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 Telotylenchinae (Nematoda: Dolichodoridae)رخانواده یز یاهیانگل گ ينماتدها
  رانیا یجنوب يها در استان

  *1دهیاکبر کارگر بو  يرضا قادر

  )7/11/1394 :رشیخ پذی؛ تار26/5/1394: افتیخ دریتار(

  دهیچک
ران شامل فارس، یا یعمدتاً هفت استان جنوب يزارها زارها و علف ها، چمن شده از مزارع، باغ يآور جمع یاهیانگل گ ينماتدها یبررسدر 
ـ لویستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزسـتان، کهگ یس رخـانواده  یز يگونـه از نماتـدها   13راحمـد، کرمـان و بوشـهر، در مجمـوع     یه و بوی

Telotylenchinae ياه و جنس Bitylenchus ،Neodolichorhynchus ،Paratrophurus ،Trophurus  وTylenchorhynchus  ییمورد شناسـا 
ف یتوص. شوند یران گزارش مین بار از ایاول يبرا Tylenchorhynchus qasimiiو  N. phaseoli ،Trophurus imparقرار گرفت که سه گونه 

انـد، ارائـه    که کامل شـرح داده نشـده   یها به همراه سه گونه گزارش شده قبل ن گونهیشده ام یر ترسیو تصاو یسنج ختیر يها کامل، داده
  .شود یاعالم م T. clarusبه عنوان مترادف  Tylenchorhynchus variannusن گونه یهمچن. ده استیگرد

  Bitylenchus ،Neodolichorhynchus ،Trophurus ،Tylenchorhynchus، یسنج ختی، ریشناس ختیفون، ر: دواژهیکل

 karegar@shirazu.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات، پست الکترون* 

  شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز به ترتیب استادیار و استاد بیماري. 1
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Abstract 
Among plant-parasitic nematodes collected from fields, orchards, meadows and grasslands of the primarily 
seven southern provinces of the country viz. Fars, Sistan and Baluchistan, Hormozgan, Khuzestan, 
Kohgiloyeh and Boyer-Ahmad, Kerman and Bushehr; 13 species of the subfamily Telotylenchinae of the 
genera Bitylenchus, Neodolichorhynchus, Paratrophurus, Trophurus and Tylenchorhynchus were identified 
morphologically. Three species, N. phaseoli, Trophurus impar and Tylenchorhynchus qasimii, are new 
records for Iranian nematofauna. Description, morphometric data and line drawings provided for the above 
three species, as well as three other poorly known telotylenchids in Iran. Furthermore, Tylenchorhynchus 
variannus considered as a junior synonym of T. clarus here. 
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  مقدمه
 Dolichodoridae Chitwood in  خـانواده  ينماتـدها 

Chitwood & Chitwood, 1950 یسـطح  يها عموماً انگل 
، Bernard & Carling 1986(اهـان بـوده   یشـه گ یمهـاجر ر 

Siddiqi 2000(نـدرت   و بـه  یداخلـ  مـه یانگـل ن  ی، اما گاه
 & Bridge & Hague 1974 ،Noel(ز هسـتند  یـ ن یداخلـ 

Lownsbery 1978 ،Vovlas 1983 .(ــا ــدها روی  ين نمات
 یوحش يها گر از گونهید ياریها و بس غالت، گراس  شهیر

 & Anderson(ت داشـته  یـ ا فعالیـ در سراسـر دن  یو زراعـ 

Potter 1991 ،Hafez et al. 1992 ،Jordaan et al. 1992 ،
Carta et al. 2010 (یدرمیاپ يها ه از سلولیبا تغذ یو گاه 

شــه، ســبب یر یه رشــد طــولیــن ناحییمــو يهــا شــهیو ر
 Mayol(شـوند   یهـا مـ   شـه یشدن و کاهش رشـد ر  میضخ

ـ از ا ياریبس). 1981   از مجموعـه  ین نماتـدها تنهـا بخشـ   ی
ـ اهان هستند و فقـط نقـش   یگ  شهیانگل فرار ينماتدها ک ی

 & Anderson(زبـان خـود دارنـد    یم يزا را بـرا  عامل تنش

Potter 1991(  هـا از نظـر خسـارت بـه      گونـه  ی، امـا برخـ
ت داشـته و دخالـت آنهـا در    یـ اهم يمحصوالت کشـاورز 

 & Anderson(ده اسـت  یاه بـه اثبـات رسـ   یکاهش رشد گ

Potter 1991 ،Siddiqi 2000 .(  
شـده توسـط دکرامـر و هانـت      بر اساس فهرسـت ارائـه  

)Decraemer & Hunt 2006(ــدها ــانواده یز ي، نمات رخ
Telotylenchinae  در خانوادهDolichodoridae   که شـامل

طـور   بـه . اند رخانواده است قرار گرفتهیجنس و هفت ز 26
ـ  ين خـانواده دارا یا ،یکل گونـه نماتـد انگـل     400ش از یب
 یعامل کوتـولگ  يو نماتدها) Geraert 2011(است  یاهیگ
)stunt nematodes(یشین ي، نماتدها )sting nematodes (

. ردیـ گ یرا در بر م) awl nematodes( یدرفش يو نماتدها
ا چنـد گونـه   یک یران، یانجام گرفته در ا يها یاغلب بررس

هـا گـزارش    ر گروهین خانواده را در کنار سایا يدهااز نمات
خـانواده   ينماتدها يچند مطالعه منحصراً رو یاند، ول کرده

Dolichodoridae   انـد   متمرکـز بـوده)Mojtahedi et al. 

1983  ،Niknam et al. 2008 ،Pourjam et al. 2011a, 

2011b ،Ghaderi et al. 2014a, 2014b ،Ghaderi & 

Karegar 2014 .( خــــانواده  يفهرســــت نماتــــدها
Dolichodoridae ران همراه با اطالعـات  یگزارش شده از ا

هـا و   زبانی، ميآور ابندگان، محل جمعیتر در ارتباط با  کامل
 Ghaderi et(قبالً ارائه شـده اسـت    یسنج ختیر يها داده

al. 2014a .(متعلــق بــه  يهــا در پــژوهش حاضــر، گونــه
ـ ا یجنـوب  يها در استان Telotylenchinaeرخانواده یز ران ی

ـ و شرح کامل شش گونه، شامل سه گـزارش جد  یمعرف د ی
  .شود یران، ارائه میا يبرا

  یبررس يها مواد و روش
ن نوبت، تعـداد  یچند یدر ط 1392-1389 يها سال یط
هـا،   خاك مزارع، بـاغ  يمتر یسانت 40-5نمونه از عمق  810
ـ ا یجنـوب  يها استان يزارها زارها و علف چمن ران شـامل  ی

ــارس، س ــتان،    یف ــان، خوزس ــتان، هرمزگ ــتان و بلوچس س
 يراحمد، کرمان و بوشهر بـه همـراه تعـداد   یه و بویلویکهگ

نماتدها با . شد يآور ر مناطق کشور جمعیگر از ساینمونه د
 Jenkins(وژ یفیو سـانتر  ییخاکشـو  يهـا  استفاده  از الـک 

) Whitehead & Hemming 1965( ینیا روش سـ ی) 1965
 De Grisse) سـه یدگرل شـده  یاستخراج و طبق روش تکم

