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Abstract 

Introduction: The identification of plant parasitic nematodes, which are serious 

damaging factors for stone fruit trees production, is important to follow the goals of the 

agricultural sector and increase production. Materials and Methods: In order to 

identify plant parasitic nematodes associated with stone fruit trees in Khorramabad 

County, Iran, 72 soil samples were collected from stone fruit trees from different 

regions of Khorramabad County, during 2017 and 2018. After the extraction, killing and 

fixing of nematodes, species were identified in consideration of morphological and 

morphometric characteristics using a light microscope equipped with a digital camera. 

Results: Thirty species of plant-parasitic nematodes were identified from 19 genera of 

the suborder Tylenchina. Morphological characteristics of Aphelenchoides sp. and 

Ditylenchus sp. which did not match any of the reported species described.  

Conclusion: Aphelenchoides haguei, Helicotylenchus tunisiensis, Merlinius nanus, 

Filenchus ditissimus and F. facultativus on stone fruit trees in Iran are reporting for the 

first time.  
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 مقاله پژوهشی
 آبادخرمشهرستان  دارهستهفون نماتدهای انگل گیاهی درختان میوه 

 ریبازگ یدیع ی،زیکورش عز، این شیدرو یمصطف یی،معصومه چنگا

 آباد، خرمدانشکده کشاوزی، دانشگاه لرستانپزشکی، گروه گیاه

 27/10/1399: پذیرش    20/05/1399: دریافت

فوون نماتودهای انگول گیواهی درختوان میووه  (1399نیا م، عزیزی ک، بازگیر ع )م، درویش ییچنگا

        .51-62(:2)9 یاهیووووگ یشناسوووویموووواریدانووووش ب .آبووووادخرمشهرسووووتان  دارهسووووته

DOI:10.2982/PPS.9.2.51. 
 چکیده

یمودار زا در درختوان میووه هسوتهاز عوامل مهم خسارت نماتدهای انگل گیاهی که شناسایی مقدمه:

 . باشوودیموودارای اهمیووت  تولیوود سووط  افووزایش و کشوواورزی بخووش اهوودا  پیشوودرد ، جهووتباشووند

 آوریجمو  آبوادخرم هرستانش هایباغ از خاک نمونه 72 تعداد 97-96 هایسال : طیهاروشمواد و 

اسوییدهای میکروسوکوپی  هوا بووه گلیسوورین،دپس از استخراج، کشتن، تثدیت و انتقال نماتگردید. 

نماتود  گونوهسی : هاافتهی .ها با استفاده از کلیدهای معتدر انجام گرفتدائمی تهیه شد. شناسایی گونه

 مشخصوووات .ندشووود شناسوووایی Tylenchina راسوووته جووونس زیووور 19 انگووول گیووواهی از

ی گوزارش شوده هاگونوهاز  یو یچهبا  که .Ditylenchus spو  .Aphelenchoides sp  شناسیریخت

، Aphelenchoides haguei هایگونووه ی:ریگجووهینت  .ند، شوورد داده شووده اسووتمطابقووت نداشووت

Helicotylenchus tunisiensis ،Merlinius nanus ،Filenchus ditissimus ،Filenchus 

facultativus  شوند.می گزارش ایران در دارهسته میوه درختان روی بار نخستین برای 

  Aphelenchoides, Ditylenchus, Helicotylenchus, Merlinius: کلیدی گانواژ

 Introduction                                                                                                 مقدمه

کم   تولید سط  افزایش و کشاورزی بخش اهدا  پیشدردبه  تواندمیگیاهی  گرهایبیمار شناسایی

سط  زیر کشت  98 یزراع سال در یشواورزک وزارت آمارناموه . طدق(Alam and Jamali 2011)کند 

 استان این در دارهستههای یوهمتولید  هکتار و میزان 8575 در استان لرستان دارهستهدرختان میوه 

 و هکتار 1756 دارهستهکشت درختان میوه  سط  زیر آبادخرمو در شهرستان  بود تن 71275 به

