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چکیده
به منظور شناسایی نماتدهای آزادزی و انگل گیاهی در استان آذربایجان شرقی ،طی سالهای  1395و  1396بیش از  600نمونه خاک از فراریشه
پوششهای گیاهی نواحی مختلف استان جمعآوری گردید .نماتدها با استفاده از روش های رایج ،استخراج ،تثبیت و به گلیسرین انتقال یافتند .پس
از تهیه اسالیدهای میکروسکوپی دائمی ،شناسایی نمونهها بر اساس مشخصات ریختشناختی ،مولکولی و دادههای ریختسنجی انجام شد .در این
بررسی چهار گونه  L. persicus ،L. iranicus ،Longidorus apulusو  L. proximusشناسایی گردید .عالوه بر آن ،قطعه  D2-D3ژن
 28S rRNAگونههای شناسایی شده تکثیر و تعیین توالی شدند .نتایج حاصل از واکاویهای تبارزایی توالیهای به دست آمده هویت گونهها و
موقعیت تبارزایی آنها را نسبت به گونههای دیگر آشکار ساخت .در این مطالعه تعداد  13توالی بهدست آمد که در بانک ژن ( )NCBIبه ثبت
رسید.
واژههای کلیدی :آرایهبندی ،ریختشناسی ،ریختسنجی ،فون ،نماتد
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Abstract
In order to identify free-living and plant-parasitic nematodes in East Azarbaijan province, more than 600 soil samples were
collected from vegetation’s rhizosphere at different areas during 2016 and 2017. The nematodes were extracted using classic
techniques, fixed and transferred to anhydrous glycerin. Microscopic slides were prepared and the nematodes identified based
on morphological, molecular and morphometric characters. In this study, four species, Longidorus apulus, L. iranicus, L.
persicus and L. proximus were identified. In addition, the D2-D3 region of 28S rRNA gene of the identified species were
amplified and sequenced. The results of the phylogenetic analyses confirmed the species identity and the relationships of the
sequenced species were discussed. In total, 13 sequences were obtained during present study and deposited in the GenBank
(NCBI) database.
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مقدمه
بررسی آرایههای متعلق به خانواده Longidoridae Thorne,
 1935در ایران ،اولین بار توسط مجتهدی و همکاران (Mojta-
 )hedi et al. 1980و با مطالعه جنس Xiphinema Cobb, 1913

از استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،تهران،
اصفهان ،خراسان ،لرستان و سیستان و بلوچستان انجام شد .تا
امروز  23گونه از جنس  Longidorus Micoletzky, 1922از
ایران گزارش شده است که تعداد هفت گونه آن جدید بودند
( .)Bakhshi Amrei et al. 2019تاکنون ،تعداد  12گونه شامل
L. euonymus ،L. apulus Lamberti & Bleve-Zacheo, 1977
L. ،L. crassus Thorne, 1974 ،Mali & Hooper, 1973
L. kheirii Pedram, ،iranicus Sturhan & Barooti, 1983
L.
،Niknam, Robbins, Ye & Karegar, 2008
L. paravineacula Ye & ،leptocephalus Hooper, 1961
L. ،L. profundorum Hooper, 1966 ،Robbins, 2003
L. sturhani Rubtsova, ،proximus Sturhan & Argo, 1983
L. tabrizicus Niknam, ،Subbotin, Brown & Moens, 2001
Pedram, Ghahremani Nejad, Ye, Robbins & Maafi,

 2010و  L. vineacola Sturhan & Weischer, 1964از استان
آذربایجان شرقی گزارش گردیده است (.)Pedram 2018
در بررسی فون نماتدهای شهرستانهای آذرشهر ،سردرود،
اسکو ،ایلخچی ،ممقان ،خسروشاه ،گوگان و رودقات صوفیان که
از لحاظ کشت انواع درختان میوه از قبیل سیب ،زردآلو و آلبالو،
همچنین گیاهان زراعی از جمله گندم ،جو و کلزا حائز اهمیت
هستند ،جمعیتهایی از جنس  Longidorusاز برخی نمونههای
خاک جمعآوری شده بهدست آمد .در این مقاله مشخصات
ریختشناختی ،ریختسنجی و مولکولی چهار گونه از این
جنس شرح داده شده است.

