
 10.22092/ijfrpr.2018.111074.1279 (:DOI)شناسه دیجیتال                             پژوهشي تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران-دو فصلنامه علمي

 (1397، )72-87، صفحه 1شماره  16جلد 

 

 ایران ملی شناسی گیاه باغدر  جنگلی و داروییگیاهی های  برخی گونه مرتبط بانماتدهای انگل گیاهی 

 

 4و شاپور باروتی 3، پریسا پناهی*2، زهرا تنهامعافی1عفت سهرابی
 شناسي گياهي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران ارشد بيماری کارشناس  -1

 ، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی، تهران، ايرانپزشکي کشور پژوهش، مؤسسه تحقيقات گياه استادنويسنده مسئول،  -*2

 tanhamaafi@iripp.irپست الکترونيک:  

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی، تهران، ايرانپژوهش، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور،  دانشيار -3

 ، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی، تهران، ايرانپزشکي کشور مؤسسه تحقيقات گياه دانشيار پژوهش، -4

 

 11/12/96تاريخ پذيرش:    07/04/96تاريخ دريافت:

 

 چکیده
 منابع غنياز  گياهان،گاه ژنتيکي  بر ذخيره که عالوه است بومي گياهان بومي و غيرای از  مجموعهشامل  شناسي ملي ايران باغ گياه

 ی اين باغها مجموعهتعدادی از در انگل گياهي نماتدهای  .شود محسوب ميکشور  يآموزشنيز  و باغباني ،علوم گياهي تحقيقات
مطالعه های مختلف  ها و بوته درختان، درختچهخاک اطراف ريشه برداری از  با نمونهگياهان دارويي و معطر  و هيرکاني، زاگرس شامل

با چهار گونه و  Pratylenchusجنس  .شدندجنس شناسايي  19متعلق به   گونه 34 ،سنجي شناسي و ريخت صفات ريخت اساس بر .شد
نماتدهای متعلق با سه گونه دارای بيشترين فراواني بودند.  Paratylenchusو  Helicotylenchus ،Meloidogyneهای  جنسهر يک از 
 و آلودگي مازوداربه  باتوجهبيشتری برخوردار بودند. ای  گونهمجموعه گياهان دارويي و معطر از تنوع در  Tylenchidaeبه خانواده 

 ،خنجریلقوی و خم ريشه، حزگرهي، مولد  ريشهزا شامل  نماتدهای خسارتهايي از  گونهتعدادی از گياهان دارويي به  و برودار
 Coslenchusو  ،Cephalenchus daisuce هایگونه. کيد استأت موردها در زمان کاشت  نهالو  قطعات کاشتاطمينان از سالم بودن 

capsici  از مجموعه هيرکاني و Paratylenchus ciccaronei  شوند.برای اولين بار از ايران گزارش مي و معطرگياهان دارويي از 
 

 Cephalenchus ،Coslenchus  ، .Paratylenchus،گرهي ريشهمولد زخم ريشه، نماتد  نماتدفراواني، کليدی:  های واژه

 

 مقدمه
 ييهوا یها به اندام يمخسارت مستق دليلبه ها نماتد اهميت

 یمساعد برا ينهزم يجادا ی،محصوالت کشاورز يرزمينيو ز
از آنها  تعدادینقش مهم و  ياهيگ يمارگرب واملع يرحمله سا

از  ي. خسارت ناشاست گياهان درعوامل  از بعضيدر انتقال 
 هایيتاست، اما جمع يزناچ معمول طور بهکم نماتدها  يتجمع

کاهش  موجبو  کردهوارد  ياهانبه گ يدیآنها صدمه شد يادز

 از برخي عالوه، هب. شوديم يزبانم گياه عملکرد و محصول
مي کاهش قارچي هایبيماری برابر در را گياه مقاومت نماتدها

. کنندمي ايجاد يشتریو ب ثانويه يبيخسارت ترک ينو بنابرا دهند
 گياهان زایبيماری هایويروس ناقل نيز نماتدها از تعدادی
 . (Siddiqi, 2000) هستند

 يراذخترين  يکي از مهم ملي ايران شناسي باغ گياه
 ، اجرایشود محسوب ميارزشمند کشور ژنتيکي 
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هايي در ارتباط با شناسايي نماتدها در  پژوهش
 فراواني اهميت دارای مختلف باغی ها ميکروکليمای مجموعه

هکتار در دامنه جنوبي  145اين باغ با مساحت . است
کوه البرز مرکزی در اراضي چيتگر واقع در شمال غرب  رشته

 1348تهران واقع شده است و عمليات احداث آن از سال 
 يا،متر از سطح در 1320باغ  آغاز شده است. ارتفاع

+ 43 نهساال یآن خشک و سرد، حداکثر دما یهوا و آب
درجه  -15و حداقل دما  يرماهدر ت گراد يدرجه سانت

 230ساالنه حدود  يماه، متوسط بارندگ یدر د گراد يسانت
با  يلوم -يو خاک منطقه سبک و از نوع شن متر يليم

 .(Panahi et al., 2016a) است يادز يرینفوذپذ
گونه  3000وع بيش از مجموعه گياهي با تن 25باغ اين 

ويژه  ، علفي به ای ای، بوته از انواع گياهان درختي، درختچه
های  های دايمي و فصلي از رويشگاه گياهان پوششي، زينتي