 جملهاز  بیماریزای مهمی . در دنیا نماتدهایشدبالغ می تن 12398 به شهرستان این در تولید میزان

                                                           
 نویسنده مسئول:   darvishnia.m@lu.ac.ir 
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 دارهستهدرختان میوه از ریشه و نماتدهای مولد زخم ریشه غده عامل های مختلف نماتدهای گونه

 انگل ینماتدها شناساییمنظور  بهکه ایران پژوهشی در (. در Norton et al. 1963)است  شدهگزارش

 به متعلق نماتد گونه 17 صورت گرفت، شمالی خراسان استان مختلف مناطق میوه در درختان گیاهی

 .(Heidarzadeh et al. 2017) شد شناسایی جنس، 13

 Materials and Methods                                                                        هاروشمواد و 

شهرستان  دارهستهنمونه خاک از درختان  72تعداد  مجموع در 1397 مهرماهتا  1396در طی خرداد 

ر بود. از یمتغ شوت هور منطقوهکور یها بر اساس سوط  زگردید. تعداد نمونه یآورآباد جم خرم

 یبردارنمونه .دیگرد یآورجم  یشتریب یهاتعداد نمونه ،داشوتند یشت باالترکر یه سط  زک یمناطق

در باغات انجام و  Wوا ی Mل کوت بوه شوکبوا حرخاک و متری یسانت 40تا عمق  یصورت تصوادف به

را  یعنوان نمونوه اصول به خاک کیلوگرم 5/1مخلوط و حدود  هم نمونوه با 10-15تعوداد باغ در هور 

د. پس یگرد شگاه منتقلیآزما بووه ،ادداشووت مشخصوواتیدرج ختووه و بووا یر یلونیسووه نوواکی در

 سینی روش و استخراج نماتدها طدق کخا یزمایشگاه، عمل شستشوها به آنمونه از انتقوال

(Whitehead and Heming 1965) با استفاده از روش گلیسیرین و تثدیت و انتقوال نماتودها بوه 

اسوتفاده از  بوا نماتدها ییوواگرفت. شناس انجوام (De Grisse 1969) هدگریس شده تکمیل

و  یری شدگاندازه DinoCapture تالیجید لنزمجهز به   BX51مودل Olympus یوپ نوورکروسویکم

 و قووورار گرفوووت یبررس مورد شدهیآورجم  هاییتجمع یسنجختیرو  شناسییختر اتیخصوصو

 .نجام شودا هاگونه ییموجوود شناسا یودهایلکبوا اسوتفاده از منواب  و 

  Results and Discussion                                                                       بحث ها و یافته

  Tylenchomorpha (De Ley & Blaxter 2004) جنس فوق باال خانواده  19متعلق به نماتد  سی

 ,Amplimerlinius globigerus Siddiqi 1976 ،Aphelenchus avenae Bastian :شامل

1865.،Aphelenchoides sp ،Aphelenchoides limberi Steiner,1936 ،Aphelenchoides haguei 

Maslen 1979 ،Aprutides guidetti  Scognamiglio 1974 ،Boleodorus thylactus Thorne 

1941 Basiria gracilis (Thorne 1941) Siddiqi 1963,.، Ditylenchus sp ،Ditylenchus 

medicaginis Wasilewska 1965، Ditylenchus myceliophagus Goodey 1958 ،Filenchus 

ditissimus Brzeski 1963,  ،Filenchus facultativus Szczygiel 1969 ،Filenchus vulgaris 

(Brzeski 1963) Lownsbery and Lownsbery 1985 ،Helicotylenchus digonicus Perry in 

Perry et al. 1959 Helicotylenchus exallus Sher 1966, ،Helicotylenchus tunisiensis 
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Siddiqi 1994 Helicotylenchus vulgaris Yuen 1964, ،Merlinius brevidens (Allen 1955) 

Siddiqi 1970 ،Merlinius. microdorus Brzeski 1991a ،Merlinius nanus (Allen 1955) 