مواد و روشها
نمونهبرداری ،جداسازی و عکسبرداری
طی سالهای  1395و  ،1396بیش از  600نمونه خاک از
عمق  20تا  50سانتیمتری فراریشه گیاهان مختلف زراعی و
غیرزراعی بهطور تصادفی جمعآوری و پس از ثبت مشخصات
الزم به آزمایشگاه منتقل شدند .جداسازی نماتدها از خاک با
روش تغییریافته براون و باگ ( ،)Brown & Boag 1988انجام
شد .سپس توسط روش دگریس ( )De Grisse 1969تثبیت و
به گلیسیرین انتقال یافته و اسالیدهای دائمی از نماتدهای
جداسازی شده تهیه گردید .برای اندازهگیری نمونهها ،از لوله

ترسیم متصل به میکروسکوپ نوری  Olympus BX41استفاده
شد .عکسبرداری از نمونهها با استفاده از دوربین دیجیتال
 DP50متصل به میکروسکوپ نوری فوق صورت گرفت.
استخراج  DNAو واکنش زنجیرهای پلیمراز PCR

استخراج  DNAاز نماتدها مطابق روش آرشیدونا-یاست و
همکاران ( )Archidona-Yuste et al. 2016انجام شد .به این
منظور یک تا سه نماتد زنده روی یک الم تمیز حاوی یک قطره
آب مقطر یا بافر لیزکننده نماتد ( )Worm lysis bufferقرار
داده شد و توسط اسکالپل سترون قطعهقطعه و به لوله اپندورف
حاوی  30میکرولیتر بافر لیز کننده نماتد که شامل 25/65
میکرولیتر آب دوبار تقطیر سترون ( 2/5 ،)ddH2oمیکرولیتر
بافر  10X PCRو  1/5میکرولیتر پروتئیناز  Kبود ،انتقال یافت.
برای تسهیل استخراج  DNAشوک حرارتی انجام شد .برای این
کار ،لولهها حداقل به مدت  10دقیقه در دمای  -80درجه
سلسیوس و پس از آن به ترتیب در  65درجه سلسیوس (به
مدت یک ساعت) و  95درجه سلسیوس (به مدت  15دقیقه) و
سرانجام  85درجه سلسیوس (به مدت  15دقیقه) نگهداری
شدند .تکثیر قطعه  DNAبا استفاده از آغازگرهای ناحیه D2-
 D3ژن  (Nunn 1992) 28S rRNAمطابق دستورالعمل
آرشیدونا-یاست و همکاران ()Archidona-Yuste et al. 2016
صورت گرفت .محصول  PCRبهدست آمده پس از خالصسازی،
توسط دستگاه Applied Biosystems® 3730/3730xl DNA
 Analyzerدر کشور کره جنوبی توالییابی و توالیهای بهدست
آمده تحت رسشمارهای ،MK894278 ،MK894277
L. ( MK894279 ،MK894281 ،MK894282 ،MK894280
،)L. iranicus( MK894273 ،MK894272 ،)apulus
 )L. persicus( MK894283و ،MT176055 ،MK894274
 )L. proximus( MK894275 ،MK894276در بانک جهانی
ژن ثبت گردیدند.
واکاوی تبارزایی
توالیهای هومولوگ  D2-D3از  28S rRNAبا استفاده از
NCBI
جستوجوگر
موتور
) (www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomyگردآوری شدند .این
توالیها شامل تعدادی آرایه درونگروه و یک آرایه برونگروه
( )outgroupبود .همردیف سازی توالیها با استفاده از نرمافزار
 Muscleتعبیه شده در نرمافزار (Tamura et al. MEGA6
) 2013انجام گرفت .بهترین مدل تکاملی  DNAبا استفاده از
نرمافزار) MrModeltest 2.3 (Nylander 2004و معیار Akaike
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) information criterion (AICبهدست آمد .تجزیه و تحلیل
تبارزایی دادهها بر پایه بیس [) ]Bayesian inference (BIبا
(Ronquist & MrBayes 3.1.2
استفاده از نرمافزار
) Huelsenbeck 2003انجام گرفته و پس از حذف  25درصد از
تبارنماهای جمعآوریشده در مرحله بورن-این )،(burn-in
تبارنمای اجمالی بهدست آمد و توزیع احتمال پسینها
( )posterior probabilitiesبرای کالدها انجام شد .سپس
تبارنمای برآیند با استفاده از نرمافزار  FigTree v1.4.3مشاهده
شد.