ای شاخص در ه داخل کشور و همچنين تعدادی از رويشگاه
های متنوعي از  همراه مجموعه های دنيا را به ساير اقليم

  داده است. ای موضوعي در خود جایه باغ
از هکتار  هفتجنگلي هيرکاني با وسعتي حدود  مجموعه

. استهای موجود در باغ  ترين مجموعه ترين و قديمي مهم
 شدآغاز  1351اين مجموعه گياهي از سال  احداثعمليات 

تا گياهان علفي و چوبي مناطق  شدمستمر تالش طور  بهو 
آوری  جمع های هيرکاني بند ارتفاعات جنگل ای و ميان جلگه

درختي و  هگون 86 ،مجموعهاين در  د.نکاشته شو و
 ،گياهي وجود دارند. در اين ميان هتير 30ای از  درختچه

گونه استقرار يافته در صدر  16با  .Rosaceae Juss هخانواد
علفي از  هگون 110 ،همچنين تنوع گياهان چوبي قرار دارد.

که بيشترين  اند شدهگياهي در اين مجموعه شناسايي  هتير 55
گونه  11با  .Liliaceae Juss های در خانواد تنوع گونه
 .(Panahi et al., 2016b)شود  مشاهده مي

از با مساحت حدود سه هکتار  زاگرس مجموعه جنگلي
آيد  شمار مي بههای شاخص جنگلي بومي باغ  مجموعهديگر 

مجموعه اين  .شدآغاز  1367از سال  آن احداثعمليات  که
و  استتوراني  -وهای ناحيه رويشي ايران از زيرمجموعه

. های طبيعي منطقه زاگرس است الگوی کوچکي از جنگل

گونه  32و  ای درختي و درختچهگونه  62، درحال حاضر
علفي در اين مجموعه استقرار يافته است. عناصر اصلي 

های طبيعي زاگرس از سه  همانند جنگل  درختي اين مجموعه
يا برودار  های بلوط ايراني بلوط به نامگونه اصلي 

(Quercus brantii Lindl.)مازودار ، (Q. infectoria 

Oliv. )ول و وی (Q .libani )باشند مي (Panahi et al., 

2016a). 
هکتار  5مساحت  گياهان دارويي و معطر نيز بامجموعه 

گياهان دارويي علفي   گياهان دارويي، باغچه  از مزرعه
(Herb garden و مزرعه گياهان صنعتي تشکيل شده که )در 

 (. Anonymous, 2000) شود مي شامل را  تيره 90 مجموع
حدود سابقه با  ملي ايران شناسي از زمان احداث باغ گياه

 ای در مورد مطالعه کنونتا، هکتار 145و وسعت  نيم قرن
های مختلف اين باغ انجام نشده  مجموعهگياهي نماتدهای 

نماتدهای شناسايي با هدف اين پژوهش بنابراين،  .است
تعدادی از عنوان بيمارگرهای خاکزاد در  انگل گياهي به

 . انجام شداين باغ های ارزشمند  مجموعه
 

 ها مواد و روش
 و های هيرکاني، زاگرس مجموعهاين پژوهش در 

شناسي ملي ايران  گياهان دارويي و معطر باغ گياهمجموعه 
پاييز و  های فصلبرای اجرای اين پژوهش، در  انجام شد.

خاک اطراف ريشه از  1392و  1391های  سالبهار 
های مختلف مستقر در  ها و بوته درختان، درختچه

از خاک ريشه و نمونه مرکب از  120 ،ی مذکورها مجموعه
ی فرعي  ها متری در اطراف ريشه سانتي 40عمق صفر تا 

-Subب چند نمونه کوچک )هر نمونه از ترکي آوری شد. جمع

sample )برداری از چندين محل در  . نمونهمد دست آ به
اطراف يک گونه گياهي خاص يا چندين نقطه در هر يک از 

های  های گياهان دارويي انجام شد. تمام زيرنمونه کرت
تا نيم و حدود  يکديگر ترکيبمربوط به يک گونه گياهي با 

پس  اب شد.نمونه نهايي انتخعنوان  يک کيلوگرم از خاک به
متر  سانتي 250نماتدها از  ،به آزمايشگاهها  نمونهاز انتقال 

 (Jenkins, 1964) و سانتريفيوژ ها الکروش  اخاک ب مکعب
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 ,Whitehead & Hemming) همينگ -هد روش وايتو نيز 

تثبيت و به گليسرين خالص ، سپس استخراج شدند (1965
م از ياساليدهای دا .(De Grisse, 1969) منتقل شدند

از های عرضي  برش ،در صورت نياز شد و تهيه نماتدها
 ها و برش از انتهای بدنوسط بدن تعدادی از نمونه

(Perineal pattern) تهيه شد.  نيز گرهي نماتدهای ريشه
شناسي و  ريخت های ويژگيي نماتدها، شناساي برای

با و  ارزيابيميکروسکوپ  باآنها بررسي و سنجي  ريخت
 ;Geraert, 2008, 2010, 2011)علمياستفاده از منابع 

Loof, 1991; Jepson, 1987; Siddiqi, 1972) ،  تشخيص
 ها انجام شد. گونه

 نتایج
شناسايي شد جنس  19گونه نماتد از  34 ،مطالعهدر اين 

 Criconematoidea ،20گونه از آنها از باالخانواده  11که 
گونه از  سهو  Tylenchoideaگونه از باالخانواده 