Brzeski 1991b ،Mesocriconema antipolitanum (De Guiran 1963) Loof and De Grisse 

1989 Neopsilenchus magnidens Thorne and Malek 1968, ،Paratylenchus neoprojectus 

Wu and Hwan  1975 ،Pratylenchus neglects Rensch  1924 ،Pratylenchus thornei Sher 

and Allen  1953 ،Pratylenchoides ritteri Sher  1970 ،Psilenchus hilarulus de De Man  

1921 ،Scutylenchus rugosus (Siddiqi  1963) Brzeski  1991 و Zygotylenchus gueovaria 

Tobar Jimenez  1963  شناسی ریخت مشخصات. ندشد شناسایی.Aphelenchoides sp  و

Ditylenchus sp. ند، به این شرد استنداشت در مناب  مطابقت موجود یهاگونه مشخصات  با که. 

Aphelenchoides sp. 
 کوتیکول شده، خمیده شکمی سمت به اندکی و باری  مخرج از بعد جیتدر به شکل، کرمی بدن :ماده

 شیار چهار دارای جاندی سطود بدن، وسط در میکرومتر 6/0 متوسط عرض به عرضی، یهاهحلق با

 اندکی سر. فراگرفته را بدن عرض درصد 8/21-13 حدود که میکرومتر 1/2-5/1 عرض به طولی

 سر کوتیکولی شدکه میکرومتر، 9/4-6/4 پایه در آن عرض و 7/2-8/1 سر بلندی بدن، از متمایز

 و انتهایی تورم دارای بدن، عقب سمت به متمایل مشخص، ولی کوچ  هایگره اب استایلت مشخص،

 از بعضی در که یااستوانه مری اولیه لوله. باشدمی یااستوانه قسمت از ترکوچ  مخروطی قسمت

 8/8-7 عرض و 2/12-3/10 طول به شکل،بیضی میانی حداب شده، باری  میانی حداب سمت به افراد

 ابتدای از میکرومتر 2/68-50 فاصله با ترشحی دفعی روزنه مشخص، مرکزی دریچه ایدار و میکرومتر

 از بیشتر طول به مری غدد شده، واق  آن از ترعقب کمی یا میانی حداب ناحیه در و دارد فاصله بدن

 3/14-3/8 حدود عصدی حلقه. دارند همپوشانی روده روی پشتی سمت از و بدن عرض برابر چهار

 به کشیده، تخمدان تولیدمثلی، لوله ی  دارای ماده نماتدهای. دارد فاصله میانی حداب از میکرومتر

 اسپرم، بدون و شکلبیضی اسپرم ذخیره کیسه ردیف، ی  در هاتخم  یافته، رشد بدن جلوی سمت

 8/39-9/28 رحم عقدی کیسه طول بلند، رحم عقدی کیسه شده، متمایل بدن جلوی سمت به واژن

 به مخروطی دم مشخص، مخرج. دارد فاصله مخرج تناسلی روزنه از درصد 8/39-9/28 و میکرومتر

 بسیار پشتی زائده کهطوری به شودمی شاخه دو نامتقارن کامیا  صورت به انتها در و شده باری  تدریج

 .نشد مشاهده: نر  .(1)شکل  است شکمی زائده از ترکوچ 
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: C: مری و حداب میانی؛ B ;شکل سر، شدکه کوتیکولی و استایلت: Aphelenchoides sp.. A .1شکل 

 =مقیاس هایخط) : حداب میانیG: دم؛ E, F: شکل کلی بدن؛ Dروزنه تناسلی و کیسه عقدی رحم؛

 .(میکرومتر 10

Figure 1. Aphelenchoides sp. A: Head, cephalic fromework and stylet; B: Oesophagus 

and Median bulb; C: Vulva and P.U.S.; D: Entire body; E, F: Tail; G: Median balb 

(Bars= 10 μm). 
 

