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شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع 

آذربایجان شرقی و -یونجه منطقه اهر

خانواده  گونه جدید ازسه معرفی 

Belonolaimidae  ایراناز 
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 چکیده

منظور بررسي تنوع زيستي نماتدهاي انگل گياهي مزارع يونجه به 

شهرستان اهر و با توجه به نبود تحقيقات جامع در مورد نماتدهاي انگل 

گياهي مزارع يونجه و لزوم شناسايي عوامل مهم کاهش کمي و کيفي اين 

 33با جمع آوري.  نظر صورت گرفت محصول در اين منطقه تحقيق مورد

 1332 زارع يونجه مناطق مختلف شهرستان اهر طي سالهاينمونه خاک ازم

، بخشي ازتنوع زيستي نماتدهاي انگل گياهي اين محصول 1333و

دراين تحقيق، نماتدها با روش تلفيق الک و سانتريفوژ . شناسايي گرديد

دگريس به  روشي خاک استخراج و با استفاده از ها نمونهجنکينز،  از

پس از تهيه اساليدهاي ميکروسکوپي . گليسيرين خالص منتقل شدند

ميکروسکوپ نوري داراي لوله  به وسيلهي موجود، ها گونهدائمي از 

ترسيم، صفات ريخت شناختي و ريخت سنجي آنها و اطالعات مورد نياز 

جنس مربوط به زير  11 گونه از 23 تعداد  در اين تحقيق،. بررسي شد

 ,Boleodorus thylactusيها گونهشامل  Tylenchina راسته

Coslenchusa quaticus, Criconemella antipolitana, Ditylenchus 

medicaginis, Ditylenchus dipsaci, Geocenamus brevidens, 

Geocenamus nanus, Geocenamus quadrifer, 

Helicotylenchusdigonicus,  Helicotylenchuspseudorobustus,  

Helicotylenchus vulgaris, Paratylenchus italiensis,  

Paratylenchus tateae ,  Pratylenchus scribneri, Pratylenchus 

neglectus, Pratylenchus thornei, Psilenchus iranicus, 

Tylenchorhynchus parvus, Tylenchorhynchus striatus, 

Zygotylenchus guevarai  ي ها گونهشناسايي شد که

Tylenchorhynchus  striatus ، Tylenchorhynchus parvus و 

Geocenamus nanus    از خانوادهBelonolaimidae  براي اولين بار از

  .مزارع يونجه در ايران گزارش و توصيف مي شوند

 

نماتدهاي انگل گياهي، يونجه، خانواده   :های كلیدیواژه

Belonolaimidae. 
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Abstract 
In order to identify biodiversity of  plant parasitic 

nematodes in alfalfa and no comprehensive research 

about the plant parasitic nematodes associated with 

alfalfa,during 2002-2003, 33 soil samples were 

collected from alfalfa fields of several locations in 

alfalfa fields in Ahar region, partly biodiversity plant 

parasitic nematodes in this crop were 

identified.Nematodes extracted by combined sieving 

and centrifugal-floatation Jenkinse method and 

transferred to glycerine by De Grisse,s  method. After 

preparation pemanent  microscopically slides examined 

under the light microscope. Measurements and drawing 

of nematodes were carried out using by drawing tube 

equipped the microscope. Different species were 

identified on the basis of morphological characters as 

well as morphometric parameters and available 

literature. In this survey 20 species of 11 genera 

belonging sub order tylenchina included: Boleodorus 

thylactus, Coslenchus aquaticus, Criconemella 

antipolitana, Ditylenchus dipsaci, Ditylenchus 

medicaginis, Geocenamus brevidens, Geocenamus 

nanus, Geocenamus quadrifer, Helicotylenchus 

digonicus, Helicotylenchus pseudorobustus, 

Helicotylenchus vulgaris, Paratylenchus italiensis, 

Paratylenchus tateae, Pratylenchus scribneri, 

Pratylenchus neglectus, Pratylenchus thornei, 

Psilenchus iranicus, Tylenchoryhnchus parvus, 

Tylenchoryhnchus striatus, Zygotylenchus guevarai. 

Among the recognized genera and species, 

Geocenamus nanus, Tylenchoryhnchus striatus and 

Tylenchoryhnchus parvus are reported for the first time 

from lucerne fields of Iran. 

