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 :چكيده

با توجه به افزايش سطح زير كشت و اهميت اقتصادي نيشكر، شناخت و مبارزه با عوامل محدود كنندة آن ضروري 
مي باشد. يكي از فاكتورهاي بسيار مؤثر در كاهش محصول نيشكر بيماري هاي آن بوده كه در اين مطالعه       

  نماتدهاي بيماريزاي نيشكر براي اولين بار در ايران مورد تحقيق و پژوهش قرار گرفته است.
در مزارع نيشكر، طي مدت زمان  Tylenchidaبه منظور بررسي و شناسايي فون نماتد هاي انگل گياهي از راسته   

 كيلوگرم خاك در دو مرحله از كشت و صنعت 2400 نمونه از 120 تعداد 1389 تا نيمه اول ارديبهشت 1388اسفند 
هاي امير كبير، ميرزا كوچك خان، دعبل خزاعي، حكيم فارابي، سلمان فارسي، امام خميني(ره)، دهخدا، كارون، 

هفت تپه و ميان آب نمونه برداري گرديد. پس از استخراج نماتدهاي موجود در نمونه ها با استفاده از روش 
سانتريفيوژ، عمليات فيكس كردن، انتقال به گليسرين و تهيه اساليدهاي دائمي صورت گرفت و  با استفاده از  

خصوصيات مرفولوژيكي و مرفومتريك، تاكنون پنج جنس و چهار گونه مختلف نماتد به شرح  ميكروسكوپ نوري، 
ذيل مورد شناسايي قرار گرفتند.  

Meloidogyne  javanica(Treub,1885) Chitwood,1949  
Pratylenchus zea Graham,1951. 
Tylenchorhynchus annulatus(Cassidy,1930) Golden, 1971. 
Helicotylenchus exallus sher, 1966. 
Paratylenchus spp. 
 
. 

 
 

 زخم، خوزستان واژه هاي كليدي: نيشكر، نماتد، گره،
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 :مقدمه
 Saccharininae و زير طايفة Andropogoneae، طايفة Panicoideae، زير تيرة Poaceaeنيشكر گياهي گرمسيري از تيرة 

 مي باشد. از برجسته ترين و آشكارترين امتيازها و برتري هاي صنعت توليد شكر از نيشكر اين است كه Saccharumو جنس 
عالوه بر محصول شكر، مالس باقيمانده از استحصال شكر و باگاس يا تفاله نيشكر قابل بازيافت و تبديل به مواد انرژي زاست. 

كاربرد گسترده نيشكر و فرآورده هاي جانبي آن در صنايع غذايي، دارويي و شيميايي و بهره گيري فزآينده از مادة مالس و 
صنايع تقطيري، تخميري، خوراك دام و همچنين بهره جستن از تفالة سلولزي نيشكر (باگاس) در صنايع كاغذ و چوب همگي 

نشان از اهميت برجسته و ارزشمند اين گياه و صنايع وابسته به آن دارد. با توجه به افزايش سطح زير كشت و اهميت اقتصادي 
نيشكر، شناخت و مبارزه با عوامل محدود كنندة آن ضروري مي باشد. يكي از فاكتورهاي بسيار مؤثر در كاهش محصول نيشكر 

جنس هاي بيماريزاي نماتد نيشكر براي اولين بار در ايران  مورد بررسي قرار بيماري هاي آن بوده كه در اين مطالعه 
  گرفته است.

: پيشينه تحقيق
 ,Pratylenchusتحقيقات زيادي در مورد نماتدهاي نيشكر در دنيا صورت گرفته و طبق بررسي هاي انجام شده، جنس هاي 

Helicotylenchus, Tylenchorhynchus, Meloidogyne, xiphinema, Hoplolaimus, Paratrichodorus , 
Trichodorus  از مزارع نيشكر در سطح جهان گزارش شده است. در بين جنس هاي فوق دو جنس  Meloidogyneو 

Pratylenchus  بعنوان مهمترين گونه هاي بيمارگر گزارش گرديده اند و در بين همه نماتد هاي گزارش شده، نماتد هاي 
 به عنوان رايج ترين جنس در مزارع نيشكر عنوان شده است. در مورد نماتد هاي مولد غده Pratylenchus sppمولد زخم 