 در که Aphelenchoides ی جنسهاگونهمشخصات  با شده یافت گونه سنجیریخت مشخصات بحث:

 با شده یافت جمیعت. شدمقایسه ( Hunt 2007 ) آندراسی و( Shahina 1996) شهینا شناسایی کلید

 .A گونه از یبررس مورد جمیعت .ندارد مطابقت جنس این شدهشناسایی هایگونه از کدامهیچ

hainanensis و (میکرومتر 1000-900 مقابل در 4/408 -347) بدن طول بودن کمتر دلیل به 

 4/13-2/11 مقابل در b (8/6-4/7 و (یکرومترم 1/46-5/42 مقابل در 4/30-1/35) a یهاشاخص
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 مقابل در 4/408-347) کمتر بودن طول بدن با A. variocaudatus از گونه. شد متمایز (میکرومتر

 در c (7/9-9/13 و( میکرومتر 6/809/10 مقابل در 8/6-4/7) b هایشاخص ،(میکرومتر 570-810

تفاوت  و (میکرومتر 8/14-7/12 مقابل در 5/11-6/9) استایلت طول و (میکرومتر 3/18-9/13 مقابل

بیشتر  با A. parabicaudatus همچنین جمعیت مورد مطالعه از گونه. شد متمایز دم انتهای در شکل

 8 مقابل در 5/11-6/9) استایلت و( میکرومتر 350-310 مقابل در 4/408-347) بدن طول بودن

منطقه  مرکزی بخش در شلیل هلو، زردآلو، ریشه را اط کخا از گونهاین . شودیممتمایز ( میکرومتر

شناسایی  Aphelenchoidesشناسی سه گونه مشخصات ریخت .گردید شناسایی و آوریجم آباد خرم

 آورده شده است. 1های آنها در جدول شده در این پژوهش برای درک بهتر تفاوت

 یآورجم  Aphelenchoides Steiner 1936 گونهسه جمعیت شناسی ختیرمشخصات  .1جدول 

 .آباددار شهرستان خرمهسته میوه درختان فراریشه از شده
Table 1. Morphometic data of three Aphelenchoides species collected from the 

rhizospheric soil of stone fruit trees in Khoramabad County. All measurements are in  

μm and in the form: mean.  

Characters A. haguei A. limberi Aphelenchoides sp. 

 Female Female Female 

n 8 CV 10 CV 11 CV 

L 440 ± 99.0 22.5 507 ± 98.7 19.4 386. ± 19.6 5.1 

a 31.7 ± 1.4 4.5 32.2 ± 2.2 6.9 32.5 ± 1.5 4.5 

b 5.2 ± 0.8 16.4 8.0 ± 1.0 12.8 7.1 ± 0.3 3.8 

b' 4.3 ± 1.0 22.6 4.1 ± 0.4 9.4 3.5 ± 0.3 9.0 

c 11.7 ± 2.0 16.8 15.5 ± 1.5 9.6 10.7 ± 1.2 11.1 

c' 4.6 ± 0.5 10.3 4.2 ± 0.7 17.7 5.1 ± 0.6 11.0 

V 67.6 ± 1.2 1.7 70.5 ± 1.4 2.0 67.9 ± 2.8 4.1 

Stylet 10.9 ± 0.9 8.7 11.4 ± 1.0 9.1 10.5 ± 0.6 6.1 

Pharynx 84.4 ± 8.1 9.7 63.7 ± 10.7 16.8 56.6 ± 7.5 13.2 

MB 60.1 ± 5.1 8.6 43.9 ± 1.8 4.1 44.5 ± 3.2 7.3 

E. pore 65.0 ± 10.7 16.5 73.3 ± 13.3 18.1 57.2 ± 5.4 9.4 

Head-vulva 298 ± 68.6 23 358 ± 71.2 19.9 261 ± 14.3 5.5 

Head-anus 403 ± 95.7 23.7 475 ± 93.6 19.7 352 ± 18.8 5.3 

Vulva-anus 105 ± 28 26.7 117 ± 23.7 20.2 292 ± 18.3 6.3 

Tail length 37.5 ± 4.6 12.2 32.8 ± 5.8 17.6 36.5 ± 3.5 9.6 

BW 13.8 ± 2.7 19.4 15.8 ± 3.2 20.1 11.9 ± 0.6 5.3 

VBW 13.1 ± 2.4 18.2 15.8 ± 3.2 20.5 11.3 ± 0.7 6.2 

ABW 8.2 ± 1.5 18.4 9.2 ± 1.7 18.8 7.2 ± 0.4 5.9 

AW 0.7 ± 0.1 14.1 1.0 ± 0.3 32.3 - - 
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Ditylenchus sp. 
 خمیده شکمی سط  از اندکی یا و مستقیم صورت به شدن تثدیت از پس شکلی، کرمی نماتد :ماده

