری، بر اساس مشخصات ریخت شناسی ارائه شده در منابع 
(Siddiqi, 2000; Brzeski, 1998)،  جنس هر یک از نماتدها مشخص شد. شناسایی نماتدها تا سطح گونه با توجه به صفات ریخت

 drawing)مجهز به لوله ترسیم  Standard 20مدل  ZEISSنوری دو چشمی شناسی و ریخت سنجی با به کارگیری میکروسکوپ 

tube) یری گو تنظیم شد. تعداد افراد اندازه انجام گرفت. میکروسکوپ مجهز به لوله ترسیم در ابتدا با استفاده از الم مدرج کالیبره
یری صفات ریخت شناسی و ریخت سنجی، اعداد شده برای تشخیص گونه بسته به فراوانی نماتدها متفاوت بود. پس از اندازه گ

وارد گردید و با استفاده از کلیدهای  excelبه دست آمده از هر جنس از طریق مقایسه با منابع، گروه بندی شده و در برنامه 
روی  دتشخیص گونه ها شناسایی گردید. جهت رسم اشکال ابتدا شکل مقدماتی آنها به کمک لوله ترسیم و با استفاده از مدا

میلی  5/6و  0/6، 1/6، 2/6، 1/6با ضخامت  (rapidograph)کاغذ ترسیم شد. سپس شکل های مورد نظر با استفاده از قلم راپید 
متری روی کاغذ کالک ترسیم گردید. درصد فراوانی هر گونه بر حسب وجود گونه در تعداد نمونه خاک به کل نمونه ها محاسبه 

 شد.
 

 نتایج و بحث. 3

سایی      در خاک Tylenchidaeگونه نماتد متعلق به شش جنس از خانواده   16در این تحقیق  شنا های مناطق جنگلی رامسر 
،  Basiria duplexa ،Boleodorus thylactus ،Coslenchus costatusگونه نماتد از شهههش جنس به اسهههامی  16گردید. تعداد 

Filenchus andrassyi ،Filenchus facultativus ،Filenchus misellus ،Filenchus polyhypnus ،Filenchus vulgaris  ،
Irantylenchus vicinus  وPsilenchus hilarulus     ،شههناسههایی گردید. بیشههترین گونه ها به ترتیب مربوط به مناطق دالخانی

صفارود بوده اند )جدول   شده،  (. در میان جنس2جواهرده، میجران و  شترین تنوع  با پ  Filenchusهای بررسی  نج گونه دارای بی
(. شرح مشخصات ریخت سنجی این گونه در     1است )جدول   بیشترین درصد فراوانی را داشته    F. vulgaris گونه ای بوده و گونه

 ذیل آمده است.
 

 آوری نماتدهای شناسایی شده در این تحقیقگیاه منبع و محل جمع -2جدول 
 آوریمحل جمع  گیاه منبع گونه نماتد ردیف

1 Basiria duplexa 1دالخانی افراپلت 
2 Boleodorus thylactus 2دالخانی، میجران توسکا، ممرز 
1 Coslenchus costatus جواهرده افراپلت 
0 Filenchus andrassyi دالخانی، میجران توسکا، ممرز 
5 Filenchus facultativus دالخانی1جواهرده توسکا، ممرز ، 
0 Filenchus misellus جواهرده، دالخانی توسکا 
7 Filenchus polyhypnus جواهرده افراپلت 
3 Filenchus vulgaris 0جواهرده، دالخانی، میجران، صفارود افراپلت، توسکا، ممرز 

 درجه 69الکل اتانول  گلیسیرین آب مقطر اسیداستیك فرمالدئید 
 - I 16 1 33 1فیکساتیو 
 II - - - 5 35فیکساتیو 
 III - - - 56 56فیکساتیو 
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3 Irantylenchus vicinus دالخانی افراپلت، ممرز 
16 Psilenchus hilarulus  میجرانجواهرده، دالخانی،  توسکا، ممرز 

 دالخانی -1
عرض شمالی  36° 51' 17" 

طول شرقی  50° 28' 18" 

 جواهرده  -1
 عرض شمالی "17 '51 36°

 طول شرقی "18 '28 50°

 میجران -2
 "41 '49 °36 عرض شمالی

 "12 '41 °56 طول شرقی

 صفارود -0
 عرض شمالی "22 '54 36°

 طول شرقی "9 '36 50°

 
 