ن خـالص انتقـال داده   یریت و بـه گلسـ  یـ کشـته، تثب  (1969
ــاراف. شــدند ــا روش حلقــه پ ن، یســرین و گلیاز نماتــدها ب
 یبررسـ  يدر صورت لزوم، برا. ه شدیته یمیدا يدهایاسال
 يارهایل تعـداد شـ  یـ نماتـد از قب  يهـا  یژگـ یو یق برخیدق

، یخارج از سطوح جانب یطول يارهایشا یو  یسطوح جانب
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ـ ن خـالص  یسریدرون گل يها از نمونه  يرو يهـا  ا نمونـه ی
) Southey 1986( یســووت، بــه روش یدائمــ يدهایاســال

هــا توســط  نمونــه يریــگ انــدازه. ه شــدیــته یمقطــع عرضــ
 Dino-eye microscopeمجهز به  Zeiss IIIکروسکوپ یم

eye-piece camera ــرم ــزار  و ن و  Dino Capture 2.0اف
 يکروسکوپ نوریز با استفاده از میر نماتدها نیم تصاویترس

Olympus-BX41  ــت ــام گرف ــتفاده از  . انج ــا اس ــپس ب س
 یشـناخت  خـت یر يها یژگیو بر اساس و ییشناسا يدهایکل

شده تا سطح گونه  يآور جمع يها تی، جمعیسنج ختیو ر
  .شد ییشناسا

  ج و بحثینتا
 Bitylenchus brevilineatusگونه شامل  13در مجموع 

(Williams, 1960) Jairajpuri, 1982 ،B. parvus (Allen, 

1955) Jairajpuri, 1982 ،B. ventrosignatus (Tobar 

Jiménez, 1969) Jairajpuri, 1982 ،
Neodolichorhynchus phaseoli (Sethi & Swarup, 

1968) Talavera & Tobar, 1997 ،N. sulcatus (de 

Guiran, 1967) Jairajpuri & Hunt, 1984 ،
Paratrophurus kenanae Decker & El Amin, 1978 ،

Trophurus impar Ganguly & Khan, 1983 ،T. 

ussuriensis Eroshenko, 1981 ،Tylenchorhynchus 

annulatus (Cassidy, 1930) Golden, 1971 ،T. 

brassicae Siddiqi, 1961 ،T. clarus Allen, 1955 ،T. 

leviterminalis Siddiqi, Mukherjee & Dasgupta, 
 ,T. qasimii Ramzan, Handoo & Fayyazو  1982

، N. phaseoliسـه گونـه   . قرار گرفت ییمورد شناسا 2008
Trophurus impar  وTylenchorhynchus qasimii  يبـرا 

شوند و بـه همـراه سـه گونـه      یران گزارش مین بار از ایاول
ـ یا يهـا  تیدرباره جمع یعات اندکگر که اطالید آنهـا   یران

  . شوند یوجود دارد، به طور کامل شرح داده م

ــه   ,Bitylenchus brevilineatus (Williamsگون

1960) Jairajpuri, 1982  
  )1و شکل  1جدول (

. شـکل  Cم تـا  یت به حالت مسـتق یبدن پس از تثب: ماده
 9/0-4/1کول در وسط بـدن  یکوت یعرض يها عرض حلقه

و سـه نـوار    یار طـول یبا چهار شـ  یسطوح جانب. کرومتریم
ـ کرومتـر  یم 2/5-6/7اندازه، به عرض  هم درصـد   33-28ا ی

دم توســط  يژه رویــبــه و يکنــار يعــرض بــدن؛ نوارهــا
ار یشـ  12تعـداد  . انـد  طع شـده کول قیکوت یعرض يها حلقه
از سر شروع شده و مشخصـاً   یخارج از سطوح جانب یطول

. بعد از آن وجـود ندارنـد   یشود ول یده مید يمر يتا انتها
سـر   يمشخص، بلند یز از بدن با فرورفتگیسر گرد و متما

کرومتـر،  یم 5/6-6/7ه سـر  یکرومتر و عرض پایم 8/4-2/3
سـر   یکـول یشـبکه کوت . یا هفت حلقه عرضـ یشش  يدارا
ک، طول آن نسـبت بـه عـرض    یلت نسبتاً باریاستا. فیضع
لت به طـول  یاستا یقسمت مخروط. برابر 0/2-5/2ه سر یپا
؛ بـا  يا باً برابر با قسـمت اسـتوانه  یکرومتر و تقریم 3/8-3/7

تـر از   کـم  یل به سمت عقب، به عرض انـدک یمتما يها گره
ـ  يمـر  یات غده پشتیزش محتویمحل ر. کرومتریسه م ک ی

. لت قـرار دارد یاسـتا  يهـا  تـر از گـره   نییکرومتر پایتا دو م
و بـا   يه مـر یک به وسط لوله ثانویمعموالً نزد یحلقه عصب

 يمـر  ییحباب انتها. بدن يکرومتر از ابتدایم 90-72فاصله 
. برابـر  4/2-0/2شکل، نسبت طول بـه عـرض آن    يا سهیک

ــه روده حالــت ممــاس  يمــر يانتهــا ــنســبت ب  یا گــاهی
ـ  یپوشان هم ـ چـه کارد یدر. دارد یجزئ . ا مشـخص و گـرد  ی
پنج  یکول و سه الیا سه حلقه کوتید به اندازه دو یزون یهم

. د مشاهده نشـد یریدا. یترشح-یحلقه جلوتر از روزنه دفع
ـ طـراز بـا بـدن     هـم  یشکاف تناسل ـ  ی گمـا یپت یا برآمـده، اپ
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شـیارهاي  : Fسـر و اسـتایلت؛   : C-E؛ مـري : A & B. نر :B, E & L ؛ماده :Bitylenchus brevilineatus :A, C, D & F-K .1شکل 

  .دم: I-Lسطح جانبی؛ : Hخوردگی کوتیکول اطراف آن؛  شکاف تناسلی و چین: Gطولی ابتداي بدن؛ 
Fig 1. Bitylenchus brevilineatus: A, C, D, & F-K: female; B, E & L: male; A & B: Pharynx; C-E: Head and 
stylet; F: Longitudinal striae on the anterior end; G: Vulva and cuticular wrinkling around it; H: Lateral field; 
I-L: tail 

  
در اغلــب  یکــول پــس از شــکاف تناســلیکوت. نامشــخص

-30برابـر بـا   واژن . مشخص یخوردگ نیچ يها دارا نمونه
 یکولیبسته و رشد کوت يها وارهیدرصد عرض بدن با د 43
تخمـدان  . ياسپرم کـرو  يره اسپرم گرد، دارایسه ذخیک. کم

 يهـا  در قسـمت  يا چـه یماه يهـا  دسـته . میبه حالت مسـتق 
بعد از مخرج  يا سه رودهیشود و در ک یده میمختلف بدن د

دم . ده شـده اسـت وجـود دارنـد    یدم کشـ  يز که تا انتهـا ین
. اریگرد بدون ش ي، با انتهايا ک به استوانهیتا نزد یمخروط

ـ به طـول  ) hyaline( یکولیه شفاف کوتیناح ک تـا هفـت   ی
کرومتر پس از مخـرج و  یم 5/9-3/15دها یفاسم. کرومتریم