موجود در مزارع نيشكر، گال هاي كوچك بر روي قسمت هاي انتهايي ريشه بوجود مي آيد كه به آساني قابل مشاهده نيستند 
% ، پرو 9ولي در گياهان جوان نيشكر قابل رويت است. ميزان كاهش محصول نيشكر در اثر نماتد هاي انگل گياهي در استراليا 

 ,Pratylenchusدو جنس % مي باشد در برزيل و كوئيزلند6/14% و بوركينا فاسو 4%، آمريكا 6/7% ، آفريقاي جنوبي 3
Meloidogyne  از تراكم بااليي در مزارع نيشكر برخوردارند. در زمينه شناسايي جنس هاي نماتد نيشكر در ايران تا كنون 

پژوهشي صورت نگرفته است. 
مواد و روش ها: 

الف) نمونه برداري 

 1389 و اوايل ارديبهشت سال 1388با توجه به سطح زير كشت و نحوه پراكنش مزارع نيشكر در جنوب خوزستان طي اسفند 
 نمونه خاك از مزارع مختلف جمع آوري گرديد. نمونه برداري در هر مزرعه از چندين نقطه با فواصل زياد از هم 50تعداد 

بصورت زيگزاگي انجام شد. در هر مزرعه بطور ميانگين از ده نقطه،    بوته هاي ضعيف و متمايل به زرد انتخاب گرديد و پس از 
). در حين نمونه 2و1 سانتي متر ) نمونه برداري صورت گرفت(تصوير10- 30كنار زدن خاك سطحي، از عمق فعاليت ريشه  (

برداري دقت كافي به عمل آمد تا ريشه هاي علف هاي هرز همراه با خاك برداشته نشود. نمونه ها پس از مخلوط شدن با هم، 
داخل كيسه هاي پالستيكي ريخته شده و پس از الصاق مشخصات مربوطه، شامل محل، زمان نمونه برداري و سن مزرعه به 

آزمايشگاه منتقل شدند. در اسرع وقت عمليات استخراج نماتدها از خاك صورت گرفته و خاك اضافي جهت بررسي هاي 
 درجه سانتي گراد درون يخچال نگهداري گرديد. 4احتمالي بعدي در دماي 

ب) استخراج نماتد هاي كرمي شكل از خاك: 

) استفاده شد. در اين روش كه De Grisse 1969جهت استخراج نماتدهاي كرمي شكل از خاك از روش تكميل شده دگريسه(
براساس استفاده از سري الك هاي خاك شويي و سانتريفيوژ مي باشد، ابتدا خاك محتوي هر كيسه داخل تشت بزرگي ريخته 

سي سي در مورد خاكهاي 250 سي سي(250-500). سپس بر حسب بافت خاك مقداري 3شده و خوب مخلوط گرديد(تصوير
 سي سي در مورد خاكهاي شني و بافت سبك) از آن داخل يك تشت ريخته شده و مقدار 500سنگين با بافت رسي و حدود 

سي سي) به آن اضافه شد. محتويات تشت كامالً با دست مخلوط شد تا نماتدها از البالي ذرات خاك خارج 500كمي آب(حدود
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شده و در آب شناور شدند. جهت جداكردن سنگ ريزه ها و بقاياي  درشت گياهي، مخلوط داخل تشت از الك دو ميلي متري 
عبور داده شده و مخلوط آب و گل زير الك كه شامل بقاياي ريز گياهي، شن، رس و موجودات زنده كوچك خاك از جمله 
نماتد در ظرف ديگري جمع آوري شد. در اين مرحله براي جدا كردن ذرات سنگين و ريز خاك(شن و ماسه) از دو تشت 

استفاده گرديد. به اين ترتيب كه ابتدا محتويات داخل تشت دوم با دست مخلوط شده تا نماتدهاي ته نشين شده در آب شناور 
 ثانيه ذرات سنگين در ته ظرف جمع شده و نماتدها و ذرات سبك تر، داخل آب معلق مي 30شوند، پس از گذشت حدود