 

Keywords: Plant parasitic nematodes, Lucerne, 

Belonolaimidae family. 
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 مقدمه
 sativa L.)  (Medicago یونجه با نام علمی
 ای راست و دایمی دارای ریشه گیاهی چند ساله و

مستقیم كه به ریشه اولیه یونجه معروف است كه 
 دارد كه از های جانبی نیز این ریشه، ریشه عالوه بر

 أهای حاشیه استوانه مركزی ریشه اصلی منش سلول
  (Karimi, 2003). یابند  می

 این گیاه از محصوالت علوفه ای مهم در ایران و
آید به طوری شرقی به حساب می ن آذربایجاناستا

شرقی در  كه سطح زیر كشت آن در استان آذربایجان
هکتار به صورت  21196 و 11692 ترتیببه 11 سال

عملکرد متوسط یونجه آبی و  .آبی و دیم بوده است
كیلوگرم در هکتار   1211و 5/6811دیم نیز به ترتیب 

آبی و دیم در مقدار سطح زیركشت یونجه . می باشد
 9118 و 6128 حدود 11 شهرستان اهر در سال

 هکتار بوده است و عملکرد آن به ترتیب آبی و دیم
كیلوگرم در هکتار گزارش شده  2121و  1128
 . (Binam, 2003)است

نزدیک  ای در ایران، عملکرد این گیاه علوفه مقدار
به سه تن یونجه خشک در هکتار است كه بسیار 

حد معمول یعنی هشت تن علوفه خشک تر از پایین
شود قسمت زیادی  احتمال داده می در هکتار است كه

از محصول یونجه در اثر خسارت ناشی از عوامل 
بدون تردید . رود مختلف زنده و غیرزنده از بین می

بخش بزرگی از این كاهش مربوط به خسارت آفات 
های هرز  گوناگون مانند حشرات، بیمارگرها و علف

  (.(Karimi, 2003 است

اولین گزارش از نماتدهای یونجه در ایران مربوط 
 Ditylenchus dipsaciبه نماتد ساقه یونجه 

برروی یونجه از ساوه است كه توسط امیدوار در سال 
را  Psilenchus iranicus. ارایه شده است 2911

برای اولین بار از ایران از روی یونجه گزارش 
گونه نماتد را از مزارع یونجه  21همچنین . ندا نموده

 .Aphelenchoides limberi, A  كه شامل

parietinus, Ditylenchus destructor, D 

.dipsaci باشد، معرفی شده استمی (Kheiri, 

1970; 1972).  

ز روی ا Akhyani et al. (1984)عالوه هب

 Meloidogyne دو گونه نماتد مولد غدهیونجه 

arenaria و M. incognita اندرا گزارش نموده 

(Barooti, 1987). 
 Alavi and Barooti (1995)  نماتدهای زیر را

كه از مزارع یونجه ایران گزارش گردیده است، لیست 
 :اندكرده

Aphelenchoides ritzemabosi, Ditylenchus 

destructor, D. dipsaci, Hemicycliophora 

similis, Heterodera glycines  
 

Hassan zade et al. (2004)  نماتدهای زیر را
 :انداز یونجه گزارش نموده

Amplimerlinius globigerus, Boleodorus 

thylactus, Criconema motabile,               
Criconemella  antipolitana, Coslenchus 

costatus,  Ditylenchus  dipsaci, 

Geocenamus brevidens 
ای مهم و دارای گیاهان علوفه یونجه ازبا اینکه 

شود،  سطح زیر كشت زیاد در كشور ما محسوب می
ولی بررسی كاملی بر روی تنوع نماتدهای انگل 

عنایت به اهمیت وتوسعه  با. انجام نشده است گیاهی
اهر و نیز لزوم  تولید یونجه در شهرستان و دامپروری

جه به با توو نیز  محصولاین افزایش كمی و كیفی 
نماتدهای  چند ساله بودن یونجه، احتمال اینکه

جمعیت  یزوسفر این گیاه سال به سالر موجود در
شدیدتری ایجاد  خودشان را افزایش داده و خسارت

صورت قدم اساسی، این تحقیق  اولین به عنوان كنند،
تا با شناسایی و معرفی نماتدهای انگل  گرفته است،