 میزان فراوانی جمعیت )درصد( نماتدهای شناسایی شده در این تحقیق -3جدول 

  ردیف گونه نماتد فراوانی جمعیت )درصد(

5/01  Filenchus vulgaris 1  

0/25  Psilenchus hilarulus 2  

0/17  Basiria duplexa 1  

3/12  Filenchus misellus 0  

1/12  Boleodorus thylactus 5  

7/16  Filenchus facultativus 0  

3/0  Filenchus polyhypnus 7  

0/5  Irantylenchus vicinus 3  

5/5  Filenchus andrassyi 3  

0/1  Coslenchus costatus 16  

 
گیرند.  افراد ماده دارای بدن باریک و کرمی شههکل بوده که با انحنای کم به طرف شههکم قرار می F. vulgarisافراد ماده در گونه 

ست ظریف و به عرض      ضی پو سر تقریبا       5/6شیارهای عر شیار طولی،  سطوح جانبی دارای چهار  ست.  تا یک میکرومتر متغیر ا
سیار ضعیف و ریز می       سر     مخروطی یا مسطح، اغلب به صورت صاف و گاهی دارای حلقه های ب سر همتراز با بدن، ارتفاع  شد.  با

کرومتر است. شبکه کوتیکولی سر ضعیف و آمفیدها به صورت شکاف طولی در        دو تا چهار و عرض آن در قاعده پنج تا هفت می
شخص با گره     ستایلت م سر قرار دارند. ا شامل می    دو طرف جانبی  سوم آن را  سمت مخروطی آن حدود یک  شود.   های گرد و ق

شود. حباب میانی   مری باز میهای استایلت به مجرای  تر از گرهتا دو میکرومتر پایین 5/6محل ریزش غده پشتی مری به فاصله   
شکل         سط آن قرار دارد. حباب انتهایی گالبی  صبی تقریبا در و شکل، لوله ثانویه مری باریک و بلند و حلقه ع مری تخم مرغی 

شد. منفذ دفعی  سطح پوست باز می    -می با سپرم کشیده و تخم       ترشحی در نزدیکی حباب انتهایی مری به  شود. کیسه ذخیره ا
 تر از عرض بدن در ناحیه فرجباشد. کیسه عقبی رحم کوتاه  به صورت شکاف ساده و واپن مستقیم و کوتاه می    مرغی شکل، فرج  

ر  تشود. فاصله فرج تا مخرج معموال کوتاهباشد. دم کشیده، بلند با انتهای نخی شکل بوده و در انتها به ضخامت صفر ختم می می
شکل عمومی بد    شد. نرها از نظر  شکمی        از طول دم می با سپیکول و گوبرناکولوم به طرف ناحیه  ستند. ا شبیه به ماده ها ه ن 

 .(1و شکل  0)جدول تناسلی است. دم در نرها به نسبت کوتاهتر از ماده هاست -اند. بورسا محدود به ناحیه دفعیخمیده شده
 (Brzeski, 1962)و برزسکی   (Geraert, 2008)سنجی ارایه شده توسط گرارت    شناسی و ریخت  با استفاده از مشخصات ریخت   

شده از مزارع زعفران منطقه گناباد با گونه  جمعیت جمع شان داد. این گونه با گونه  F. vulgarisآوری   .Fهای مطابقت کامل ن

cylindricaudatus Siddiqi, 1986  ،F. cylindricus (Thorne & Malek, 1968) Niblack & Bernard, 1985  ،F. 

thornei (Andrássy, 1954) Andrássy, 1963  ،F. afghanicus (Khan & Khan, 1978) Siddiqi, 1986  وF. aquilonius 

(Wu, 1961) Lownsbery & Lownsbery, 1985 باشد.قابل قیاس می 
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 12-16در مقابل    11-12و  5/12-11به دلیل داشهههتن اسهههتایلت بلندتر )       F. cylindricusو  F. cylindricaudatusدو گونه  
 113-113در مقابل    211-137دارای دم بلندتر )  F. thorneiباشهههند. گونه    میکرومتر( از گونه مورد نظر قابل تشهههخیص می   

سبت به گونه مذکور می  ستایلت بلندتر )    میکرومتر( ن شتن ا شد. همچنین گونه مورد بحث به علت دا  5/3-3در مقابل  12-16با
و به علت دارا بودن مری    F. afghanicusمیکرومتر( از گونه   066-006در مقابل    052-533میکرومتر( و طول بدن بیشهههتر ) 