 100-150مانند. سپس محتويات بااليي ظرف دوم به آرامي به تشت ديگري منتقل گرديد. اين مرحله با افزودن هر بار حدود 
سي سي آب، جمعاً سه بار تكرار شده و بقاياي سنگين خاك از نمونه جدا شدند. درمرحله سوم كه به منظور جداكردن ذرات 

ميكرون، استفاده 25 و 75،150،300رس صورت گرفت. از سري الكهاي خاكشويي، شامل الكهاي فلزي با منافذي به قطر
). براي حذف 4گرديد. به اين صورت كه محتويات ظرف مرحله قبل به ترتيب و تدريج از الك درشت به ريز عبور داد شد(تصوير

 دقيقه اين بقايا 30 ميلي ليتر منتقل گرديد. پس از حدود 500بقاياي سبك گياهي، محصول مرحله قبل به يك استوانه مدرج
در سطح آب داخل استوانه قرار گرفته و ذرات سنگين خاك به همراه موجودات زنده ميكروسكوپي كه شامل نماتدهاست در 

سي 150-200ظرف ته نشين شد. بعد از اين مدت به آرامي، آب اضافي همراه با بقاياي سبك گياهي دور ريخته شده و حدود 
سي، متناسب با حجم لوله هاي سانتريفيوژ در انتهاي استوانه نگهداري شد. جداسازي نماتدها از ساير قسمت هاي باقي مانده با 

). محتويات باقي مانده در انتهاي استوانه مدرج به 5استفاده از نيروي گريز از مركز در دستگاه سانتريفيوژ صورت گرفت(تصوير
خوبي مخلوط شده و بطور مساوي و هم وزن بين لوله هاي سانتريفيوژ تقسيم گرديد. در مرحله اول سانتريفيوژ كه به منظور 

دور در دقيقه به مدت پنج 3800-4000حذف آب اضافي از نمونه(آب گيري)انجام مي شود، محتويات داخل لوله ها باسرعت
دقيقه تحت تأثير نيروي گريز از مركز قرار گرفت تا نماتدها به همراه ساير امالح رسوب كنند. سپس آب باالي لوله ها به آرامي 
دور ريخته شده و جهت جدا سازي نماتدها از ساير قسمت هاي نمونه، از محلولي با چگالي بيش تر از نماتد استفاده گرديد. در 

گرم بر سانتيمتر مكعب روي رسوبات هر يك از لوله هاي ريخته 18/1 سي سي از محلول شكر با چگالي50اين مرحله حدود 
شده و توسط همزن شيشه اي به خوبي مخلوط گرديد تا نماتدها از البالي ذرات رسوب خارج شده و در اين محلول شناور 

 دور در دقيقه در دستگاه سانتريفيوژ 1500 پس از هم وزن نمودن، محتويات داخل لوله ها به مدت يك دقيقه با سرعت.شوند
 ميكروني ريخته شده و با آب مورد 25تحت تاثير نيروي گريز از مركز قرار گرفت. در انتها مخلوط باالي لوله ها روي الك 

شستشو قرار گرفت. به اين ترتيب نماتدها روي الك باقي مانده و از ساير قسمت هاي نمونه جدا گرديد(توجه به اين نكته الزم 
است كه به منظور جلوگيري ازپالسموليز نماتدها در محلول شكر به دليل باال بودن فشاراسمزي، اين مرحله با دقت وسرعت 

كافي انجام شود) . سپس محتويات روي الك به وسيله پيست(آب فشان) و چند قطره آب در يك بشر كوچك جمع آوري 
گرديد. الزم به يادآوري است كه همراه با نماتدها تعدادي از ساير موجودات ميكروسكوپي و نيز بقاياي بسيار ريز و سبك از 

 خاك جدا مي شوند.
 