 با جاندی سطود بدن، وسط در میکرومتر 9/0-8/0 عرض به ظریف یهاحلقه دارای کوتیکول. شودیم

 رس بلندی ظریف، یهاحلقه با بدن، امتداد در کوتاه، سر میکرومتر، 9/2-2 عرض به طولی شیار شش

 استایلت ضعیف، سر کوتیکولی شدکه میکرومتر، 2/4-6/3 پایه در آن عرض و میکرومتر 1/2–7/1

 گره از میکرومتر ی  اندازه به مری پشتی غده ریزش محل گرد، استایلت یهاگره ظریف، و باری 

 حلقه میکرومتر، 9/5-1/4 عرض به ظریف، دریچه با شکلدوکی میانی حداب دارد، فاصله استایلت

 منفذ(. دارد فاصله بدن ابتدای از میکرومتر 53-5/48 اندازه با) مری ثانویه لوله وسط در تقریداا عصدی

 به نسدت و کشیده یا گیبی مری انتهایی حداب مری، انتهایی حداب وسط در تقریداا ترشحی دفعی

 ثانویه لوله ترشحی، دفعی منفذ از قدل حلقه دو تا ی  فاصله به زونیدهمی است، مماس معموالا روده

 بدن ابتدای سمت به که یدمثلیتول لوله ی  یدارا مری، اولیه لوله از ترظریف و بلند و باری  مری

 هایاسپرم حاوی تناسلی، لوله امتداد در اسپرم ذخیره کیسه ردیف، ی  در هاتخم  یافته، امتداد

 مخروطی دم میکرومتر، 6/10-6/7 طول به رحم عقدی کیسه میکرومتر، 2/6-4 اندازه به واژن گرد،

 .(2)شکل  گرد انتهای با شکل

 سط  از اندکی یا و مستقیم صورت به شدن تثدیت از پس که هستند شکل کرمی هاماده مانند :نر

 سمت به که بیضه ی  دارای بوده، ماده همانند مری و استایلت سر، ساختار ،شوندیم خمیده شکمی

 شکل، هیلی ساده گوبرناکلوم دارند، قرار ردیف ی  در و بزرگ هاسپرما داشته، امتداد بدن ابتدای

شکل،  هیلی ساده گوبرناکلوم ،میکرومتر 1/22-1/19 طول به بورسا خمیده، شکمی سمت از اسپیکول

 .گرد انتهای با مخروطی دم

 شدهییشناسا هایگونه از کدامهیچ با شده یافت گونه شناسیریخت و سنجیریخت مشخصات :بحث

، D. acutus ،D. adasi ،D. antericolus ،D. amus یهاگونه از گونه. اینندارد مطابقت جنس این

D. exilis ،D. dipsaci. ،longimatricalis.D،D. emus ،D. parvus. ،D. equalis ،D. terricolus  به

 4در مقابل  العهجمعیت مورد مطشیار طولی در  6دلیل داشتن تعداد شیار سطود جاندی متفاوت )

 .Dاز گونه  یبررس است. جمیعت مورد شده  یهای مذکور( تفکشیار طولی در سطود جاندی گونه

khani  استایلت و  میکرومتر( 1205-1086در مقابل  5/344 -5/302طول بدن ) بودنبه دلیل کمتر

یل کمتر بودن طول به دل D. filenchulusاز گونه . شودیمتفکی  میکرومتر(  9-8در مقابل  3/5-7)

 7/7-4/5در مقابل  b (8/3-4/4شاخص  و میکرومتر( 916-582در مقابل  5/344-5/302بدن )