بندی دکرامر  طبقهاز  .بودند Sphaerularioideaباالخانواده 
نماتدهای برای   (Decraemer & Hunt, 2006)و هانت 

 های در مورد خانوادهشده استفاده شد. شناسايي 
Dolichodoridae  وCriconematidae  گرارت به ترتيب
(Geraert, 2011)  و گرارت(Geraert, 2010)  مورد استناد

در  نماتدهای مذکورآوری  فهرست و محل جمعقرار گرفت. 
  است. شدهذکر  1جدول 

 

شناسی  گیاهان دارویی و معطر باغ گیاهمجموعه  زاگرس وو های هیرکانی در مجموعه شناسایی شده نماتدهای انگل گیاهی -1 جدول

 مرتبطملی ایران به همراه گیاهان 

)نام مجموعه( آوری محل جمع  ردیف گونه  گیاه مرتبط 

هيرکاني و گياهان دارويي و 

 معطر

ازگيل، به جنگلي، کنگر فرنگي، ختمي کرکين، شقاقل، رازيانه 

 کوهي و سنتورا

Geocenamus brevidens (Allen, 

1955) Brzeski, 1991  
1 

اسپرم استاکيس، مخلصه و شاه گياهان دارويي و معطر  

Helicotylenchus digonicus 

Perry in Perry, Darling & 

Thorne, 1959 

2 

هيرکاني، زاگرس و گياهان 

 دارويي و معطر

توسکا، آزاد، بلندمازو، ممرز، پلت، انار جنگلي، ليلکي، ازگيل، 

شيردار، ملج، نمدار، انجيلي، زالزالک، به جنگلي، برودار، مازودار، 

زالزالک زرد، فراسيون، برگ بو، کنگر پده، بنه، گالبي وحشي، 

فرنگي، ختمي کرکين، گل گاوزبان اروپايي، رازيانه کوهي، مخلصه، 

سا بيان الطيب، شيرين اسپرم، سنبل شاه  

H. pseudorobustus (Steiner, 

1914) Golden, 1956 
3 

باشي فراسيون، استاکيس و خواجه گياهان دارويي و معطر  H. varicaudatus Yuen, 1964 4 

 فراسيون گياهان دارويي و معطر
Rotylenchus buxophilus 

Golden, 1956 
5 

سا و کرفس وحشي بيان شيرين گياهان دارويي و معطر  
Scutellonem brachyurus 

(Steiner, 1938) Andrássy, 1958 
6 

 Meloidogyne hapla Chitwood, 7 برودار، مازودار، بنه و سنتورا زاگرس و گياهان دارويي و معطر
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)نام مجموعه( آوری محل جمع  ردیف گونه  گیاه مرتبط 

1949 

 بتونيکا گياهان دارويي و معطر
M. incognita (Kofoid & White, 

1919) Chitwood, 1949 
8 

 پده، زالزالک زرد و کرفس وحشي زاگرس و گياهان دارويي و معطر
M. javanica (Treub, 1885) 

Chitwood, 1949 
9 

 مازودار و بنه زاگرس

Pratylenchus neglectus 

(Rensch, 1924) Filipjev & 

Schuurmans Stekhoven, 1941 

10 

 گياهان دارويي و معطر
اسپرم، کلينوپوديوم و  باشي، شاه فراسيون، آرتميزيا، خواجه

سا بيان شيرين  

P. penetrans (Cobb, 1917) 

Filipjev & Schuurmans 

Stekhoven, 1941 

11 

 P. thornei Sher & Allen, 1953 12 مازودار، پده و بنه زاگرس

جنگلي، برودار و نسترن وحشي شيردار، به هيرکاني و زاگرس  P. vulnus Allen & Jensen, 1951 13 

 فراسيون، گل گاوزبان ايراني گياهان دارويي و معطر

Zygotylenchus guevarai (Tobar 

Jiménez, 1963) Braun & Loof, 

1966 

14 

 گياهان دارويي و معطر
کرکين،  فرنگي، بابونه زرد، غافث، ختمي بو، کنگر فراسيون، برگ

باشي، کلينوپوديوم و سنتورا خواجه  

Boleodorus thylactus Thorne, 

1941 
15 

 زالزالک هيرکاني
Cephalenchus daisuce 

Mizukubo & Minagawa, 1985 
16 

 مخلصه گياهان دارويي و معطر
Coslenchus capsici Khurma & 

Gupta, 1988 
17 

 زالزالک و گالبي وحشي هيرکاني و زاگرس
C. polygyrus Bajaj & Bhatti, 

1983 

18 

هيرکاني و گياهان دارويي و 

 معطر
 توسکا، آزاد، شيردار، ملج و فراسيون

Irantylenchus clavidorus 

Kheiri, 1972 
19 

برودار و بنهجنگلي، شيردار، زالزالک،  توسکا، پلت، انار هيرکاني و زاگرس  
Psilenchus hilarulus de Man, 

1921 
20 

 Xiphinema index Thorne & 21 برودار، پده، بنه، زالزالک زرد و نسترن وحشي زاگرس
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)نام مجموعه( آوری محل جمع  ردیف گونه  گیاه مرتبط 

Allen, 1951 

ال ليلکي وسياه هيرکاني  
X. pachtaicum (Tulaganov, 

1938) Kirjanova, 1951 
22 

 شيردار، ملج، پلت و زالزالک هيرکاني
Paratrichodorus teres (Hooper, 

1962) Siddiqi, 1974 
23 

هيرکاني، زاگرس و گياهان 

 دارويي و معطر
 انارجنگلي، گالبي وحشي، ختمي کرکين و کلينوپوديوم

Criconema mutabile (Taylor, 

1936) Raski & Luc, 1985 
24 

 ملج هيرکاني
C. princeps (Andrássy, 1962) 