ج) كشتن، تثبيت و انتقال نماتدها به گليسرين: 

همانند ساير موجودات زنده، آب ماده اصلي تشكيل دهنده بدن نماتدهاست. از يك سو به دليل اينكه اين موجودات بسيار 
ظريف بوده و در صورت قرار گرفتن در خارج از محيط زندگي خود و در هواي آزاد به سرعت آب بدن را از دست داده ، از بين 

رفته و چروكيده مي شوند و از سوي ديگر شناسايي نماتدها عمدتاً با استفاده از روش هاي مرفولوژيكي صورت گرفته كه 
مستلزم مطالعه اين موجودات زير ميكروسكوپ مي باشد، جايگزين كردن آب داخل بدن نماتدها با يك ماده با دوام و بي رنگ 
كه كريستاله نشده و مانع از تكثير عوامل مخرب مانند باكتري ها و قارچها باشد، ضروري به نظر مي رسد. همچنين از آنجا كه 

 برابر ميسر بوده و اين عمل در ميكروسكوپ هاي نوري با استفاده 1000مشاهده بيشتر جزئيات بدن نماتدها تنها با بزرگنمايي 
 و روغن ايمرسيون امكان پذير است، بنابراين ماده مورد استفاده جهت جايگزيني بايد داراي ضريب شكست نور 100از عدسي 

مناسب باشد. گليسرين با داشتن چنين ويژگي هايي به اين منظور به كار برده شد. جايگزيني گليسرين با آب، در بدن نماتدها 
) كه خود شامل De Grisse 1969بايد به تدريج و طي چند مرحله انجام شود. در اين تحقيق از روش تكميل شده دگريسه(
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سه مرحله مي باشد استفاده گرديد. بدين صورت كه ابتدا نماتدهاي استخراج شده به يك پتري كوچك منتقل شده و سپس 
جهت كشتن نماتدها پتري حاوي آنها در لبه ميز قرار داده شد. سپس آب داخل ظرف توسط نوار لوله شده دستمال كاغذي كه 

يك سر آن درون پتري و سر ديگر آن به حالت آويزان از لبه ميز قرار داشت، تخليه گرديد. در اين روش امكان از دست رفتن 
 88نماتدها به حداقل مي رسد. پس از خارج شدن آب حدود پنج تا ده سي سي از محلول شماره يك (فيكساتيو) ( شامل 

 70%، يك قسمت اسيدپروپيونيك يا اسيد استيك و يك قسمت گليسرين) تا حدود 40 قسمت فرمالين10قسمت آب مقطر، 
درجه سانتي گراد گرم شده و يكباره روي نماتدهاي داخل پتري ريخته شد. طي اين عمل ضمن كشته شدن نماتدها پروتئين 
بدن آنها رسوب كرده و شكل ثابتي به خود گرفته كه در شناسايي اوليه آنها مورد استفاده واقع گرديد. نماتد هاي تثبيت شده 
را داخل ظروف دربسته  مي توان تا چند سال نيز نگهداري نمود. نماتدها در اين مرحله به دليل شفاف نبودن محتويات داخل 

بدن، جهت تهيه پروپارسيون هاي دائمي مناسب نبوده و به همين دليل طي چند مرحله و به تدريج به گليسرين خالص منتقل 
شده و آماده مطالعات ميكروسكوپي شدند. 

 درجه سانتي گراد قرار 38-40 ساعت در محيط الكلي و در دماي 24پتري هاي حاوي محلول شماره يك به مدت 
داده شد. پس از گذشت اين زمان، فيكساتيو داخل ظرف توسط نوارهاي باريك لوله شده دستمال كاغذي(به روش 

درجه و پنج 96 قسمت الكل اتيليك 95 سي سي از محلول شماره دو، شامل 5-10شرح داده شده) تخليه و حدود 
قسمت گليسرين، به ظرف حاوي نمونه اضافه شده و به مدت پنج الي شش ساعت در همان شرايط نگهداري گرديد. 

 سي سي محلول شماره سه، 5-10در مرحله سوم پس ازخارج كردن محلول شماره دو، به نماتدهاي داخل پتري 
 درجه، اضافه شده و اين بار نيز به مدت پنج الي شش 96 قسمت الكل اتيليك 50 قسمت گليسرين و 50شامل 

 درجه سانتي گراد در داخل انكوباتور قرار داده شد. طي اين زمان الكل داخل بدن نماتدها به 25ساعت در دماي 
تدريج تبخير شده و گليسرين جايگزين آن گرديد. جهت جلوگيري از نفوذ هر گونه رطوبت به درون بدن نماتدها ، 

نمونه ها تا زمان تهيه پروپارسيون هاي دائمي داخل دسيكاتور حاوي يك ماده رطوبت گير مانند كلريد كلسيم 
 نگهداري شد.