 pars vaginaeبه ابعاد  11/2تا  6/8 × 14/5تا  7/5میکرومتر با
دیوارههای ماهیچهای و نسبتا موازی .دارای دو لوله جنسی
مقابل هم ،لوله جلویی به طول  400تا  590میکرومتر یا شش
تا  8/9درصد طول بدن ،لوله عقبی به طول  332تا 469
میکرومتر یا  6/9تا هشت درصد طول بدن ،تخمدانها در انتها
دارای برگشتگی ،طول برگشتگی انتهای تخمدان تقریبا تا نصف
طول مجرای عبور تخمک ،طول تخمدان جلویی  128تا
 209/5و عقبی  117تا  138میکرومتر ،محل اتصال مجرای
عبور تخمک و رحم دارای اسفنکتر .پیشراستروده بلند ،به
طول  450تا  531میکرومتر .راستروده به طول  33تا 39
میکرومتر یا  0/8تا  0/9برابر عرض بدن در محل مخرج .دم
کوتاه ،کمی مخروطی با انتهای گرد تا نیمکروی و دارای سه
جفت منفذ جانبی.

جدول ( ،)1شکلهای ( 2 ،1و )7

نر

نتایج
گونه Longidorus apulus Lamberti & Bleve-Zacheo,
1977

مشخصات
ماده
نماتدهایی بلند .عرض ناحیه لبی  14/3تا  16/8و بلندی آن
شش تا  7/5میکرومتر ،در سمت جلو تخت ،در گوشهها تا
حدی گرد و در محل اتصال به بدن دارای فرورفتگی کم .آمفید
کیسهایشکل با منفذ خروجی نامشخص ،در قسمت قاعدهای
دارای دو گوشوارک نسبتا نامتقارن و بخش کیسهایشکل آن
 50تا  54درصد فاصله سر تا حلقه هادی استایلت .حلقه هادی
در فاصله  32تا  34میکرومتر از ابتدای بدن ،واقع در قسمت
جلویی ادونتواستایل .ادونتوفور میلهای و  50تا  62درصد طول
ادونتواستایل .مری دو قسمتی ،عرض بخش پهن مری  20تا
 22و طول آن  156تا  197میکرومتر یا  23تا  26درصد طول
کل مری .موقعیت هستههای مری :هسته پشتی ( )DNدر
فاصله  70تا  78درصدی و دو هسته زیرشکمی ( )SNدر فاصله
 80تا  87درصدی ابتدای بدن .کاردیا مخروطی تا گرد و به
ابعاد  11/8تا  11/2 × 13/7تا 12/5میکرومتر .شکاف تناسلی
عرضی ،تورفتگی واژن  55تا  58درصد عرض بدنpars ،
 distalis vaginaeبه طول  11/2تا  13میکرومترproximalis ،