Raski & Luc, 1985 
25 

 آزاد هيرکاني

Criconemoides informis 

(Micoletzky, 1922) Taylor, 

1936 

26 

 C. parvus Raski, 1952 27 ازگيل هيرکاني

 مخلصه و سنتورا گياهان دارويي و معطر

Mesocriconema surinamense 

(De Grisse & Maas, 1970) 

Loof & De Grisse, 1989 

28 

 هيرکاني و زاگرس
آزاد، ممرز، پلت، ازگيل، شيردار، ملج، نمدار، زالزالک، به توسکا، 

ال، بنه، زالزالک زرد و نسترن وحشي جنگلي، سياه  

M. xenoplax (Raski, 1952) 

Loof & De Grisse, 1989 
29 

 شيردار و ملج هيرکاني
Hemicycliophora iranica Loof, 

1984 
30 

 کرفس وحشي گياهان دارويي و معطر
H. poranga Monteiro & 

Lordello, 1978 
31 

هيرکاني و گياهان دارويي و 

 معطر
زبان اروپايي انارجنگلي، فراسيون و گل گاو  

Paratylenchus arculatus Luc & 

de Guiran, 1962   
32 

ال پلت، آزاد، ازگيل، شيردار، ملج و سياه هيرکاني  P. ciccaronei Raski, 1975 33 

 توسکا هيرکاني
P. straeleni (de Coninck, 1931) 

Oostenbrink, 1960 

34 

 

 



  77                                                                                                   1، شماره 16، جلد دوفصلنامه تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران

 Pratylenchusدر بين نماتدهای شناسايي شده، جنس 
، Helicotylenchusهای  با چهار گونه و سپس جنس

Meloidogyne  وParatylenchus  با سه گونه دارای
 Helicotylenchusهای گونه بيشترين فراواني بودند.

pseudorobustus وMesocriconema xenoplax   به
آوری شده شناسايي  خاک جمعنمونه  14و  30ترتيب در 

ها  گونهساير بيشترين فراواني را در بين اساس   اين شد و بر
 X. pachtaichumو  Xiphinema indexهای  گونه .داشتند

ها در ريزوسفر گياهان چوبي و درختچه طور معمول بهکه 
های آنها از ريشه، (Hunt et al., 2005) شونديافت مي
 درختان برودار، پدهريزوسفر از  طور عمده بهکنند،  تغذيه مي

(Populus euphratica)بنه ، (Pistacia atlantica) ،
 و نسترن وحشي (Crataegus pontica) زالزالک زرد

(Rosa canina)  و درختان ليلکيزاگرس مجموعه متعلق به 
(Gleditsia caspica) ال سياه و (Cornus australis)  از

  مدند.آمجموعه هيرکاني به دست 

و  نماتد انگل گياهان چوبيکه  M. xenoplaxگونه 
 Alnus) ی ييالقيتوسکا در ريزوسفر درختان ،است درختي

subcordata)آزاد ، (Zelkova carpinifolia)، ممرز 
(Carpinus betulus)پلت ، (Acer velutinum)ازگيل ، 
(Mespilus germanica)شيردار ، (Acer 

cappadocicum)ملج ، (Ulmus glabra)نمدار ، (Tilia 

begonifolia)زالزالک ، (Crataegus microphylla) به ،
ال، بنه، زالزالک زرد و  ، سياه(Cydonia oblonga) جنگلي

های زاگرس و هيرکاني يافت شد. مجموعهنسترن وحشي 
 Criconematidaeگونه شناسايي شده متعلق به خانواده  پنج

 ،Criconema mutabile، C. princepsشامل 
Criconemoides informis ،C. parvus، 

Mesocriconema surinamense  دو گونه از  و همچنين
-نام بهHemicycliophoridae خانواده  دارنماتدهای غالف

 از H. poranga و Hemicycliophora iranica های
 جداسازی ييو دارو يرکانيه هایمجموعه چوبي گياهان
 .شدند

نماتدهای مولد زخم ريشه انگل موسوم به های  گونه

صورت  بهها از ريشهاجباری گياهان هستند که تغذيه آنها 
عنوان يکي از  به P. penetransگونه انگل داخلي است. 

زای نماتدهای مولد زخم ريشه  های خسارتترين گونه مهم
 باشي خواجهگياهان  ازگياهان دارويي و معطر مجموعه در 

(Dipsacus sativus)اسپرم ، شاه (Tanacetum 

balsamita)کلينوپوديوم ، (Clinopodium vulgar)  و
جداسازی و شناسايي  (Galega officinalis) سا بيان شيرين

که عمده  P. vulnusشد. گونه مهم ديگری از اين گروه با نام 
 در ،و گياهان چوبي است هاميزبان آن درختان، درختچه

جنگلي، برودار و نسترن وحشي از   درختان شيردار، به
 های هيرکاني و زاگرس مشاهده شد. مجموعه

گونه سه از ميان نماتدهای شناسايي شده، 
Cephalenchus daisuce Mizukubo & Minagawa, 

1985، Coslenchus capsici Khurma & Gupta, 1988  

برای اولين Paratylenchus ciccaronei Raski, 1975  و
 .شوند ميشرح داده در زير که شوند  مي بار از ايران گزارش