 به دلیل کمتر D. clarus( متمایز شد. از گونه یزتمیکرومتر( و شکل دم )گرد در مقابل گرد تا نوک
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: باند جاندی؛ E ;میانی : شکل سر، شدکه کوتیکولی، استایلت و حدابDitylenchus sp.. A-D .2شکل 

Fبرش عرض بدن؛ :G, H شکل کلی بدن؛ :I,J دم؛ :Kاسپیکول :; Lروزنه تناسلی و کیسه عقدی رحم : 

 (میکرومتر G-H: 100میکرومتر،  A-F, I-L :10مقیاسخطهای )

Figure 2. Ditylenchus sp. A-D: Head, cephalic framework, stylet and median bulb; E: 

Lateral field; F: Cross section of mid-body; G-H: Entire body; I, J: Tail; K: Spicule.; L: 

Vulva and P.U.S. (Scale bars. A-F, I-L= 10 μm; G-H=100 μ) 
 

 در مقابل v (6/65-4/85 هایشاخص ،میکرومتر( 10-9در مقابل  7-3/5بودن طول استایلت )

های میکرومتر( متمایز شد. صفت 4/15-8/12قابل در م 1/6-3/7) c و میکرومتر( 78-83 

در مقابل  7-3/5کمتر بودن طول استایلت ) D. destructorنمونه یافت شده از گونه  یزکنندهمتما

گونه از . باشدمیمیکرومتر(  84-77در مقابل  6/10-6/7کیسه عقدی رحم )طول میکرومتر( و  10-13

D. anchilisposmus و میکرومتر( 730-490در مقابل  5/344 -5/302ن )کمتر بودن طول بد با 

به  D. myceliophagus. از گونه شودیممتمایز میکرومتر(  8/10-6/7در مقابل  7-3/5طول استایلت )

 بودن شاخص تریشب و میکرومتر( 921-801در مقابل  5/344 -5/302دلیل داشتن طول بدن کمتر )

c' (1/6-3/7  کرومتریم 4-1/3در مقابل ) متمایز شد. از گونهD. medicaginis  به دلیل کمتر بودن
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کمتر بودن کیسه  و میکرومتر( 99-74در مقابل  1/54-2/44مطالعه ) طول دم در جمیعت مورد

به دلیل کمتر  D. clarus. از گونه باشدیمیکرومتر( متمایز م 40-30در مقابل  6/10-6/7عقدی رحم )

نمونه  یزکنندههای متمامیکرومتر( متمایز شد. صفت 10-9 در مقابل 7-3/5بودن طول استایلت )

 5/13-11در مقابل  7-3/5کمتر بودن طول استایلت ) D.convallariaeیافت شده از گونه 

 دارهستهمیوه  درختان از گونه. اینباشدی( میزتهمچنین شکل دم )گرد در مقابل نوک (میکرومترو

 (.2)جدول  گردید شناسایی و آوریجم آباد منطقه خرم مرکزی بخش

 ،myceliophagus D. ،D. medicaginisی هاگونه تیجمع یسنجختیمشخصات ر .2جدول 

Ditylenchus sp.  میکرومتر  حسب بر هااندازه. آباددار شهرستان خرماز درختان هسته شدهیآورجم

  .باشد، میانگینیم
 Table 2. Morphometric data of the D. myceliophagus, D. medicagenis and Ditylenchus 

sp. collected from the rhizospheric soil of stone fruit trees in Khoramabad County. All 

measurements are in μm and in the form: mean. 
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 Conclusion                                                                                             گیرییجهنت

، Aphelenchoides haguei ،Helicotylenchus tunisiensis ،Merlinius nanus هایگونووووه

Filenchus ditissimus ،Filenchus facultativus در دارهسوته میوه درختان روی بار نخستین برای 

 شوند.می گزارش ایران

 سپاسگزاری

 پژوهشاعتدار مالی این  نیرای آموزشی و پژوهشی دانشگاه لرستان به دلیل تأمنویسندگان از شو

 .کنندتشکر و قدردانی می
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