بسیار کمیاب ،فقط یک فرد در این بررسی بهدست آمد .از
لحاظ ریختشناختی عمومی شبیه افراد ماده ،فقط در قسمت
انتهای بدن دارای خمیدگی بیشتر .دارای  12پاپیل در سطح
شکمی ،فاصله جفت پاپیل کنار کلواکی از سایر پاپیلها هشت
میکرومتر .عرض آلت نرینه  26/5میکرومتر .دم شبیه دم ماده
ولی در سطح شکمی دارای اندکی فرورفتگی.
الروها
از نظر مشخصات ریخت شناختی کلی ،مشابه افراد ماده ،اما
فاقد سیستم تولید مثلی و دارای ادونتواستایل جایگزین در
همه سنین الروی .در الرو سن یک نوک ادونتواستایل جای -
گزین در نزدیکی قاعده ادونتواستایل فعال ولی در سنین بعدی
در نزدیکی قاعده ادونتوفور و به طول ادونتواستایل فعال مرحله
الروی بعدی .بررسیهای ریختسنجی نمونهها تاییدکننده
وجود چهار سن الروی است .دم در سن یک دارای طول بیشتر
با انتهای باریک و کشیده یا نوکتیز اما در بقیه مراحل الروی با
انتهای مخروطی تا نیمکروی.
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 لوله جنسی جلویی:F ، شکاف تناسلی و واژن: E ، کاردیا:D ، بخش پهن مری: C ، آمفید:B ، بخش جلویی بدن:A :Longidorus apulus .1 شکل
 نمای:K ،) بخش انتهایی بدن نر (فلشها نشاندهنده پاپیلهای سطح شکمی:J  وI ، پاپیلهای جفتگیری نر:H ، بخش انتهایی بدن ماده:G ،ماده
. مقیاسها روی تصاویر. نمای کلی بدن ماده:L ،کلی بدن نر
Fig. 1. Longidorus apulus: A: Anterior body region, B: Amphid, C: Expanded part of pharynx, D: Cardia, E: Vulva and
vagina, F: Female anterior genital branch, G: Female posterior end, H: Male ventromedian supplements, I and J: Male
posterior end (Arrows indicate ventromedian supplements), K: Male entire body, L: Female entire body. Scales on the
pictures.
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 بخش انتهایی بدن سن، به ترتیب:E-H ، بخش جلویی بدن سن یک تا چهار، به ترتیب:A-D :Longidorus apulus  مراحل الروی گونه.2 شکل
. مقیاسها روی تصاویر.یک تا چهار
Fig. 2. Juvenile stages of the species Longidorus apulus: A-D: Anterior body region of first to fourth larval stages,
respectively, E-H: Posterior end of first to fourth larval stages, respectively. Scales on the pictures.

77

نماتدشناسی ایران ،جلد  / 1شماره 71-87 / 1401 / 1
جدول  .1دادههای ریختسنجی  .Longidorus apulusاندازهها برحسب میکرومتر ( Lبرحسب میلیمتر).

Table 1. Morphometrics of Longidorus apulus. Measurements are in μm (L in mm).
Male

Female

1
7.50
163.7
13.7
137.6
1.2
-

16.5
115.6
70
33.7
550
42.6
46.3
43.1
43
59.5

J4

J3

J2

J1

Characters / life stage

5

3

3

3

3

n

7.70 ± 0.08
)(7.20-9.30
135 ± 8.2
)(119-151
16.2 ± 0.9
)(14.0-19.0
202 ± 9.8
)(174-225
0.9 ± 0.01
)(0.8-1.0
50.8 ± 0.7
)(48.0-52.0
16.0 ± 0.5
)(14.3-16.8
109 ± 1.4
)(106-113
65.0 ± 2.0
)(62.5-67.5
-

5.10 ± 0.02
)(5.08-5.30
120.0 ± 1.8
)(118.0-122.0
11.5 ± 0.2
)(11.0-12.0
132.0 ± 0.8
)(131.0-135.0
1.2 ± 0.1
)(1.2-1.3
-