 
Cephalenchus daisuce Mizukubo & 

Minagawa, 1985  
  (1و شکل  2)جدول 

، خميدهبه سمت شکم کمي پس از تثبيت بدن  ماده:
شيار شش جانبي دارای باند شيارهای پوست مشخص، 

طراز تا کمي  همدار است. سر  بيروني دندانهخطوط طولي که 
-3گرد و دارای دو يا سه حلقه، بلندی سر  کوتاه وفرورفته، 

ميکرومتر، استايلت باريک و  5-6و عرض آن در قاعده  2
های گرد، قسمت مخروطي نصف طول استايلت.  دارای گره

حباب مياني مری ، نسبتاً کوتاه و اندکي پهنلوله اوليه مری 
ميکرومتر از  60-73به فاصله  با دريچه مشخص بيضوی

و مماس با  گالبي شکل مری ، حباب انتهاييابتدای بدن
ترشحي در محل -، منفذ دفعيپوشاني با آن و بدون هم روده

تخمدان دارای يک نويه و حباب مياني مری، اتصال لوله ثا
در  تا بيضوی گردخالي، کيسه ذخيره اسپرم رديف تخمک، 
های فرج فاقد برآمدگي، دارای پرده  لبهامتداد بدن، 

ميکرومتر، کيسه عقبي رحم خوب  3-6کوتيکولي به طول 
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ميکرومتر، دم بلند و  19-21رشد کرده و به طول 
 .کمي گردتيز تا انتهای با شکل،  نخي

 مشاهده نشد.نر: 
های جنس  گونه با استفاده از کليد شناسايي

Cephalenchus (Geraert, 2008و مقايسه ويژگي )  های
و نيز با مقايسه با مشخصات سنجي  شناسي و ريخت ريخت

جمعيت تيپ، جمعيت يافت شده از مجموعه هيرکاني باغ 
 Cephalenchus daisuce، گونه شناسي ملي ايران گياه

ميزوکوبو و  تشخيص داده شد. اين گونه اولين بار توسط
از غرب ژاپن  (Mizukubo & Minagawa, 1985)يناگاوا م

سنجي  شناسي و ريخت گزارش شد. مشخصات ريخت
 ه شده توسط پژوهشگران فوقئبا شرح ارا جمعيت ايراني

شناسي  نظر ريختاز  C. daisuce گونهمطابقت کامل داشت. 
و  C. leptus Sultan & Jairajpuri, 1982sهای گونهمشابه 

C. cylindricus Siddiqi, 1963  با داشتن بدن است ولي
های بدن با  تر و و با عرض بيشتر و قطورتر و حلقه کوچک

در اين  شود. متمايز مياز آنها عرض کمتر در وسط بدن 
پژوهش، گونه مورد بحث از خاک اطراف ريشه زالزالک 

(Crataegus microphylla K. Koch)  در مجموعه
آوری و شناسايي  جمعشناسي ملي ايران  باغ گياههيرکاني 

و برای اولين بار برای فون نماتدهای ايران گزارش  شد
 .شود مي

 Coslenchus capsici Khurma & Gupta, 1988 

 (2و شکل  2)جدول
مستقيم تا کمي خميده به بعد از تثبيت بدن تقريباً ماده: 

شيار طولي دارای چهار سمت شکم، شيارهای بدن درشت، 
هر طرف در شيار طولي  16بر آن  ، عالوهجانبيباند در 

، شيارهای عرضي شيار طولي 32مجموعاً  سطح کوتيکول
بدن توسط شيارهای طولي قطع شده و سطح پوست 

شود. سر در جلو کمي  های مربعي ديده مي صورت بلوک  به
و عرض سر در قاعده  3-4های گرد، بلندی سر  تخت با لبه

ميکرومتر، سر صاف يا دارای يک حلقه، استايلت  7-6
و به سمت جلوی بدن  مشخصهای  گره دارایباريک 

مسطح يا فنجاني شکل است. فاصله محل ريزش غده پشتي 
 2-6های استايلت  زير گره مری به مجرای مری از

ميکرومتر، حباب مياني مری گرد تا بيضوی و با دريچه 
مشخص، حباب انتهايي گالبي شکل، کارديا در محل اتصال 
با روده قابل مشاهده، محل حلقه عصبي در نيمه دوم لوله 

تخمدان منفرد، کشيده و کوتاه و فاقد برگشتگي . ثانويه مری
اند، کيسه  رديف قرار گرفته تا دو کها در ي است. تخمک

ذخيره اسپرم بيضوی در امتداد محور تناسلي و فاقد اسپرم. 
شکاف واژن متمايل به سمت جلوی بدن و ديواره آن متورم، 
پرده  ،فرج دارای فرورفتگي اندک به سمت داخل بدن

دم مخروطي  .، فاقد کيسه عقبي رحموجود ندارد کوتيکولي
 گرد. لطور کام بهکشيده و در انتها 

  يافت نشد.نر: 
های جنس  گونه با استفاده از کليد شناسايي

Coslenchus گرارت ارائه شده توسط (Geraert, 2010) ،
از مجموعه گياهان دارويي و  Coslenchus capsiciگونه 

با  معطر تشخيص داده شد. اين گونه در تعداد شيار طولي
اطالعات ارائه دهد. در  شرح اصلي گونه تفاوت نشان مي