  . دم قرار دارند يک سوم ابتدایمعموالً در 
 یده تا حالت کامالً حلزونیخم یبدن به سمت شکم: نر

. مشابه نماتد مـاده  یعموم يها یژگیاز نظر و. شود یده مید
. رسـد  یدم م يبورسا تا انتها. میبه حالت مستق یلوله تناسل

) velum( یکـول یده، بـا پـرده کوت  یک و خمیها بار کولیاسپ
. درصـد طـول دم   71-52بـاً  یکول تقریمشخص؛ طول اسـپ 
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مشـخص   یدگیخم يمه اول آن دارایگوبرناکولوم ساده و ن
  .مه اول دم قرار دارندیدها در نیفاسم. یتبه سمت پش

، B. goffarti يها با گونه B. brevilineatusگونه : بحث
B. ventrosignatus ،B. depressus ،B. tobari  وB. 

vulgaris يارهاین گونه با داشـتن شـ  یا. سه استیابل مقاق 
ها  از تمام گونه يه مریدر ناح یخارج از سطوح جانب یطول
توان  یها را م ر تفاوتیسا. ز استیمتما B. tobariر از یبه غ

لت یاسـتا  B. goffartiسه بـا  یدر مقا: ان کردیل بیبه شرح ذ
کول یو اســـپ) کرومتـــریم 15-13در مقابـــل  5/14-8/16(
 یانـــدک) کرومتـــریم 5/22-0/21در مقابـــل  0/22-6/25(

لت یدر داشـتن اسـتا   B. ventrosignatusاز . بلنـدتر اسـت  
؛ از )کرومتــریم 5/15-0/11در مقابــل  8/16-5/14(بلنــدتر 

B. depressus  در  8/16-5/14(لت بلنـدتر  یدر داشتن اسـتا
در مقابــل (دم صــاف  يو انتهــا) کرومتــریم 11-10مقابــل 
تـر   لت کوتـاه یدر داشتن اسـتا  B. tobari؛ از )ارداریاغلب ش

 يهـا  ، تعداد حلقه)کرومتریم 19-17در مقابل  5/14-8/16(
، )10ا هفت در مقابل هشت تا یشش (تر در سر  کم یعرض

-1/3در مقابـل   1/3-3/2برابـر بـا    'cشاخص (تر  دم کوتاه
در مقابـل   38-25(دم  يتـر رو  کـم  يها و تعداد حلقه) 4/4

ر از داشـتن  یـ به غ B. vulgarisو با گونه ) حلقه 50حدود 
، اخـتالف قابـل ذکـر    یخارج از سطح جانب یطول يارهایش
ــرید ــدا يگـ ــه . ردنـ ــرادف  B. vulgarisگونـ  .Bمتـ

brevilineatus  در نظر گرفته شد)Khan & Khan 1996( ،
ر افـراد قـرار نگرفـت    یرش سـا یم مـورد پـذ  ین تصـم یاما ا

)Brzeski 1998 ،Siddiqi 2000 ،Geraert 2011 .(
ن یا يها تیر جمعیو سا یحاضر با شرح اصل يها تیجمع

  .دهد ینشان نم یگونه اختالف
 یتـان یشکر در موریشه نین بار از فراریاول يبران گونه یا
 یجنوب يقایو پس از آن از آفر) Williams 1960(ف یتوص

)Kleynhans & Heyns 1984(  هندوسـتان ،)Gupta & 

Uma 1985( پاکســتان ،)Maqbool & Shahina 1987 ،
Rashid & Heyns 1990 ( و سودان)Zeidan & Geraert, 

ـ ز ایران نیدر ا .گزارش شده است) 1990 ن گونـه قـبالً از   ی
 .Niknam et al( یجـان شـرق  یونجـه اسـتان آذربا  یمـزارع  

 .Karimi Pourfard et al( اصـفهان  يو مزارع کلزا) 2008

جــان یت آذربایــجمع. گــزارش شــده اســت )2011 ,2008
بر اساس دو نماتد ماده شرح داده شـده امـا از نظـر     یشرق
 يارهایاشـتن شـ  لت، ندیها از جمله طول استا یژگیو یبرخ
بدن و عدم رشد روده بعد از مخرج بـا شـرح    يابتدا یطول
تـر   شـرح کامـل   ینآشـکار دارد، بنـابرا   يهـا  اختالف یاصل

در پـژوهش حاضـر،   . یـد نجا ارائه گردینماتد ماده و نر در ا
سـتان  یاستان س(رانشهر یاز در ایشه پیت آن از فراریدو جمع

شهر  يواقع در ابتدارمثمر پارك یو درختان غ) و بلوچستان
  .شد ییو شناسا يآور جمع) استان بوشهر(برازجان 

 & Neodolichorhynchus phaseoli (Sethiگونـه  

Swarup, 1968) Talavera & Tobar, 1997  
  )2 شکلو  1جدول (

م تـا  یت معمـوالً بـه حالـت مسـتق    یبدن پس از تثب: ماده
شـکل   Cحالت  یگاه ی، ولیشکمده به سمت یخم یاندک

 یعرضــ يهــا حلقــه يکــول دارایکوت. شــود یده مــیــز دیــن
کرومتـر  یم 2/1-7/1ها در وسط بدن  مشخص که عرض آن

کل بـدن   يرو یطول یبرجستگ 12ا ی 11در مجموع . است
و  ین سـطوح جـانب  یب یز مشخصیچ تمایشود و ه یده مید

 یعرضـ  يهـا  حلقه. وجود ندارد یطول يها یر برجستگیسا
سـر   .کننـد  یرا قطع م یطول يها یکول اغلب برجستگیکوت

محدب،  یز از بدن، در جلو تخت تا اندکیگرد و کامالً متما
ــد ــرض پا یم 8/3-0/5آن  يبلن ــر و ع ــکرومت  8/6-0/8ه ی

ــر، دارایم ــنج  يکرومت ــپ ــ ی ــه عرض ــبکه . یا شــش حلق ش
افته، طـول آن یلت نسـبتاً رشـد  یاستا. فیسر ضع یکولیکوت
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سر و استایلت؛ : C & Dابتداي بدن؛ : A, B. نر B, D, I & J: ؛ماده :Neodolichorhynchus phaseoli :A, C, E-H & K-M .2شکل 

E :هاي طولی کوتیکول ابتداي بدن؛  برجستگیF : برش عرضی از وسط بدن؛G : هـاي طـولی آن؛    کوتیکول و برجسـتگیH :  بخشـی از
  .دم: I-Mسیستم تولیدمثل؛ 

Fig 2. Neodolichorhynchus phaseoli: A, C, E-H & K-M: female; B, D, I & J: male; A & B: Pharynx; C & D: 
Head and stylet; E: Longitudinal ridges on the anterior end; F: Cross section at mid-body; G: Cuticular ridges; 
H: Part of reproductive system; I-M: tail. 