3.90 ± 0.01
)(3.80-4.00
115 ± 1.8
)(112-119
10.0 ± 0.1
)(9.7-10.2
90.0 ± 2.8
)(88.0-96.7
1.5 ± 0.1
)(1.4-1.6
-

2.70 ± 0.01
)(2.60-2.80
110.0 ± 4.2
)(105.0-115.0
7.0 ± 0.08
)(6.7-7.4
62.0 ± 3.8
)(58.0-66.5

1.60 ± 0.01
)(1.60-1.62
77.6 ± 0.1
)(75.5-78.3
6.8 ± 0.3
)(5.0-7.4
37.0 ± 1.2
)(34.6-39.5
2.9 ± 0.8
)(2.7-3.4
-

L

33.3 ± 0.1
)(32.5-34.0
510 ± 40
)(469-581
45.5 ± 0.7
)(44.5-49.0
61.0 ± 1.7
)(53.0-64.0
41.7 ± 0.4
)(40.0-43.0
40.5 ± 0.6
)(34.5-44.0
-

13.5 ± 0.2
)(13.0-13.7
97.5 ± 0.2
)(97.0-98.0
66.0 ± 1.2
)(64.0-67.0
111 ± 1.5
)(109-112.5
29.0 ± 0.3
)(28.0-29.5
450 ± 5.2
)(443-456
34.6 ± 0.3
)(34.0-35.0
43.0 ± 0.5
)(42.5-44.0
30.5 ± 0.2
)(30.0-31.0
38.0 ± 1.1
)(34.5-39.5
-

12.5
87.0 ± 1.4
)(84.5-89.0
55.0 ± 0.8
)(54-56
97
25.2 ± 0.01
)(25.0-25.5
420 ± 11
)(394-450
31.0 ± 0.8
)(29.5-32.0
34.5 ± 0.2
)(34.0-35.0
27.3 ± 0.2
)(27.0-28.0
42.0 ± 2.2
)(35.5-44.5
-

بحث
جمعیت مورد مطالعه با استفاده از کلید و منابع ارائه شده
توسط المبرتی و بلیو-زاکئو ( Lamberti & Bleve-Zacheo
 )1977و چن و همکاران ( )Chen et al. 1997مورد شناسایی
قرار گرفت و  L. apulusتشخیص داده شد .نمونههای مورد
بررسی در مقایسه با ویژگیهای ذکر شده در توصیف اصلی ،به -
جز طول بدن کمی بلندتر ( 7/2تا  9/3دربرابر  5/3تا 8/3
میلیمتر) کامال همخوانی نشان داد.
این گونه اولینبار توسط المبرتی و بلیو-زاکئو ( Lamberti
 )& Bleve-Zacheo 1977از فراریشه کنگر وحشی در ایتالیا
جداسازی و معرفی شد .در ایران نخستین بار سلوکی و
همکاران ( )Solouki et al. 2012آن را از فراریشه درختان
زردآلو و سنجد باغات روستای بناب شهرستان مرند و حومه در
قالب گزارش کوتاه بدون ارائه مشخصات ریختشناسی و

2.2
10.4 ± 0.1
)(10.0-10.6
75.0 ± 1.8
)(74.0-78.0
51.0 ± 0.1
)(50.0-52.0
85 ± 0.02
)(84.4-85.6
22.2 ± 0.1
)(22.0-24.0
379 ± 4.2
)(362-387
25
25
20
40.2 ± 0.01
)(40.0-40.5
-

9.2 ± 0.1
)(9.0-9.3
60.5 ± 4.3
)(56.0-65.5
38.0 ± 0.6
)(35.0-40.5
70.0 ± 0.9
)(69-71
21.0 ± 0.1
)(20-23
300 ±20
)(218.5-322
19.8 ± 0.2
)(19.5-21.0
21.0 ± 0.1
)(19.5-22.0
15.5 ± 0.5
)(14.5-17.0
43.0 ± 1.5
)(40.5-47.0
-

a
b
c
c′
V
Lip region diam.
Odontostyle length
Odontophore length
Replacement odontostyle
Oral aperture to guide ring
Pharynx length
Body diam. at pharynx base
mid-body
anus
Tail length
Spicule length