تعداد شيارهای طولي برای اين ، (Geraert, 2010)شده 
شيار ذکر شده است. از نظر مشخصات  34گونه 
اين سنجي، طول بدن جمعيت شناسايي شده در  ريخت

سنجي،  ريختهای مرتبط با اين  پژوهش بلندتر و شاخص
های کمتری بودند. اين گونه  دارای نسبت Vو  a ،cشامل 

در برابر  32اشتن تعداد شيارهای طولي بيشتر )واسطه د به
( 3در برابر  4و تعداد شيارهای بيشتر در سطح جانبي ) (26

شيارهای طولي تعداد  و با داشتن C. polygyrus  از گونه
، عدم وجود کيسه عقبي رحم و پرده (14در برابر  32بيشتر )

شود. اين  متمايز مي C. pycnocephalusکوتيکولي فرج از 
 هيماچال پرادش از کشور هندوستان از ايالتونه اولين بار گ

در اين پژوهش . (Khurma & Gupta, 1988) شد گزارش
 Tanacetum parthenium)از خاک اطراف ريشه مخلصه 

L.) آوری و  در مجموعه گياهان دارويي و معطر جمع
 شناسايي شد.
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های  آوری شده از مجموعه جمع Coslenchus capsiciو  Cephalenchus daisuce های سنجی افراد ماده گونه ریخت های ویژگی -2جدول 

 ها به میکرومتر( و معطر )اندازه گیاهان دارویی هیرکانی و

 ویژگی

Cephalenchus daisuce Coslenchus capsici 

 رو پژوهش پیش
Mizukubo and 

Minagawa, 1985 
 رو پژوهش پیش

Khurma and Gupta, 

1988 

n 6 - 10 - 

L 581.75±61 (546-673) 510-650 633.3±34.4 (584-693) 550 (500-600) 

a 37.3±5.45 (32.35-42.1) 31-47 31.42±2 (19.2-35.1) 32 (28.4-33.8) 

b 5.7±0.6 (5.1-6.5) - 5.9±0.3 (5.4-6.2) 5.9 (5.6-6.2) 

c 3.5±0.4 (3.1-3.9) 2.9-3.8 3.8±0.25 (3.5-4.3) 4.9 (4.4-6) 

c' 18.6±4.2 (14-22.2) 13-22 12.8±1 (10.6-14.2) 11.3 (8.4-13) 

Vˊ 83.5±0.4 (82.9-83.7) - 81.3±0.7 (79.9-82.6) 64 (62.5-67.9) 

Stylet length 16.3±1 (15-17) 16.5-19 14±0.8 (13-15) 12.3 (11.8-13) 

Anterior end to median 

bulb 

41±3.2 (37-44) 38-50 52.6±5.4 (46-66) - 

Anterior end to secretory-

excretory pore 

65.25±5.6 (60-73) - 89.7±6.9 (72-95) 81-86 

Pharynx length 102.25±4.6 (97-108) 84-114 107.3±4.35 (101-112) 88-98 

Max. body width 15.75±1.9 (13-17) - 20.4±1.4 (18-23) - 

Post vulval uterine sac 20±1 (19-21) - - - 

Tail length 169±25.6 (140-200) 135-201 167.7±13.7 (149-190) 84-126 
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بخش انتهایی  (C-Eمثل؛  تولیددستگاه  (Bبخش ابتدایی بدن؛  (A)ماده(.  Cephalenchus daisuce :A-G جمعیت ایرانی گونه -1شکل 

 ( برش عرضی وسط بدنGجانبی و باند ها و  وضعیت حلقه (Fبدن؛ 
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بخش انتهایی  (Dو   Cمثل؛ تولیددستگاه  (Bبخش ابتدایی بدن؛  (A)ماده(.  Coslenchus capsici :A-F جمعیت ایرانی گونه -2شکل 

 جانبیباند ها و  ( وضعیت حلقهFبرش عرضی وسط بدن و  (E بدن؛
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 Paratylenchus ciccaronei Raski, 1975 

  (3 شکل و 4 جدول)

 باز C شکل به تثبيت از پس بدن .شکل کرمي:  ماده
 های حلقه. بدن دوم نيمه از اغلب ، خميدگيآيد درمي

 خطوط خط، چهار دارای جانبي باند مشخص، کوتيکول
 مخروط تا گرد سر. خطوط داخلي از تر برجسته بيروني
های  يا لب مياني مجاور های لب بدن، با طراز هم و ناقص

 و قوی استايلت .نامشخص (submedian lobes)دروغين 
 متمايل کمي استايلت های گره ميکرومتر، 35 از کمتر طول به
به  مری پشتي غدهترشحات  ريزش محل .بدن عقب سمت به

 مری. استايلت های گره زير ميکرومتر 6-7 فاصله
 حباببخش ابتدای مری و  ،، تيپ کرايکونماتيدقسمتي سه

 و بزرگ دريچه دارایحباب مياني در هم ادغام شده،  مياني
 تا گرد انتهايي حباب و کوتاه مری ثانويه لوله مشخص،

 از پيش بالفاصله ترشحي -دفعي منفذ شکل،  گالبي
 حباب و مری ثانويه لوله اتصال محل مقابل و هميزونيد

 بدن جلوی طرف به ،يافته توسعهمنفرد  تخمدان. مری انتهای
 و شکل بيضوی و بلند کيسه ذخيره اسپرم ،است شده کشيده