اهر، زمینه مطالعات گیاهی مزارع یونجه شهرستان 
 . بعدی و تکمیلی را فراهم سازد

 
 هامواد و روش

تابستان تعداد  در بهار و 2919و  2911های طی سال
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نمونه خاک و ریشه از اطراف ریشه گیاهان یونجه  99
مزارع یونجه شهرستان اهر با توجه به عالیم بیماری 

 98-18های هوایی گیاه و از عمق  در قسمت
آوری و به آزمایشگاه منتقل  اک جمعمتری خ سانتی
. های خاک مخلوطی از چند كوچک بود نمونه. گردید
ها تا شروع كار آزمایشگاهی در یخچال  نمونه

در مرحله بعدی نماتدها با استفاده از . نگهداری شد
روش الک و سانتریفوژ از خاک جداسازی و با استفاده 
. از روش دگریس به گلیسیرین خالص رسانده شدند

اسالیدهای میکروسکوپی دائمی از نماتدهای 
گیری و ترسیم  اندازه. استخراج شده تهیه گردید

نماتدها با استفاده از لوله ترسیم و میکروسکوپ 
جهت شناسایی . صورت گرفت BX 41الیمپوس 

 نماتدها، خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی
آنها مورد بررسی و مطالعه میکروسکوپی قرار گرفت 

 ,Allen, 1955ا استفاده از منابع و كلیدهای و ب

Tarjan, 1973, Geraert & Raski, 1988, 
Geraert & Raski,1987, Brezeski, 1991, 

Siddiqi,  2000 ها گردید اقدام به تشخیص گونه. 
 

 بحث نتایج و

جنس مربوط  22 گونه از 18 در طی این بررسی تعداد
لیست )شناسایی گردید  Tylenchinaبه زیر راسته 
ها و  كه از میان جنس، (آمده استیک آنها در جدول 

 Geocenamusهای شده گونه شناسایی  یها گونه

nanus, Tylenchorhynchus striatus, 

Tylenchorhynchus parvus خانواده از 
Belonolaimidae  برای اولین بار از مزارع یونجه

 شوندتوصیف میدر ایران گزارش شدند كه در ادامه 
آمده   1جدول  سنجی آنها در خصوصیات ریخت)

 .(است
 مشخصات 

بدن ماده بعد از تثبیت به صورت كشیده یا  :ماده
سطوح . آید كمی خمیده به سمت شکمی در می

. شیارهای عرضی بدن واضح. جانبی دارای شش شیار

تر نسبت به بدن یا با كمی كمی باریک سر معموالً
. شبکه كوتیکولی سر ضعیف. ه آنفرورفتگی نسبت ب

لوله ثانویه مری بلند . گره های استایلت گرد و ظریف
طول مری . شود به حباب انتهایی بیضوی ختم می و

تر از نصف منفذ ترشحی كمی پائین. میکرومتر 292
لوله ثانویه مری قرار گرفته، فاصله سر تا منفذ 

لوله جنسی ماده خیلی . میکرومتر 2/31ترشحی 
دم در انتها . رسد ل نیست و تا مری یا مخرج نمیطوی

. شود باریک شده و به انتهای گرد و شیاردار ختم می
فاسمید نزدیک انتهای دم . میکرومتر 3/51طول دم 
 .و ناواضح

 .مشاهده نشد :نر
 

 
 

 Geocenamus nanus (Allen). 1شکل 

Brzeski, 1991 
A . ،قسمت جلویی بدن نماتد مادهB . بخشی از سیستم تولیدمثلی

دم نماتد ماده و . Dسطح جانبی و شیارهای عرضی بدن، . Cماده، 
 محل فاسمید

 

 به واسطه اندازه كوچک بدن از  G. nanus :بحث
G. microdorus (119-115میکرومتر) و 
G. alboranensis (658-165 میکرومتر ) كه

 .گردد باشند، متمایز می ی نزدیک به آن میها گونه
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 های شناسایی شده از مزارع یونجه  منطقه اهر ـ آذربایجان شرقی لیست گونه .1جدول 

 گونه جنس خانواده زیر راسته راسته

Rhabditida Tylenchina 

Anguinidae Ditylenchus 
D. dipsaci,           
D. medicaginis 

Tylenchidae 

Coslenchus 

Boleodorus 

Psilenchus 

C. aquaticus 

B. thylactus 

P. iranicus 

Belonolaimidae 
Geocenamus 

Tylenchorhynchus 

G. brevidens, 

G. nanus, 

G. quadrifer,  
T. parvus, 

T. striatus             

Hoplolaimidae Helicotylenchus 

H. digonicus 

H. pseudorobustus 

H. vulgaris 

Pratylenchidae 
Pratylenchus 

Zygotylenchus 

P. scribneri 

P. thornei 

P. neglectus 

Z. guevarai 

         Criconematinae  
         (sub family) 