ریختسنجی گزارش نمودند .در این بررسی نیز از فراریشه
درخت سنجد ( )Elaeagnus angustifolia L.در روستای
N 45◦ 56´26.2´´ E
تازهکند (مختصات جغرافیایی:
◦
 )37 58´51.6´´, altitude 1310 m a.s.l.جمعآوری و مورد
شناسایی قرار گرفت.
مطالعه مولکولی
مطالعه مولکولی با استفاده از توالی ناحیه D2-D3
ژن  28S rRNAانجام گرفت و شش توالی نوکلئوتیدی برای
این گونه بهدست آمد .مقایسه و همردیفسازی آنها با
توالیهای موجود در بانک ژن  11نوکلئوتید متفاوت و هفت
مورد گپ نشان داد .در درخت بازسازی شده (شکل )7
توالیهای بهدست آمده در این مطالعه و توالی موجود در بانک
ژن با احتمال پسین  0/56در یک خوشه قرار گرفتند که نشان
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دهنده یکسانی توالیهای ما و توالیهای از قبل موجود در بانک
ژن میباشد .در تبارنمای رسمشده  L. apulusبه عنوان گونه
خواهری و در جایگاه نزدیکتری نسبت به گونههای L.
 arthensisو  L. sturhaniقرار گرفته و به ترتیب با گونههای
مذکور دارای 57و  55اختالف نوکلئوتیدی است.
گونه Longidorus iranicus Sturhan & Barooti, 1983

جدول ( ،)2شکل ( 3و )7
جمعیت مورد مطالعه با استناد به کلید و منابع ارائه شده
توسط اشتورهان و باروتی ( ،)Sturhan & Barooti 1983چن و
همکاران ( )Chen et al. 1997و تنها معافی و همکاران ( Tanha
 )Maafi et al. 2015مورد بررسی قرار گرفت .پس از تطبیق
مشخصات و دادههای ریختسنجی به عنوان L. iranicus
تشخیص داده شد .جمعیت مورد بررسی در مقایسه با
ویژگی های ذکر شده در توصیف اصلی کامال مطابقت دارد و
تنها در داشتن ادونتوفور بلندتر ( 53تا  54دربرابر  34تا 49
میکرومتر) متفاوت است .ویژگیهای این جمعیت در مقایسه با
جمعیت مورد مطالعه توسط فدائی تهرانی و خیری ( Fadaei
 )Tehrani & Kheiri 2004بهجز تفاوت کمی در شاخص a
( 93/4تا  96/4دربرابر  100تا  ،)112کمتر بودن شاخص ´c
( 0/71تا  0/76در برابر  0/81تا  )1/20و ادونتوفور کوتاهتر (53
تا  54دربرابر  58تا  72میکرومتر) در سایر ویژگیها شباهت
دارد .این گونه بر اساس موقعیت قرارگرفتن هستههای مری
یعنی هسته پشتی واقع در وسط بخش پهن مری و بزرگتر از
هستههای کنارشکمی و هستههای کنارشکمی واقع در
یکچهارم انتهایی بخش پهن مری به گروه L. closelongatus
متعلق است.
این گونه اولینبار توسط اشتورهان و باروتی ( & Sturhan
 )Barooti 1983از فراریشه انگور در اطراف شهریار شناسایی
شد .گونه مذکور از نقاط دیگر ایران از جمله کرمانشاه،
خوزستان ،لرستان و کرمان نیز گزارش شده است ( Pedram
 .)2018در این بررسی از خاک فراریشه درخت هلو ( Prunus
 )persica L.منطقه کردلر (مختصات جغرافیایی N
)46◦ 00´34.7´´ E 37◦58´16.5´´, altitude 1300 m a.s.l.
جداسازی و شناسایی گردید.
مطالعه مولکولی
موقعیت تبارزایی جمعیت مورد مطالعه در شکل  7ارائه
شده است .نمونههای مورد مطالعه ،همراه با سایر اعضا گروه L.
 closelongatusیک کالد با احتمال پسین  0/99تشکیل دادند.