  
 یقسـمت مخروطـ  . برابر 4/2-9/2ه سر ینسبت به عرض پا

بـاً برابـر بـا    یکرومتـر و تقر یم 4/8-3/10لت به طـول  یاستا
ـ متما یانـدک  يهـا  ؛ با گـره يا قسمت استوانه ل بـه سـمت   ی

ـ محـل ر . کرومتـر یعقب، بـه عـرض حـدود چهـار م     زش ی
تـر از   نییپـا  کرومتریسه م یدو ال يمر یات غده پشتیمحتو
مه اول لولـه  یدر ن یحلقه عصب. لت قرار داردیاستا يها گره

. بـدن  يکرومتـر از ابتـدا  یم 103-85و با فاصله  يه مریثانو
، نسـبت طـول بـه عـرض آن     يا استوانه يمر ییحباب انتها

نسبت بـه روده حالـت ممـاس     يمر يانتها. برابر 0/2-3/2
د اغلـب  یـ زون یهمـ . ا مشـخص و گـرد  یچه کاردیدارد، در

شـود، بـه انـدازه سـه      یده مـ یکه د ينامشخص و در موارد
-یسـطح بـا روزنـه دفعـ     کول بوده و همیکوت یحلقه عرض
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طـراز بـا    هـم  یشکاف تناسـل . د مشاهده نشدیریدا. یترشح
ـ  یا کمیبدن  واژن برابـر بـا   . گمـا نامشـخص  یپت یبرآمده، اپ

سـه  یک. اغلـب بـاز   يها وارهیدرصد عرض بدن با د 30-44
تخمـدان بـه   . بـزرگ  ياسپرم کرو ياسپرم گرد، داراره یذخ

بعـد از   يا سه رودهیو ک يا چهیماه يها دسته. میحالت مستق
گـرد،   يبا انتهـا  يا ش استوانهیدم کماب. مخرج وجود ندارد

. هـا  نمونـه  یمشخص در برخ يارهایش يا دارایار یبدون ش
ـ کرومتـر پـس از مخـرج و در    یم 3/8-4/18دها یفاسم ک ی

  . دم قرار دارند يسوم ابتدا
 يهـا  یژگـ یو. بـاز تـا بسـته    Cبدن معموالً به حالت : نر
. میبـه حالـت مسـتق    یلوله تناسل. مشابه نماتد ماده یعموم

ــا دارا  ــا در انته ــخم يبورس ــو بر یدگی ــخص یدگی . مش
. درصــد طــول دم 44-35ده، یــک و خمیــهــا بار کولیاســپ

  .رندمه اول دم قرار دایدها در نیفاسم. گوبرناکولوم ساده
 یبرجسـتگ  12حاضـر بـا داشـتن     يهـا  تیجمع: بحث

ــول ــدن  يرو یط فقــط مشــابه ) یشــامل ســطوح جــانب(ب
. هسـتند  N. phaseoliو  N. parvus ،N. motiaii يها گونه
 828-672(تـر   شیحاضر با داشتن طول بدن ب يها تیجمع

برابـر بـا    'cشـاخص  (، دم بلندتر )کرومتریم 450در مقابل 
-27(دم  يهـا  تر حلقه شی، تعداد ب)8/1در مقابل  7/2-6/3

ــل  38 ــا) 25در مقاب ــل (دم  يو انته اغلــب صــاف در مقاب
و  N. motiaiiدو گونه . ز هستندیاز گونه اول متما) ارداریش

N. phaseoli  و  یشناسـ  خـت یر يهـا  یژگـ یاز نظر تمـام و
ــتیر ــنج خ ــو ن یس ــع ی ــداد و وض ــرفتن  یز تع ــرار گ ت ق

ه بـوده، فقـط از نظـر    یار شـب یبدن بس یطول يها یستگبرج
. دم بـا هـم اخـتالف دارنـد     ياردار بودن انتهـا یا شیصاف 
صاف بودنـد،   يدم با انتها يحاضر اغلب دارا يها تیجمع

ـ  يدم مشخصاً دارا يافراد انتها یدر برخ یول ـ ک ی ا چنـد  ی
ـ رات اییـ لذا بـا توجـه بـه تغ   . ار بودیش ، تطـابق  یژگـ ین وی

گـر، بـه نظـر    یو نبـود اخـتالف د   یسـنج  خـت یر يها داده

  . مترادف باشد N. phaseoliبا  N. motiaiiرسد گونه  یم
 Phaseolousاه یـ شه گیابتدا از فرار N. phaseoliگونه 

acontifolius ف یو توص ياز هندوستان جداساز)Sethi & 

Swarup 1968 ( گـر از آن از  یت دیـ ن جمعیو سپس چنـد
و بر  يآور اهان مختلف جمعیبا گ ن کشور و در ارتباطیهم

ــل اســاس آن ــا شــرح کام ــر ه ــه شــد  يت  & Mulk(ارائ

Jairajpuri, 1972 .(ـ ا  & Samsoen(ن گونـه از کـامرون   ی

Geraert 1975 ،Sakwe & Geraert 1992 ( و پاکســتان
)Zarina & Maqbool 1994 (گونه . ز گزارش شده استین

N. motiaii شده اسـت   فیو توص ییز از پاکستان شناساین
)Zarina & Maqbool 1998 .(پژوهش حاضر، سه  یدر ط

 يقات کشاورزین چمن مرکز تحقین گونه در زمیت ایجمع
جـاده   60لـومتر  یاز ک یفرنگ ، گوجه)استان بوشهر(برازجان 
استان (برازجان در محدوده اطراف شهر آبپخش -بندرگناوه
ــهر ــن از جز) بوش ــو چم ــم ی ــان (ره قش ــتان هرمزگ ) اس

  .شود یران گزارش مین بار از ایاول يو برا يآور جمع

  Trophurus impar Ganguly & Khan, 1983گونه 

  )3و شکل  2جدول (
ده بـه سـمت   یـ خم یم تا اندکیبدن به حالت مستق: ماده
 يهـا  عرض حلقه. قرار دارد Cندرت به حالت  و به یشکم
سطوح . کرومتریم 9/0-2/1کول در وسط بدن یکوت یعرض
ا یکرومتر یم 4/7-5/9، به عرض یار طولیبا چهار ش یجانب

 یا داخلی يکنار يدرصد عرض بدن؛ نوارها 39-31حدود 
اند، نوار وسط  کول قطع نشدهیکوت یعرض يها توسط حلقه
سر مخروط نـاقص،  . است يکنار يتر از نوارها معموالً پهن

کرومتـر و  یم 0/3-0/4آن  يک و در امتداد بـدن، بلنـد  یبار
سر صـاف و بـدون حلقـه    . کرومتریم 6/5-4/6ه یعرض پا

ـ لت باریاسـتا . فیضـع  یکـول ی، با شـبکه کوت یعرض ک و ی
برابـر  1/2-4/2ه سـر  یف، طول آن نسبت به عرض پایضع
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برش : Fسطوح جانبی؛ : Eسر و استایلت؛ : C & D؛ مري: A & B. نر B, D & L: ؛ماده Trophurus impar ::A, C & E-K .3شکل 

  .دم: J-Lسیستم تولیدمثل؛ : I؛ )کاردیا(بین مري و روده  حباب انتهاي مري و دریچه: G-Hعرضی از وسط بدن؛ 
Fig 3. Trophurus impar: A, C & E-K: female; B, D & L: male; A & B: Pharynx; C & D: Head and stylet; E: 
Lateral field; F: Cross section at mid-body; G-H: Pharyngeal basal bulb and cardia; I: Reproductive system; 
J-L: tail. 