Criconemella C. antipolitana 

Tylenchulidae Paratylenchus 
P. tatae 

P. italiensis 

 
G. microdorus  29-25)با استایلت بلند 
، شیارهای (میکرومتر 21-29میکرومتر در برابر 

كوتیکولی واضح بدن، لوله جنسی ماده طویل و 
. شودمشخص می G. nanusفاسمیدهای بزرگ از 

 در بیشتر ´cهای دم و همچنین تعداد زیاد حلقه
G. nanus  یها گونهآن را ازG. alboranensis   و

G. microdorus های داده. سازدمتمایز می
سنجی گونه یافت شده از شناختی و ریخت ریخت

 ارایه شده توسط ها و توضیحاتمنطقه با داده
Brezeski (1991) این   .مطابقت كامل نشان داد

اطراف  از خاک  2355گونه را اولین بار آلن در سال 
  .كالیفرنیای آمریکا گزارش نمود ریشه نوعی گرس در

فرنگی از گوجه ز روی انگور، خیار وهمچنین ا
 Mojtahedi et)اند كرده فالورجان و برخوار گزارش

al., 1987) .اولین بار از مزارع یونجه  این گونه برای
 .شودایران گزارش می

 Tylenchorhynchus striatus Allen, 1955 .2شکل 
A . ،قسمت جلویی بدن نماتد مادهB . سیستم تولیدمثلی بخشی از

دم نماتد ماده و  .Dسطح جانبی و شیارهای عرضی بدن، . C ماده،
 .محل فاسمید
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كه برای اولین بار از مزارع یونجه ایران گزارش  Belonolaimidaeخانواده های  سنجی گونهمشخصات ریخت .2جدول 

 (میکرومتراندازه ها به )اند گردیده

 ها گونه
Geocenamus nanus                  Tylenchorhynchus parvus            Tylenchorhynchus   striatus 

 ماده ماده ماده

n 1 1 1 

L (118 -535 )2/68±  615 (658-518) 256± 625 (698 118 )1/11± 558 

a (99 -15) 5/2±  13 (1/93-11/16 )9/9 ± 91 (2/12-1/15) 1/1 ± 2/99 

b (5/6-1/9)9/2 ± 1/5 (91/5- 83/1) 5/8± 1/1 (23/5-2/1) 51/8  ±6/1 

c (21-26) 6/8 ±  21 ( 3 /26-9/3 )1/1 ± 2/29 (3/25-5/28) 1/1  ±2/29 

c
’ (1/5-2/1) 6/2 ± 1/9 (1-1/9) 5/8 ± 1 (9/1-19/9) 51/8± 1/9 

V (69 -51) 9/1± 5/51 ( 15- 58 )25 ± 5/63 (2/68-6/55 )1/2± 1/51 

Stylet (9/21-25) 6/8 ±  25/26 (11- 51) 2/29 ± 9/61 (6/29-5/28 )5/2±21 

MB (68-52 )9/1 ± 1/55 (1/13-56/21) 1/1 ± 5/11 (5/61-59) 9/1 ± 1/51 

Tail 5/51 2/11 (55 -9/ 99 / )22± 6/11 

n :تعداد گونه  /L :طول بدن  /a : بیشترین عرض بدننسبت طول بدن به / b: نسبت طول بدن به طول مری  /c:  طول بدن به نسبت
: Stylet / نسبت فاصله بین سر تا فرج به طول بدن برحسب درصد: V/  نسبت طول دم به عرض بدن در ناحیه مخرج: ′c / طول دم

 .طول دم :Tail / درصدنسبت فاصله بین سر تا مركز حباب میانی مری به طول مری برحسب : MB/ طول استایلت 
 

 مشخصات 

دارای ای، سر گرد، در امتداد بدن و بدن استوانه :ماده
 سطوح جانبی پوست دارای چهار شیار. پنج حلقه

استایلت با . شبکه كوتیکولی سر ضعیف. طولی
های متوسط كه قسمت ابتدایی آنها به سمت جلو  گره