د) تهيه پروپارسيون هاي  دائمي ميكروسكوپي 

جهت مطالعه دقيق، هم چنين نگهداري طوالني مدت نمونه ها از نماتدهاي انتقال يافته به گليسرين به ترتيب زير پروپارسيون 
 سانتي متر كه قسمت خارجي آن تراش 5/1هاي دائمي تهيه گرديد. پس از تميز كردن الم، ابتدا دهانه يك لوله فلزي به قطر 

داده شده(يا يك لوله آزمايش با همين قطر) پس از حرارت دادن روي شعله چراغ الكلي، به داخل پتري حاوي پارافين جامد 
فرو برده شده و بالفاصله در وسط الم قرار گرفت. پس از چرخانيدن لوله در سطح الم، به آرامي از روي آن برداشته شد تا يك 

درجه سانتي گراد) باشد تا در دماي معمولي 57-60حلقه پارافيني ايجاد شود.  پارافين مورد استفاده بايد داراي نقطه ذوب باال(
ذوب نشده و پروپارسيون ها به مدت طوالني قابل نگهداري باشند. در مرحله بعد ابتدا يك قطه كوچك گلسرين در وسط حلقه 

پارافيني قرار داده و نماتدهاي مورد نظر در زير استرئوميكروسكوپ و به وسيله سوزن سر كج به داخل قطره گليسرين منتقل 
 ميلي متر به آرامي و به نحوي كه نماتدها جابجا نشوند روي آن ها 20 *20گرديد. سپس يك المل تميز شده با الكل، با ابعاد

قرار داده شد. پس از اين مرحله الم حاوي نمونه ها روي شعله چراغ الكلي به آرامي حرارت داده شد تا پارافين آن ذوب شود. 
پارافين مورد استفاده، نمونه را كامالً محصور كرده و مانع از جذب هوا و رطوبت مي گردد. به اين ترتيب نماتدها جهت مشاهده 

 از Tylenchida جنس نماتد انگل گياهي از راسته 5). در اين بررسي تعداد 6در زير ميكروسكوپ نوري آماده مي شوند(تصوير
نظر مشخصات مرفولوژيكي مورد شناسايي قرار گرفت. 
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نتايج: 
 javanica Meloidogyne - نماتد 1

 nematode( نماتد هاي اين جنس بعلت تورم هاي گال مانند بر روي ريشه گياه، تحت عنوان ريشه گرهي يا مولد غده ريشه
Root-knot((اند و متعلق به راسته   نامگذاري شدهTylenchida و خانواده Meloidogynida مي باشند. اين نماتد عالوه بر 

خسارت مستقيم و غيرمستقيمي كه بر كميت و كيفيت اين محصول وارد مي كند، در اثر تغذيه نماتد از سيستم ريشه، منجر 
به ايجاد زخم در ريشه شده كه ساير انگل هاي خاكزاد را قادر به جذب به منطقه ريشه مي كند و  بيشترين خسارت را موجب 

 ).8و12مي شود(تصوير
 

 مشخصات نماتد:
 

تا  D.E.G.Oفاصله 
گره هاي 

استايلت(ميكرمتر) 

طول استايلت 
 (ميكرومتر)

 گره هاي استايلت
قسمت استوانه 

 اي(ميله) استايلت
 گونه مخروط استايلت

كوتاه 
2 

4-2 

20 
22-18 

متمايز، كوتاه و 
 خيلي عريض

 معموالً استوانه اي
نوك تيز و قسمت 
 مخروطي مستقيم

 نماتد نر
M.javanica 

5-2 
) 16متوسط(

18-14 
متمايز، دراز و 

 متقاطع
 استوانه اي

به طرف پشتي 
 كمي انحناء دارد

 نماتد ماده
M.javanica 

 
 ضعيف، استايلت ضعيف، داراي هيالين رشد كرده، وضعيت همپوشاني انتهاي مري با روده بصورت شكمي سر