  
کرومتـر و  یم 5/5-9/6لت بـه طـول   یاستا یقسمت مخروط

ل بـه  یکوچک متما يها ؛ با گرهيا تر از قسمت استوانه کوتاه
ـ محـل ر . کرومتـر ین بدن، به عرض حـدود دو م یطرف زش ی

تـر از   نییکرومتـر پـا  یدو تا سه م يمر یات غده پشتیمحتو
مه اول لولـه  یدر ن یحلقه عصب. لت قرار داردیاستا يها گره
. بـدن  يکرومتـر از ابتـدا  یم 97-81و با فاصـله   يه مریثانو

ه عـرض آن  شکل، نسبت طول ب یگالب يمر ییحباب انتها

نسبت به روده در اغلب مـوارد   يمر يانتها. برابر 0/2-7/1
ـ چـه کارد یدارد، در یپوشان کرومتر همیبه اندازه چند م ا دو ی

ها از هـم فاصـله داشـته و     ها سلول ، در اغلب نمونهیسلول
د بـه  یـ زون یهم. شود یده مید) bifurcate(ا دو شاخه یکارد

-یروزنـه دفعـ   کول و هـم سـطح بـا   یاندازه سه حلقه کوت
شکاف . د مشاهده نشدیریدا. تا سه حلقه بعد از آن یترشح
واژن برابر بـا  . گما نامشخصیپت یطراز با بدن، اپ هم یتناسل
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ره یـ سه ذخیک. بسته يها وارهیدرصد عرض بدن با د 34-45
 ياسـپرم کـرو   يشکل، دارا یضیاسپرم گرد تا بدوقسمتی، 

. یلوله تناسل ینسبتاً بزرگ و مشخص؛ خارج از محور طول
-19رحم بـه طـول    یسه عقبیک. میتخمدان به حالت مستق

ه شکاف یدرصد عرض بدن در ناح 84-52کرومتر و یم 11
 يا سـه روده یک. وجـود نـدارد   يا چهیماه يها دسته. یتناسل

کرومتـر پـس از راسـت روده    یبعد از مخرج معموالً چند م
 يا توانهدم اسـ . شود یده نمیبه داخل دم کش یادامه دارد، ول

ـ گـرد کـه در ز   ي، با انتهایتا چماق  يکرسـکوپ نـور  یر می
بـه طـول    یکـول یه شـفاف کوت یـ ناح. رسـد  ینظر م صاف به

دها یفاسـم . درصد طـول دم  36-21کرومتر و یم 3/11-5/6
مه اول دم قـرار  یکرومتر پس از مخرج و در نیم 5/15-8/9

  . دارند
 يهـا  یژگـ یو. یده به سـمت شـکم  یخم یبدن اندک: نر
. میبـه حالـت مسـتق    یلوله تناسل. مشابه نماتد ماده یعموم

ـ هـا بار  کولیاسپ. رسد یدم م يبورسا تا انتها ده، یـ ک و خمی
دم . گوبرنـاکولوم سـاده  . درصـد طـول دم   54-46به اندازه 

مشـخص بـه سـمت     یدگیـ ، با خمینسبتاً کوتاه و مخروط
  . مه اول دم قرار دارندیدها در نیفاسم. در انتها یشکم

ت مورد مطالعه در پـژوهش حاضـر بـه    یدو جمع: بحث
ـ  یپوشان دو شاخه و هم يایواسطه داشتن کارد غـدد   یجزئ

ـ  T. imparنسبت به روده با گونه  يمر  یشباهت دارند، ول
ــا ــه ی ــه ب  .Tو  T. ussuriensis ،T. pakendorfi ن گون

minnesotensis ــ ــار نزدیبسـ ــتیـ ــه . ک اسـ  .Tگونـ

minnesotensis  بعـد از   يا سه رودهیتر ک شیل رشد بیدل به
 گـرارت د یـ در کل. ز اسـت یگـر متمـا  یمخرج از سه گونه د

)Geraert 2011 ( گونهT. impar   یپوشـان  با توجه بـه هـم 
ـ بـودن کارد  نسبت به روده، دوشـاخه   يغدد مر یجزئ ا و ی

ـ  aشاخص   .T. minnesotensis ،T تـر، از سـه گونـه    شیب

ussuriensis  وT. pakendorfi ــا ــدهیمتمـ ــت ز شـ . اسـ

بـدن   يدارا یحاضـر نسـبت بـه شـرح اصـل      يها تیجمع
ــاه ــر  کوت ــل  796-653(ت ــریم 930-800در مقاب و ) کرومت

ـ  ) 58-52در مقابـل   32-27(تـر   کم aشاخص   یاسـت، ول
ـ وضوح دو شاخه د ا در اغلب افراد بهیکارد شـود و   یده مـ ی
 یپوشـان  کرومتر همیز نسبت به روده به اندازه چند مین يمر

  . دارد
از  Pepper betelاه یـ شـه گ ین بـار از فرار یگونه اولن یا

 Ganguly & Khan(ف شـد  یهندوستان گـزارش و توصـ  

ــژوهش حاضــر، دو جمع). 1983 ــدر پ ــان ی ت آن از درخت
و ) اســتان فــارس(دان یگــردو در محــدوده شهرســتان ســپ

استان (سخت  یزردآلو از منطقه دهنو کتل دون شهرستان س
  .شد ییو شناسا يرآو جمع) راحمدیه و بویلویکهگ

ــه   ,Tylenchorhynchus brassicae Siddiqiگون

1961  
  )4 شکلو  2جدول (

ـ  یت به حالـت مسـتق  یبدن پس از تثب: ماده  یم تـا حلزون
ــکل ــه. ش ــرض حلق ــا ع ــ يه ــول یکوت یعرض  3/1-1/2ک

، یار طولیبا چهار ش یسطوح جانب. کرومتر در وسط بدنیم
درصــد  39-22ا حــدود یــکرومتــر یم 0/4-8/7بــه عــرض 

ناصـاف بـوده، نوارهـا     یانـدک  يکنار يارهایعرض بدن؛ ش
ز از یتا کامالً متما ی، اندکيکرو میسر ن. ک اندازهیباً به یتقر

ـ کرومتر و عـرض پا یم 0/3-2/4 يبدن، به بلند  3/6-3/8ه ی
ــر، دارایم ــ  يکرومت ــه عرض ــنج حلق ــا پ ــار ت ــبکه . یچه ش

تر و  رهیت یآن اندک یرونیب يها هیپاف و یسر ضع یکولیکوت
افتـه  یبه داخل بدن امتـداد   یبه اندازه دو تا سه حلقه عرض

برابـر   1/2-6/2افته، طـول آن  یلت نسـبتاً رشـد  یاستا. است
 7-10لت بـه طـول   یاستا یقسمت مخروط. ه سریعرض پا

 يها گره ي؛ دارايا باً برابر با قسمت استوانهیکرومتر و تقریم
مقعـر، بـه عـرض سـه تـا چهـار        ییجلـو  يهـا  گرد، با لبه
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سـطح  : Fسـر و اسـتایلت؛   : C-E؛ مـري : A & B. نـر  B, E & J: ؛ماده :Tylenchorhynchus brassicae :A, C, D & F-I .4شکل 

  .دم: H-Jبخشی از سیستم تولیدمثل؛ : Gجانبی؛ 
Fig 4. Tylenchorhynchus brassicae: A, C & F-I: female; B, E & J: male; A & B: Pharynx; C-E: Head and stylet; 
F: Lateral field; G: Part of reproductive system; H-J: tail. 