مری حدود دو غده پشتی محل ریزش . رشد یافته
منفذ  ترشحی . های استایلتمیکرومتر عقبتر از گره

هم سطح قسمت ابتدایی غده انتهایی مری باز 
 1/32ترشحی  ـفاصله سر تا منفذ دفعی . شود می

بین  دریچه. میکرومتر 212طول مری . میکرومتر
كیسه ذخیره اسپرم فاقد . ری و روده، كوچک و گردم

ای با انتهای صاف و بدون   دم نیمه استوانه .اسپرم
 2/11شیار و طول آن  18-11شیار، دم دارای 

 .فاسمیدها غیر واضح و در وسط دم. میکرومتر
 .مشاهده نشد :نر

راز بدن، تبا داشتن سر هم T. striatusگونه  :بحث
های دم از  ر  و تعداد حلقهشبکه كوتیکولی ضعیف س

 این گونه از گونه. شود متمایز می ها گونهسایر 
T. clarus  به دلیل فقدان حالت  همپوشانی حباب

اسپرم و داشتن  انتهایی مری و وجود كیسه ذخیره

در مقابل  18-11حدود )های زیادتر در دم  تعداد حلقه
برخی افراد نمونه مورد . شود متمایز می( عدد 25-28

بوده و ( 18-11در برابر  98-91)مطالعه كمی بیشتر 
این گونه . باشد كیسه ذخیره اسپرم نیز فاقد اسپرم می

 .شود اولین بار از مزارع یونجه ایران گزارش می

 
 ,Tylenchorhynchus parvus Allen .3شکل 

1955 
A . ،قسمت جلویی بدن نماتد مادهB . تولیدمثلی بخشی از سیستم

دم نماتد ماده و  .Dسطح جانبی و شیارهای عرضی بدن، . C ماده،
 .ای مخرجیمحل فاسمید و كیسه روده

 
 مشخصات
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ای شکل و بعد از تثبیت به شکل  بدن استوانه :ماده
"C" سر كروی  بریده  و در امتداد . آید باز در می

كوتیکول دارای شیارهای . بدن و دارای هفت حلقه
. ح جانبی پوست دارای چهار شیار طولیواضح، سطو

 .های گرد استایلت با گره. شبکه كوتیکولی سر ضعیف
منفذ ترشحی بین حلقه عصبی و قسمت ابتدایی 

 222حباب انتهایی مری قرار دارد، طول آن از سر 
دریچه بین مری و روده، بزرگ و . میکرومتر

طول . های بزرگ روده با گرانول .مخروطی شکل
 جنسی كه مادهدارای دو لوله . یکرومترم 215مری 

ها در یک به دو طرف بدن رشد یافته است، تخمک
حاوی اسپرم، كه  ردیف و كیسه ذخیره اسپرم معموالً

دم  .شوددر نمونه مورد بررسی مشاهده نمی
كروی، شیارهای پوست تا  ای با انتهای نیمه استوانه

 5/51اند، طول آن  كرده پیشروی انتهای دم
ای در پشت مخرج دیده  كیسه عقبی روده. میکرومتر

 .فاسمیدها واضح و در وسط دم. شودمی
 

مقایسه مشخصات گونه تحت بررسی با آنچه  :بحث
برای  Targan (1973)و  Allen (1955) كه

 پارامتر اند، نشان داد كهتوصیف این گونه ارایه داده
V در گونه بدست آمده از مزارع یونجه منطقه مورد

 55-51 درصد در برابر 61) بررسی، كمی بیشتر
ی دم در این ها حلقهاست، همچنین تعداد ( درصد

مقایسه  T. maximus هگون گونه به دلیل شباهت با
تر و گردید، ولی اندازه كوچک بدن، استایلت كوتاه

 وجود كیسه ذخیره اسپرم در نماتد ماده  آن را از
T. maximus نمونه یافت شده در . سازد متمایز می

. باشد ناواضح و فاقد اسپرم می كیسه ذخیره اسپرم
از  2355برای اولین بار این گونه توسط آلن در سال 

روی نوعی گراس از كالیفرنیا گزارش شده است و از 
از روی مركبات،  (Mojtahedi et al., 1987)ایران 

این .  اند فرنگی از اصفهان گزارش نموده خیار و گوجه
 برای اولین بار از مزارع یونجه در ایران گزارشگونه 

 .ودش می
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