).  Sedentary) پلي فاژ و ساكن(Endoparasite، انگل داخلي ريشه(
 

 zea   Pratylenchus - نماتد2

) و متعلق به راسته 7معروف بوده(تصوير) Root lesion nematodesنماتدهاي اين جنس به نماتد هاي مولد زخم ريشه(
Tylenchida و خانواده Pratylenchidae مي باشند. بوته هاي آلوده به اين نماتد ضعيف و كم رشد مي باشند. اين نماتدها 

انگل داخلي مهاجر بوده و به پوست ريشه حمله كرده و سلول ها را در ضمن تغذيه مي كشد و زخم هاي قهوه اي كشيده در 
) و گاهي كل ريشه را از بين مي برد. اثرات متقابل 13سطح ريشه بوجود مي آورد و باعث كاهش بيومس مي شود(تصوير

نماتدهاي مولد زخم ريشه با ساير عوامل بيماريزاي خاكزاد و نقش موثر آنها در سهولت ورود و حمله اين عوامل به ريشه گياه، 
اهميت اين نماتد را مضاعف ساخته است. 

 مشخصات نماتد:
 

A= 22.55 G1= 25.97 V = 70.76 Nerve= 
ring 55.88 Anal body 

width= 7.35 

B= 5.26 L= 464.28 MB= 51.66 Excretory 
pore= 75 Maximum 

body width= 20.58 

C= 52.61 O= 44.44 Stylet= 13.23 Tail= 
length 8.82 Oesophagus   = 88.23 

c'= 1.2 M= 44.44 Procorpus= 38.23     
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)، منفذ تناسلي در 10و9 حلقه)، استايلت و شبكه كوتيكولي سر قوي و رشديافته(تصوير2-4كرمي شكل، سر كوتاه و پخ(داراي 
 انتهايي بدن و داراي يك لوله تناسلي و رو به جلو، داراي فاسميد روي دم، وضعيت همپوشاني انتهاي مري با روده بصورت 3/1

شكمي و اشكال دم متغيير مي باشد.  
 

 Helicotylenchus exallus  - نماتد3

 مي باشند. اين نماتد تا حدي داخل ريشه Hoplolaimidae و خانواده Tylenchidaنماتد هاي اين جنس متعلق به راسته 
نفوذ كرده و گاهي ممكن است بطور كامل وارد ريشه شده باشد و بصورت داخلي تغذيه نمايد. در صورتي كه جمعيت آن باال 

باشد(كه در نمونه برداري جمعيت آن باال بود)اين انگلهاي خارجي خسارت شديدي را به ريشه وارد مي سازند. 
 

مشخصات نماتد: 

A= 26.59 G1= 16.15 M= 48.15 Nerve= ring 97.55 Anal body 
width= 17.16 

B= 5.24 G2= 18.44 V = 60.39 Excretory 
pore= 98.53 Maximum body 

width= 26.47 

C= 24.77 L= 685.71 MB= 56.16 Tail= length 28.92 Oesophagus   = 130.88 
c'= 1.68 O= 14.40 Stylet= 24.51 Procorpus= 66.67   

 
بدن حلقوي شكل، وضعيت همپوشاني مري بر روي روده بصورت شكمي، نوع اندام حسي انتهاي بدن فاسميد، انگل سطحي، 

)، دم نيمه كروي و داراي زائده، شيارهاي پوست 14و11، سر قوي و بلند، استايلت بلند و رشدكرده(تصوير2 كمتر از Ćشاخص 
كامالً مشخص. 

 
  annulatus Tylenchorhynchus - نماتد4

 مي باشد. نماتد هاي اين جنس در نواحي گرمسير و نيمه Belenolaimidae و خانواده Tylenchidaاين نماتد از راسته 
گرمسيري عمدتاً روي برنج، نيشكر و گراسها ديده مي شود. 