  
ـ  يمـر  یات غده پشتیزش محتویمحل ر. کرومتریم ک تـا  ی

حلقـه  . لت قرار داردیاستا يها تر از گره نییکرومتر پایسه م
ـ ک به وسط لولـه ثانو ینزدمه اول تا یدر ن یعصب و  يه مـر ی

 ییحبـاب انتهـا  . بـدن  يکرومتر از ابتدایم 91-67با فاصله 
. برابـر  2/2-0/2، نسبت طول به عـرض آن  يا استوانه يمر

چه ی؛ دریجزئ یپوشان هم ينسبت به روده دارا يمر يانتها
د بـه انـدازه سـه حلقـه     یـ زون یهمـ . ا مشخص و گردیکارد
دو حلقـه جلـوتر از روزنـه     سطح تا کول و همیکوت یعرض
برآمـده   یشکاف تناسل. د مشاهده نشدیریدا. یترشح-یدفع

واژن برابـر بـا   . گما اغلب مشخصیپت یطراز با بدن، اپ ا همی
ره یـ سه ذخیک. بسته يها وارهیدرصد عرض بدن با د 26-41

تخمـدان بـه   . نسـبتاً بـزرگ   ياسپرم کرو ياسپرم گرد، دارا
ـ در طـول روده د  يا چـه یماه يهـا  دسته. میحالت مستق ده ی

، بـه  یدم مخروطـ . پس از روده وجود ندارنـد  یشود ول یم
ـ گـرد   يک شده و به انتهایطرف انتها بار ـ ا باری ک بـدون  ی

بـه طـول دو تـا     یکولیه شفاف کوتیناح. شود یار ختم میش
کرومتــر پــس از یم 5/4-0/20دها یفاســم. کرومتــریشــش م

  . مه اول دم قرار دارندیمخرج و در ن
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. شـکل  Cده تـا حالـت   یـ خم یبدن از سمت شـکم  :نر
به حالت  یلوله تناسل. مشابه نماتد ماده یعموم يها یژگیو

ـ هـا بار  کولیاسـپ . رسـد  یدم م يبورسا تا انتها. میمستق ک، ی
. درصـد طـول دم   61-39هـا   ده و دو شاخه، طـول آن یخم

مـه اول دم قـرار   یدها معموالً در نیفاسم. گوبرناکولوم ساده
  .دارند

افت شد کـه  یت ین جمعیدر پژوهش حاضر چند: بحث
و  T. brassicae، T. clarus ،T. spinaceaiبه چهار گونـه  

T. chirchikensis  گونـه  . شباهت داشـتندT. brassicae  از
T. clarus  ره اسـپرم فعـال،   یـ سـه ذخ یبا توجه به داشـتن ک

بـودن   هـا و دوشـاخه   تینر در اغلب جمع يوجود نماتدها
ز اســت یمتمــا) ســاده يدر مقابــل انتهــا( کولیاســپ يانتهــا

)Anderson & Potter 1991 (بـا   ياختالف قابل ذکر یول
با توجـه بـه   . د مترادف آن باشندیگر ندارد و شایدو گونه د

 يهـا  یژگـ ی، وپوتر و آندرسونشده توسط  حات ارائهیتوض
 يهـا  تیـ جمع ییشناسـا  يدمثل نماتد ماده بـرا یسامانه تول

ـ پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت و بـر ا  ن اسـاس  ی
 .Tز یت نیو چند جمع T. brassicaeها  تیاز جمع يتعداد

clarus ـ ز یمتما. ص داده شدیتشخ طـراز بـودن سـر     ا هـم ی
کار رفته اسـت   به  ن دو گونهیز ایتما يز براینسبت به بدن ن

)Geraert 2011 .(ن دو گونـه از  یمختلف ا يها تیدر جمع
ز در افـراد  یطراز تا متما مختلف سر از هم يها ران، حالتیا

ـ ت دیـ ک جمعیمختلف  سـر   T. clarusده شـد؛ البتـه در   ی
ـ یبا تما یطراز با بدن و گاه اغلب هم در  یز اندك است، ول

T. brassicae ـ ا مشخص سـر را ی یز نسبیحالت تما تـر   جی
  . است

ـ  شــه گــل کلــم و کلــم از ین گونــه از فراریــن بــار ایاول
و پــس از آن از  ) Siddiqi 1961(ف یهندوســتان توصــ 

 Anderson(، هندوستان )Maqbool et al. 1983(پاکستان 

& Potter 1991 ،Pathak & Siddiqui 1997(ــد ی، تا لن

)Boonduang & Ratanaprapa 1977(تنـام  ی، و)Nguyen 

et al. 1997 (ن یو چ)Li et al. 1986 (گزارش شده است .
از منـاطق   يگونه قبالً توسط افـراد متعـدد  ن یز ایران نیدر ا

). Ghaderi et al. 2012(مختلف کشور گزارش شده است 
مو، نخـل و  یت آن از درختان لیدر پژوهش حاضر سه جمع
ت از یـ ، دو جمع)اسـتان فـارس  (حنا از حومه شـهر المـرد   

شـم برهـان و کـاهو از حومـه شـهر برازجـان       یدرختان ابر
ـ ، )استان بوشـهر ( از حومـه شـهر    ینـارنگ ت از یـ ک جمعی

 يت از مزارع سـبز یک جمعی، )استان هرمزگان(بندرعباس 
ـ ، )استان فارس(مهر -دار لومتر پنج جاده گلهیواقع در ک ک ی

ـ ز يت از پسـته از روسـتا  یجمع رجان یدآباد شهرسـتان سـ  ی
رمثمـر  یت از چمـن و درختـان غ  یـ ، دو جمع)استان کرمان(
برازجـان   و یدالکـ  يب از دو پـارك داخـل شـهرها   یترت به
لـومتر  یت از مـزارع ذرت در ک یک جمعیو ) استان بوشهر(

و  يآور جمـع ) اسـتان فـارس  (روزآبـاد  یف-دار  جاده گله 20
  .شد ییشناسا

  Tylenchorhynchus clarus Allen, 1955گونه 

  )5و شکل  3جدول (
. بـاز  Cم تـا  یت بـه حالـت مسـتق   یـ بدن پس از تثب: ماده

 3/1-8/1کول در وسط بـدن  یکوت یعرض يها عرض حلقه
، بـه عـرض   یار طـول یبا چهار شـ  یسطوح جانب. کرومتریم
درصـد عـرض بـدن،     39-24ا حدود یکرومتر یم 8/7-0/4
سـر مخـروط نـاقص، در    . اغلـب ناصـاف   يکنار يارهایش

کرومتر و یم 0/3-8/3آن  يز، بلندیمتما یا اندکیامتداد بدن 
نـدرت   ا پنج و بـه یکرومتر، با چهار یم 3/6-9/7ه یعرض پا

ــ  ــه عرض ــبکه کوت ي، دارایشــش حلق ــولیش . فیضــع یک
ـ لت نسبت به عـرض پا یک، طول استایلت نسبتاً باریاستا ه ی
 لت بـه طـول  یاسـتا  یقسـمت مخروطـ  . برابر 1/2-6/2سر 

؛ يا باً برابـر بـا قسـمت اسـتوانه    یکرومتر و تقریم 0/10-4/7
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بخشی از سیستم تولیدمثل؛ : Dسر و استایلت؛ : B & C؛ مري: A. ماده :Tylenchorhynchus clarus (= T. variannus) :A-I .5شکل 

E : سطح جانبی؛F-I :دم.  
Fig 5. Tylenchorhynchus clarus (= T. variannus): A-I: female. A: Pharynx; B & C: Head and stylet; D: Part of 
reproductive system; E: Lateral field; F-I: tail. 