نقوی و همکاران

مقایسه این دو توالی با توالیهای موجود در بانک ژن با گونه L.

 iranicusخویشاوندی نشان داد .این دو توالی درحالیکه کامال
همسان هستند ،با توالی  L. iranicusموجود در بانک ژن ،شش
نوکلئوتید تفاوت دارند .بهصورت غیرقابل انتظار ،توالیهای
اخیرا بهدست آمده و توالیهای حاصل از مطالعات قبلی ،در
تبارنما در موقعیتهای دور از هم قرار گرفتند و گونه L.
 pseudoelongatusدر بین آنها جای گرفت .با توجه به نحوه
قرارگیری توالیهای جمعیت مورد مطالعه و توالیهای موجود
در بانک ژن ،بررسی بیشتر و اجمالی با سایر نشانگرها برای
تأیید صحت و ماهیت آن ضروری است.
گونه

Heydari,

Esmaeili,

persicus

Longidorus

Archidona-Yuste, Castillo & Palomar-Rius, 2016

جدول ( ،)2شکل ( 4و )7
جمعیت مورد بحث با استفاده از کلید و منابع ارائه شده
توسط مالی و هوپر ( ،)Mali & Hooper 1973چن و همکاران
( )Chen et al. 1997و اسمعیلی و همکاران ( Esmaeili et al.
 )2016مورد بررسی قرار گرفت .پس از تطبیق مشخصات و
دادههای ریختشناختی و ریختسنجی جمعیت حاضر با
گونههای گزارششده ،به عنوان  L. persicusتشخیص داده شد.
این جمعیت در مقایسه با ویژگیهای ذکر شده در توصیف
اصلی مطابقت دارد و تنها در داشتن شاخص  aبیشتر (170/5
تا  173دربرابر  124/5تا  )160/5و شاخص  bبیشتر ( 21/6تا
 23دربرابر  16/4تا  )19/8با آن ،تفاوت نشان داد .در توصیف
اصلی  ،)Esmaeili et al. 2016( L. persicusیکی از نشانهای
متمایز کننده از L. euonymus Mali & Hooper, 1973
متفاوت بودن وضعیت قرارگیری هستههای مری (هسته پشتی
در قسمت میانی مری و هستههای کنارشکمی در یک چهارم
انتهایی در مقابل هسته پشتی در قسمت ابتدایی و دو هسته
کنارشکمی در وسط مری) ذکر شده است ،در حالیکه با
دسترسی به نمونه تیپ  L. persicusمالحظه شد که وضعیت
هستهها مشابه  L. euonymusاست .بنابراین وضعیت دقیق
هستههای مری در توصیف اصلی گونه  L. persicusنیازمند
بازنگری مجدد میباشد.
این گونه اولین بار توسط اسمعیلی و همکاران ( Esmaeili et
 ،)al. 2016از فراریشه رز وحشی و از منطقه گیالن غرب
گزارش شد .در این بررسی نیز از فراریشه پسته ( Pistacia
 )vera L.منطقه شللو (مختصات جغرافیاییN 45◦ 56´44.0´´ :
 )E 37◦55´41.9´´, altitude 1287 m a.s.l.جمعآوری و
شناسایی گردید.
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:G ، بخش انتهایی بدن:F  وE ، شکاف تناسلی و واژن:D ، کاردیا:C ، بخش پهن مری:B ، بخش جلویی بدن:A :Longidorus iranicus .3 شکل
. مقیاسها روی تصاویر.نمای کلی بدن
Fig. 3. Longidorus iranicus: A: Anterior body region, B: Expanded part of pharynx, C: Cardia, D: Vulva and vagina, E and F:
Posterior end, G: Entire body. Scales on the pictures.
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نقوی و همکاران