 کيسه فاقد ،گرد برآمدگي دارای واژن عقبي لبه اسپرم، از پر
 و مشخص کوتيکولي پرده دارای تناسلي شکاف رحم، عقبي
 قابل مشاهده . فاسميدميکرومتر چهار تا سه طول به گرد

 در و شکمي سمت به ها نمونه اکثر در باريک، و بلند دمنبود. 
 .گرد دم انتهای شده، خميده پشتي سمت به ها آن از برخي

دارای  تثبيت از پس بدن و ها ماده از تر باريک: نر

 اما رفته تحليل مری دارای استايلت فاقد. شکميخميدگي 
 قابل آن انتهايي حباب و ثانويه مياني، لوله حباب کلي نمای

 يانتهاي حباب مقابل در ترشحي -دفعي منفذ .است مشاهده
 اندکي گوبرناکولوم و اسپيکول يافته، توسعه بيضه. مری

 دو خط، چهار دارای جانبي باند شکمي، سمت به خميده
 به دم مانند،  لوله مجرای دارای کلوآک. مشخص بيروني شيار
  ی پرده .تيز نوک انتهای با باريک و بلند مخروطي شکل
 .جود نداردو بورسا
جنس  های گونه شناسايي کليد از استفاده با

Paratylenchus راسکي توسط شده هئارا (Raski, 1975 )
پژوهش جامع و  ،(Esser, 1992) اسر ای مقايسه جدول و

برای  کليد جامع شناساييو   Paratylenchusجنساخير 
گونه  (Ghaderi et al., 2014)های اين جنس  گونه

Paratylenchus ciccaronei  از مجموعه هيرکاني
شناسي و  مشخصات ريختتشخيص داده شد. جداسازی و 

آن با شرح اصلي  P. ciccaroneiگونه سنجي  ريخت
(Raski, 1975) مشخصات با  خواني اين چنين هم و هم

 (A3-B1-C2-D1-E1-F1) خيصي ارائه شدهتش کامپنديوم

 اولين گونه اين. (Ghaderi et al., 2014)مطابقت نشان داد 
در کشور ايتاليا  .Laurus spاطراف ريشه  خاک از بار

(Raski, 1975گزارش ) بررسي، اين در. شد داده شرح و 
 ازگيل، آزاد، ملج، پلت، ريشه اطراف خاک از فوق گونه

 شناسايي و آوری جمع هيرکاني  مجموعه در ال سياه و شيردار
 .شد
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 آوری شده از مجموعه هیرکانی جمعParatylenchus ciccaronei سنجی افراد نر و ماده گونه  های ریخت ویژگی -3 جدول

 ها به میکرومتر( )اندازه

 ویژگی

 نر ماده

 Raski, 1975 رو پژوهش پیش Raski, 1975 رو پژوهش پیش

n 15 21 5 21 

L 393.87±33.81(337-443) 320-410 383.8±22(359-418) 330-420 

a 26.08±1.84(22.12-28.92) 20-32 33.76±3(29.92-38) 31-38 

b 3.95±0.33(3.53-4.63) 3.6-4.2 - - 

c 13.08±2.46(10.74-18.95) 10-13 11.11±1.06(10.08-12.48) 9-12 

c' 3.68±0.53(2.87-4.75) - 3.9±0.65(3.4-4.75) - 

Stylet 29.87±1.19(28-32) 27-34 - - 

Anterior end to secretory-

excretory pore 
78.93±5.88(62-86) 70-87 73±12.73(64-82) 72-88 

Pharynx length 99.8±6.29(90-113) - - - 

V 81.13±1.28(79.25-83.71) 79-83 - - 

V' 88.1±1.22(85.24-89.88) - - - 

Tail length 31±4.61(23-38) - 34.8±4.08(31-40) 27-35 

Anterior end to 

Vulva/Body width at vulva 

5.16±0.62(4.17-6.21) - - - 

Stylet length/L 7.63±0.61(6.57-8.5) - - - 

Stylet/Pharynx length %. 30.01±1.84(26.55-33.33) - - - 

Spicules -  21.8±0.83(21-23) 18-25 

Gubernaculum -  4.6±0.55(4-5) 3-5 
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دستگاه  (Bبخش ابتدایی بدن؛  (Cو  A)نر(.  C-F)ماده(؛  G-K و Paratylenchus ciccaronei :A، B جمعیت ایرانی گونه  -3شکل 

 جانبیباند ها و  ( وضعیت حلقهGبخش انتهایی بدن؛  (H-Kو  D-Fمثل؛  تولید

 
 بحث

های  گونه نماتد شناسايي شده از مجموعه 34از ميان 
برای اولين بار از ها  گونه، برخي شناسي ملي ايران گياه باغ

زوسفر يدر رنماتدها بيشترين تنوع . ندوش ميايران گزارش 
شيردار در مجموعه هيرکاني و فراسيون در مجموعه درخت 

آلودگي  .يافت شدگياهان دارويي با هشت گونه نماتد 

گرهي  برودار به نماتد ريشه و درختان مازودار
برای اين اولين گزارش   Meloidogyne haplaگونه
 در دنيا بود.های گياهي  گونه

مرتبط بودن اکثر  ،پژوهش اين مهم های يافته از همچنين
. بود هااز مجموعه يکهر  ياهانشده با گ ييشناسا ینماتدها