  
مقعر، به عرض سه تا  ییجلو يها گرد با لبه يها گره يدارا

ـ زش محتویمحل ر. کرومتریچهار م  يمـر  یات غـده پشـت  ی
حلقـه  . لتیاسـتا  يهـا  تر از گـره  نییکرومتر پایک تا سه می

ـ مه اول لوله ثانویدر ن یعصب  83-64و بـا فاصـله    يه مـر ی
، يا اسـتوانه  يمـر  ییحبـاب انتهـا  . بدن يکرومتر از ابتدایم

نسبت  يمر يانتها. برابر 4/2-2/2نسبت طول به عرض آن 
ـ  یپوشان هم يبه روده دارا ـ چـه کارد ی؛ دریجزئ ا بـزرگ و  ی

کـول  یکوت ید به اندازه دو تا سه حلقه عرضیزون یهم. گرد

د یریدا. یترشح-یسه حلقه جلوتر از روزنه دفع یالک یو 
ـ طراز با بـدن، بـا دو زا   هم یشکاف تناسل. مشاهده نشد ده ی

درصـد عـرض    40-30واژن برابر بـا  . فرورفته يگمایپت یاپ
افتـه و  یز نیره اسپرم تمـا یسه ذخیک. بسته يها وارهیبدن با د

ر د يا چهیماه يها دسته. میتخمدان به حالت مستق. رفعالیغ
بعـد از مخـرج    يا سـه روده یک. شود یده میها د اغلب نمونه
ـ گـرد   يبا انتها یدم مخروط. وجود ندارد ـ ا باری ک بـدون  ی

 یه دم در برخـ یکول در ناحیکوت يها از حلقه يتعداد. اریش
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نـامنظم بـا    يها دم حلقه يها به هم متصل شده و رو نمونه
ه یـ ناح. شـود  یده مـ یتر د متفاوت و به تعداد کم يها عرض

دها یفاسـم . کرومتـر یبه طول دو تا پـنج م  یکولیشفاف کوت
مه اول دم قـرار  یکرومتر پس از مخرج و در نیم 0/20-5/4

  . دارند
  .مشاهده نشد: نر

) Anderson & Potter 1991( پـوتر  و آندرسـون : بحث
ار نـادر بـوده و   یبس T. clarusنر  يان داشتند که نماتدهایب

ـ منحصر بفرد ا یژگیو. دمثل ندارندیدر تول ینقش ن گونـه  ی
و در حـال توسـعه    یره اسپرم چند سـلول یسه ذخیداشتن ک

ن یچنـ  هـا هـم   آن. سه فعال را نداردیک کیاست که ساختار 
نماتد  15شده از پاکستان با  ت گزارشیان داشتند که جمعیب

از نظـر دارا  ) Maqbool et al. 1983(نماتـد نـر    10ماده و 
ت جلـوتر  یـ در سـر و موقع  یا چهار حلقه عرضیبودن سه 

 یبـا شـرح اصـل   ) درصد طول بدن 54-56( یشکاف تناسل
البتــه . اســت يرت دارد و مطالعــه مجــدد آن ضــروریمغــا
ـ  يشده در آن مقاله فقط برا ارائه یسنج ختیر يها داده ک ی

نماتـد نـر ذکـر     10نماتد نر ارائه شده و احتماالً بـه اشـتباه   
 .T. brassicae ،T. spinaceai ،T ن گونه بـه یا. شده است

chirchikensis  وT. variannus ــنزد ــتیـــ . ک اســـ
 .Tآن با سه گونـه اول در بحـث مربـوط بـه      يها اختالف

brassicae گونـه  . مطرح شدT. variannus   بـهT. clarus 
 يهــا ک بــوده و دادهیــار نزدیبســ یشناســ خــتیاز نظــر ر

 لیـ دل ز با هم مطابقت دارد و تنهـا بـه   یها ن آن یسنج ختیر
دم با آن تفـاوت   يرو يها تر و نامنظم بودن حلقه تعداد کم

 T. clarus يهـا  تیـ ت از جمعیدست کم در دو جمع. دارد
ا چند حلقـه  یمشاهده شد که دو  يدر پژوهش حاضر افراد

تـر و بـا    بـزرگ  يهـا  ها با هم ادغام شده، حلقه دم آن يرو
جـه تعـداد   یشـود و در نت  یجاد میکنواخت ایریغ يها عرض
لذا با توجه . ابدی یتر از ده عدد کاهش م دم به کم يها حلقه

 .Tز، گونه یتما يگر براید یژگیز نبود ویح باال و نیبه توض

variannus  مترادفT. clarus گردد یاعالم م.  
کـا گـزارش و   یاالت متحـده آمر ین بار از این گونه اولیا
از آن  يگرید يها تیو سپس جمع) Allen 1955(ف یتوص
ــد از ه  Elmiligy(، مصــر )Loof 1960 ،Dao 1970(لن

 Koliopanos(ونان ی، )Knobloch 1975(ک ی، مکز)1969

& Vovlas 1977(  هندوسـتان ،)Ray & Das 1983( اردن ،
)Hashim 1983(یجنوب يقای، آفر )Kleynhans & Heyns 

، )Anderson & Potter 1991(، کانـادا و مـراکش   )1984
) Brzeski 1998(و لهستان ) Castillo et al. 1992(ا یاسپان

ـ افـراد مختلـف از ا  ن گونه قبالً توسـط  یا. گزارش شد ران ی
  ). Ghaderi et al. 2012(گزارش شده است 

از آن از چمــن در  ییهــا تیــدر پــژوهش حاضــر، جمع
ونجه از شهرستان ی، )استان فارس(محدوده داخل شهر مهر 

ستان و یاستان س(ر رانشهیپتوس از ای، اکال)زدیاستان (ابرکوه 
قــات یونجــه از محــدوده اطــراف مرکــز تحقی، )بلوچســتان

ه شـهر  ی، پسـته از حاشـ  )استان بوشـهر (برازجان  يکشاورز
ه یشـکر شـعب  یشکر از مرکز توسعه نیو ن) زدیاستان (اردکان 

  .شد ییو شناسا يآور جمع) استان خوزستان(

ــه  ,Tylenchorhynchus qasimii Ramzan  گون

Handoo & Fayyaz, 2008  
  )6و شکل  3جدول (

 یم تـا انـدک  یت بـه حالـت مسـتق   یـ بدن پس از تثب: ماده
کول یکوت یعرض يها عرض حلقه. یده به سمت شکمیخم