 
مشخصات نماتد: 

A= 29.47 G1= 23.92 M= 50.88 Nerve= ring 97.54 Anal body 
width= 16.66 

B= 5.36 G2= 23.92 V = 51.51 Excretory 
pore= 111.76 Maximum body 

width= 26.96 

C= 13.71 L= 793.85 MB= 45.89 Tail= length 57.84 Oesophagus   = 147.54 
c'= 3.48 O= 23.16 Stylet= 19.11 Procorpus= 60.29   
 

كوتيكول غير مشبك(شيارهاي طولي خارج از سطح جانبي وجود ندارد)، هيالين( ناحيه كوتيكولي انتهاي بدن) رشد زيادي 
 عدد، روزنه 4ندارد(كوتاه)، وضعيت همپوشاني انتهاي مري با روده بصورت مماس، دم نيمه استوانه ايي، تعداد شيارهاي جانبي 

 عدد مي باشد، سر متوسط(فرورفتگي در محل اتصال سر به بدن كم مي 2تناسلي در وسط بدن و تعداد لوله هاي تناسلي 
.  2 -5 بين ´C جانبي، شاخص 3و 2 عدد بين شيارهاي 2)، فاسميد به تعداد 10باشد(تصوير

 
 
 
 



7 
 

 Paratylenchus - جنس5

 مي باشد. نماتد هاي اين جنس كوچكترين نماتد هاي گياهي Tylenchulidae و خانواده Tylenchidaاين نماتد از راسته 
 تغذيه زياد اين جنس از ريشه .بوده و استايلت خود را درون سلولهاي اپيدرمي و يا در قاعده تارهاي كشنده وارد مي كنند

همراه با جمعيت باال مي تواند موجب مرگ ريشه ها گردد. انتشار و پراكندگي بسياري از نماتدهاي انگل گياهي به مزارع تحت 
 به كرت هايي كه اصالً آبياري نشده Paratylenchus spآبياري بوسيله زه آب خارج شده از مزارع است، ولي مشاهده شده كه 

اند، وارد شده است. اين امر احتماالً بر اثرانتقال آنها بوسيله باد مي باشد. 
مشخصات نماتد: 

 انتهايي و داراي يك لوله تناسلي رو به جلو، مري سه قسمتي(لوله اوليه مري 3/1كرمي شكل، استايلت بلند، روزاه تناسلي در 
باريك و با حباب مياني بزرگ و بلند مري كه داراي صفحات هاللي است در هم ادغام شده)، وضعيت همپوشاني انتهاي مري با 

روده بصورت مماس. 
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) تفكيك نمونه ها 2تصوير( ) نمونه برداري از مزارع نيشكر1تصوير(

  
 ) الك كردن مخلوط آب و خاك4 تصوير( ) شستشوي خاك3تصوير(

  
 ) بررسي ميكروسكوپي6تصوير( )  عمليات سانتريفيوژ5تصوي(

 
 

 zea  Pratylenchus  ) زخم هاي ناشي از نماتد7تصوير(

 
 Meloidogyne javanica گره هاي ناشي از نماتد)8(تصوير



9 
 

 

 
 

 

 zea  Pratylenchus)سر نماتد جنس10تصوير( zea        Pratylenchus) جنس      9تصوير(

  
 Meloidogyne spp نماتد 2) الرو  سن 12تصوير( Helicotylenchus exallus )سر در نماتد11تصوير(

 

  
) سر قوي و استايلت بلند و رشد كرده در جنس 14تصوير( ) كاهش حجم ريشه13تصوير(

Helicotylenchus 
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Abstract: 

Sugarcane is one of the main crop productions in Khuzestan province. In order to 

study of plant parasitic nematodes of the order Rhabditida (Sub order: Tylenchina) of 

sugarcane in Khuzestan province (Iran), 120 soil and root samples were collected from 

sugarcane fields during 2009 and 2010. The nematodes were extracted by centrifugal flotation 

technique (De Grisse, 1969). Permanent slides were prepared according to the De Grisse 

method (1969). Morphological and morphometric characters were studied by an Olympus 

CH2 light microscope attached to a drawing tube. In this survey and in preliminary 

examination, Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949, Pratylenchus zea 

Graham, 1951, Tylenchorhynchus annulatus (Cassidy, 1930) Golden, 1971 and 

Helicotylenchus exallus Sher, 1966 were identified. Measurement tables and LM pictures are 

provided for the species. In paper is the first report in Iran 
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