 .Fمیکرومتر( از گونه   356-036در مقابل    052-533میکرومتر( و طول بدن کمتر )  151-117در مقابل    113-33تر )کوتاه 

aquilonius ردد. بطورکل گونه متمایز می گF. vulgaris  به واسهههطه وجود چهار شهههیار طولی در سهههطوح جانبی و پاره ای از
برای اولین بار در ایران توسط کارگر و    F. vulgaris(. گونه 0-1شود )جدول  های دیگر جدا میمشخصات ریخت سنجی از گونه   

از خاک اطراف ریشه چای از الهیجان گزارش شده است. در تحقیق حاضر گونه مذکور      (Karegar and Geraert, 1995)گرارت 
 از خاک اطراف ریشه افراپلت، ممرز و توسکا از مناطق میجران، دالخانی، صفارود و جواهرده استخراج و شناسایی گردید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Filenchus vulgaris (A-F) -1شکل 

A ،ماده .B ،نر .C ،سر و مری ماده .D ،تخمدان .E ،دم ماده .Fدم نر . 
 
 گیری. نتیجه4

سایی      شنا صل این تحقیق  شش جنس از نماتدهای متعلق به خانواده   16حا ست که بر    Tylenchidaeگونه متعلق به  بوده ا
ساس نوع گیاه میزبان و محل جمع  شده  2آوری در جدول ا شان داد که در جمعیت مورد بررسی      ارائه  اند. نتایج به دست آمده ن

سه با دیگر جنس  Filenchus، جنس Tylenchidaeاز نماتدهای خانواده  ست. در    ها از تنوع گونهدر مقای شتری برخوردار ا ای بی
شده،   میان جنس سی  شترین تنوع گونه ای بوده و گونه   Filenchusهای برر صد     F. vulgaris با پنج گونه دارای بی شترین در بی

 است. فراوانی را داشته
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آوری شده از مناطق جنگلی جمع Filenchus  vulgarisگونه  سنجی افراد ماده خصوصیات ریخت -4جدول 
 باشد(ها بر حسب میکرومتر میرامسر )اندازه

Reference Present Study 
Karegar & Geraert, 

1998 
Brzeski, 1962 

Character ♀♀ ♀♀ ♀♀ 

n 25 88 27 

L 624.2(589.0-652.0) 470-765 520-810 

a 41.0(36.6-41.6) 23.5-49 29.0-42.0 

b 5.7(5.3-6.6) 5.1-7.1 4.7-7.0 

c 4.9(4.5-5.2) 3.4-11.3 4.2-5.7 

c′ 9.1(8.1-9.9) 7.9-22.4 - 

V 58.6(54.6-63.4) 54-67.5 53.0-65.0 

V′ 73.7(67.7-80.1) 74.5-85 - 

Stylet 11.1(10.0-12.0) 8-11.5 - 

MB 43.1(40.4-44.6) 38.5-45 - 

E. pore 80.8(76.0-86.0) 71-108 92-102 

Pharynx 109.7(98.0-118.0) 87-130 - 

Head-Vulva 365.5(335.0-395.0) 285-505 - 

Body Width 15.3(13.0-17.0) - - 

Vulva-Anus 102.9(95.0-111.0) 70-143 - 

Tail 127.6(119.0-139.0) 90-193 - 
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Abstract 
To identify parasitic nematodes of terrestrial plants of forests in Ramsar, 60 samples of soil 

and root of hornbeam (Carpinus betulus L.), alder (Alnus subcordata C.A.May) and maple 

(Acer insigne Boiss. & Buhse) were collected from forest in Novamber 2014. The samples 

were washed, the nematodes were extracted, fixed and transferred to glycerin. The 

permanent slides were prepared from the extracted nematodes on the basis of genera. 

Morphological and morphometrical characters of nematodes were studied by a light 

microscope attached to a drawing tube according to references of identification. In this 

study 10 nematode species belonging to 6 genera were identified as follows; Basiria 

duplexa, Boleodorus thylactus, Coslenchus costatus, Filenchus andrassyi, Filenchus 

facultativus, Filenchus misellus, Filenchus polyhypnus, Filenchus vulgaris, Irantylenchus 

vicinus, and  Psilenchus hilarulus. Among reviewed genera, Filenchus with five species 

had the highest diversity of genera, and F. vulgaris has had highest percentage of 

population abundance in the examined materials 

Keywords: Ramsar, identification, nematode, forest 
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