بـا چهـار    یسطوح جـانب . کرومتریم 5/1-8/1در وسط بدن 
ـ کرومتر یم 6/6، به عرض یار طولیش درصـد   35ا حـدود  ی

ـ  يکنار ينوارهاعرض بدن؛   يهـا  توسـط حلقـه   یا داخلـ ی
 ز از بـدن، یمتمـا  یسر انـدک . اند کول قطع نشدهیکوت یعرض
ــد ــرض پا یم 2/3-7/3آن  يبلن ــر و ع ــکرومت  8/6-4/7ه ی
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سـطح  : Eسر و اسـتایلت؛  : C, D & F؛ مري: A & B. نر :B, F & J ؛ماده Tylenchorhynchus qasimii ::A, C-E & G-I .6شکل 

  .دم: H-Jبخشی از سیستم تولیدمثل؛ : Gجانبی؛ 
Fig 6. Tylenchorhynchus qasimii: A, C-E & G-I: female; B, F & J: male. A & B: Pharynx; C, D & F: Head and 
stylet; E: Lateral field; G: Part of reproductive system; H-J: tail. 

  
، بـا شـبکه   یه تـا چهـار حلقـه عرضـ    سـ  يکرومتر، دارایم

تر و به انـدازه   رهیت یآن اندک يها هیف که پایضع یکولیکوت
. افتـه اسـت  یکول به داخل بدن امتداد یا دو حلقه کوتیک ی

برابـر عـرض    2/2-1/2افته، طـول آن  یلت نسبتاً رشـد یاستا
ـ    یاسـتا  یقسمت مخروطـ . ه سریپا  یلت بـه طـول هفـت ال

؛ بـا  يا برابـر بـا قسـمت اسـتوانه    بـاً  یکرومتر و تقریهشت م
ن، بـه عـرض سـه تـا چهـار      یل به طـرف یگرد متما يها گره

حدود دو  يمر یات غده پشتیزش محتویمحل ر. کرومتریم

حلقـه  . لت قـرار دارد یاسـتا  يهـا  تر از گـره  نییکرومتر پایم
ـ مه اول لوله ثانویدر ن یعصب  82-77و بـا فاصـله    يه مـر ی

 يا اسـتوانه  يمـر  ییانتهـا حبـاب  . بـدن  يکرومتر از ابتدایم
 يانتهـا . برابـر  6/2-4/2ده، نسبت طول بـه عـرض آن   یکش
ـ چـه کارد ینسـبت بـه روده حالـت ممـاس دارد، در     يمر ا ی

د بـه انـدازه دو تـا سـه حلقـه      یـ زون یهمـ . مشخص و گرد
ـ یکول و یکوت -یسـه حلقـه جلـوتر از روزنـه دفعـ      یک ال

ـ برآمـده   یشـکاف تناسـل  . د مشاهده نشـد یریدا. یترشح ا ی
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 40-35واژن برابر بـا  . گما نامشخصیپت یطراز با بدن، اپ هم
ره اسـپرم  یـ سه ذخیک. بسته يها وارهیدرصد عرض بدن با د

تخمــدان بــه حالــت . بــزرگ ياســپرم کــرو يگــرد و دارا
ـ  يا چهیماه يها دسته. میمستق  يا سـه روده یک یمشخص، ول

ـ گـرد   يبا انتهـا  یدم مخروط. بعد از مخرج وجود ندارد ا ی
ـ  یکولیه شفاف کوتیناح. اریبدون شک یبار  یبه طول سه ال

کرومتـر پـس از   یم 2/13-8/17دها یفاسـم . کرومتریچهار م
  . مه اول دم قرار دارندیمخرج و در ن

 یعمـوم  يهـا  یژگیو. باز Cم تا یبدن به حالت مستق: نر
بورسـا تـا   . میبه حالت مسـتق  یلوله تناسل. مشابه نماتد ماده

 يده، بـا انتهـا  یک و خمیها بار کولیاسپ. رسد یدم م يانتها
گوبرنـاکولوم  . درصـد طـول دم   48-42دو شاخه، به اندازه 

. انــد رون آمــدهیــکول و گوبرنــاکولوم از بــدن بیاســپ. ســاده
  .مه اول دم قرار دارندیدها در نیفاسم

 .Tن تطابق را با یتر شیشده ب يآور ت جمعیجمع: بحث

qasimii يهـا  گونـه  ن گونه بایادهد، هر چند  ینشان م T. 

mashhoodi ،T. haki ،T. rudis ،T. graciliformis، T. 

contractus ،T. striatus ،T. mangiferae ،B. 

usmanensis ،B. quaidi  وB. aerolatus ــل مقا ســه یقاب
ــا یــجمع. اســت  یدر برخــ T. graciliformisت حاضــر ب

-6/14(لت یماننـد طـول اسـتا    یسـنج  ختیر يها شاخص
 33-39( a، شاخص )کرومتریم 5/18-0/17 در مقابل 1/16

در مقابـل   28-21(دم  يها و تعداد حلقه) 49-40در مقابل 

لت یاســتا T. mashhoodiدر گونــه . تفــاوت دارد) 16-20
شـاخص  (تر  و دم کوتاه) کرومتریم 18-5/15(بلندتر  یاندک

c´  حلقـه  16-13(کمتـر   يها و با حلقه) 8/2-3/2برابر با (
ــه . اســت ــاه يدارا T. hakiگون ــدن کوت ــر  ب  630-550(ت

) حلقه 20-14(دم  يکمتر رو يها و تعداد حلقه) کرومتریم
. بعد از مخـرج اسـت   يا سه رودهیک ين دارایبوده و همچن

-510(تـر   با توجه به داشـتن بـدن کوچـک    T. rudisگونه 
-3/2برابـر بـا    ´cشـاخص  (تـر   و دم کوتاه) کرومتریم 600

 .Tدر دو گونـه  . ز اسـت یمات حاضر قابل تیاز جمع) 9/2

contractus  وT. striatus پنج (شتر یب يها حلقه يسر دارا
 .T. mangiferae ،Bبـوده و در سـه گونـه    ) ا شش حلقهی

usmanensis  وB. quaidi  دم  يرو يهــا تعــداد حلقــه
ــ ــت   شیب ــر اس ــل  46-31(ت ــه ). 28-16در مقاب  .Bگون

aerolatus ـ  یت حاضـر شـب  یـ به جمع سـطوح   یه اسـت ول
قطع شده، گوبرنـاکولوم در   یعرض يها توسط حلقه یجانب

ــا دارا ــخم يانته ــش    یدگی ــکل چک ــه ش -hammer(و ب

shaped (ز به داخل دم رشد کرده استیاست و روده ن.  
شـه  یاز فرار ییهـا  تیـ بر اسـاس جمع  T. qasimiiگونه 

ـ ف گردیل و برنج در پاکستان توصـ ینارگ  Ramzan et(د ی

al. 2008 .(،زار یـ گز و ن يها از درختچه در پژوهش حاضر
ـ  يو برا يآور جمع) استان هرمزگان(ره قشم یدر جز ن یاول
  .شود یران گزارش میبار از ا
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