 هایمجموعه درختان ريزوسفر در Xiphinema هایگونه وقوع
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 گياهان در هاگونه اين ميزباني ترجيح مؤيد هيرکاني و زاگرس
 خانواده ديگر هایجنس با مقايسه در است، چوبي

Longidoridae مانند Longidorus و Paralongidorus که 
 ,.Hunt et al) شوندمي يافت غيرچوبي گياهان در بيشتر

 مهم اقتصادی نظر از کهآن بر عالوه نماتدها از گروه اين (.2005
 گياهان در ويژه به گياهي هایويروس ناقلين عنوان به بوده،

 .هستند اهميت حايز چوبي
عمده  طور دار شناسايي شده بههای نماتدهای غالفگونه

در ارتباط با درختان و گياهان علفي هستند که در اين 
بررسي در فراريشه درختان شيردار و ملج و کرفس وحشي 

(Apium graveolens)  .های تمام گونهيافت شدند
Hemicycliophora  انگل اجباری گياهان هستند و از ريشه

کنند. در طول تغذيه نيز ساکن بوده و چسبيده آنها تغذيه مي
 .Hمانند. تحقيقي که در مورد تغذيه به ريشه گياه باقي مي

poranga های اين جنس انجام شد، و تعدادی ديگر از گونه
که اين گونه روی نوک ريشه گياه ميزبان مرتبط  دادنشان 

کند. گال ايجاد شده توسط اين گونه روی ايجاد گال مي
ای نهاستوا های جعفری به دو صورت ساده که تقريباً ريشه

متری و مرکب که دارای ميلي 5/2شکل و به ابعاد يک در 
اشکال مختلف است و الروها و بالغ اين گونه روی هر دو 

 (. Emilse et al., 2011کنند )نوع گال تشکيل شده تغذيه مي
کرفس وحشي در مجموعه گياهان معطر و دارويي آلوده 

از نظر  های اين گياهبود، اما ريشه H. porangaبه گونه 
خانواده بودن کرفس  . با توجه به همنشدم بررسي ئوجود عال

و جعفری و پيدايش اين گونه در فراريشه کرفس وحشي، 
نظر  روی اين گياه محتمل به H. porangaزا بودن  خسارت

 رسد.مي
 در Pratylenchus شده شناسايي های گونه وجود
 اين که دهد مي نشان دارويي و چوبي گياهان ريزوسفر

 زخم مولد نماتدهای های گونه برای مناسبي ميزبان گياهان
باعث ايجاد خسارت در اين گياهان  توانند مي و هستند ريشه

 شوند. 
گونه گياهي  350از روی که  P. penetransگونه 

ها گزارش عنوان ميزبان از مناطق عمدتاً معتدله تمامي قاره به

های سوزني خزانهشده است، بيمارگر مهم درختان ميوه و 
برگان در بسياری از مناطق دنيا است و باعث خسارت 

 Castillo) شودهای ميوه ميجدی در گياهان زراعي و باغ

& Vovlas, 2007 .) گونهP. vulnus  گونه گياهي  80از نيز
مي ئها گياهان چوبي داگزارش شده است که بسياری از آن

های رختچهاز قبيل درختان ميوه، گردو، درختان و د
 در شايع های گونه از يکي عنوان به غيرمثمر هستند. اين گونه

 و اقاقيا درختان در همچنين و ايران شمال در افرا های خزانه
 ايجاد در آن مؤثر نقش عالوه هب و است شده گزارش کاج

 شده بررسي نيز ايران شمال در افرا درختان به خسارت
 Barooti 1998; Kheiri et al., 2003; Bakouei et) است

al., 2008). 
های انجيلي، بلندمازو، آرتميزيا، بتونيکا،  گونهدرمجموع، 

 و طيبلا بابونه زرد، غافث، گاوزبان ايراني، شقاقل، سنبل
پسته خوراکي با يک گونه نماتد دارای کمترين تنوع در 

 برداری شده بودند.  های نمونه مجموعه
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Abstract 
    National Botanical Garden of Iran (NBGI) includes endemic and exotic plants that besides a 

source of plant genetics, it is considered as a wealthy source for research and education of 

botany in Iran. The plant parasitic nematodes in some collections including Hyrcanian habitat, 

Zagros habitat and Medicinal and aromatic garden were studied by collecting soil and root 

samples from trees, shrubs and annual plants. The nematodes were identified based on 

morphological and morphometric characters and based on these characters 34 species belonging 

to 19 genera were identified. Pratylenchus spp. with four species, followed by Helicotylenchus, 

Meloidogyne and Paratylenchus each one with three species were the more frequent genera. The 

species of Tylenchidae family showed higher frequency and multiplicity in Medicinal and 

aromatic collection. Due to infection of Brant’s oak (Quercus brantii Lindl.), oak manna (Q. 

infectoria Oliv.), Pistacia atlantica and a few of medicinal plants to some species of plant 

parasitic nematodes i.e. Root Knot Nematodes, Root Lesion Nematodes, Ring and Dagger 

Nematodes, establishment of new plots with the seedlings free from the plant parasitic 

nematodes is emphasised. Cephalenchus daisuce, Coslenchus capsici from Hyrcanian habitat 

and Paratylenchus ciccaronei from Medicinal and aromatic garden are new records from Iran. 

 

Key words: Cephalenchus, Coslenchus, Frequency, Root Knot Nematodes, Root Lesion 

Nematodes, Paratylenchus.  

 
 