شکل  :A :Longidorus persicus .4بخش جلویی بدن :B ،آمفید :C ،بخش پهن مری :D ،کاردیا :E ،شکاف تناسلی و واژن :F ،بخش انتهایی
بدن :G ،نمای کلی بدن .مقیاسها روی تصاویر.
Fig. 4. Longidorus persicus: A: Anterior body region, B: Amphid, C: Expanded part of pharynx, D: Cardia, E: Vulva and
vagina, F: Posterior end, G: Entire body. Scales on the pictures.

مطالعه مولکولی
در مطالعه مولکولی یک توالی نوکلئوتیدی برای این
جمعیت بهدست آمد .از مقایسه و زیرهمچینی این توالی با
توالیهای بانک ژن و جایگاه آن در تبارنمای رسمشده ماهیت
این جمعیت به عنوان  L. persicusتأیید میگردد (شکل .)7

توالی مطالعه حاضر دو تفاوت نوکلئوتیدی با نمونه تیپ نشان
داد .در تبارنمای فعلی ،گونههای  L. euonymusو L.
 perangustus Roshan-Baksh, Pourjam & Pedram, 2015با
جمعیت مورد مطالعه در یک کالد قرار گرفته اند.
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جدول  .2دادههای ریختسنجی نماتدهای ماده  Longidorus iranicusو  .Longidorus persicusاندازهها برحسب میکرومتر ( Lبرحسب میلی-
متر).
Table 2. Morphometrics of the females of Longidorus iranicus and Longidorus persicus. Measurements are in μm (L in mm).
L. persicus
3
7.20 ± 0.01
)(7.20-7.30
171.0 ± 0.08
)(170.5-173.0
22.3 ± 0.4
)(21.6-23.0
164.0 ± 3.3
)(157.5-170.0
1.6 ± 0.08
)(1.5-1.7
50.5 ± 0.08
)(50.0-51.0
12
80.8 ± 0.4
)(80.5-81.5
55.7 ± 0.4
)(54.0-57.5
25
362.0 ± 2.8
)(356.0-369.0
34.5 ± 0.1
)(34.0-35.0
42.0 ± 0.02
)(41.0-43.0
30.5 ± 0.1
)(30.0-31.0
44.3 ± 0.5
)(42.0-47.0

گونه Longidorus proximus Sturhan & Argo, 1983

جدول ( ،)3شکلهای ( 6 ،5و )7
جمعیت های مورد مطالعه توسط کلید و منابع ارائه شده
توسط اشتورهان و آرگو ( ،)Sturhan & Argo 1983روکا
( ،)Roca 1986روکا و همکاران ( ،)Roca et al. 1991چن و
همکاران ( )Chen et al. 1997و گیتی و همکاران ( Giti et al.
 )2019مورد بررسی قرار گرفت .پس از تطبیق مشخصات و
دادههای ریختشناختی و ریختسنجی به عنوان L.
 proximusتشخیص داده شد .جمعیت مورد بررسی در مقایسه
با ویژگیهای ذکر شده در توصیف اصلی مطابقت نشان داد و
تنها در داشتن ادونتوفور بلندتر ( 62تا  71دربرابر  41تا 51
میکرومتر) تفاوت داشت .جمعیت فوق گذشته از شباهت باال با
توصیفهای قبل ،تفاوتهایی را نیز بروز داد .جمعیت تحت
مطالعه در قیاس با جمعیت بررسی شده توسط روکا ( Roca
 )1986در طول ادونتواستایل ( 114تا  115دربرابر  103تا
 112میکرومتر) و شاخص  160( cتا  189/5دربرابر  199تا

L. iranicus
3
6.34 ± 0.01
)(6.30-6.40
95.0 ± 0.9
)(93.4-96.4
15.2 ± 0.1
)(15.0-15.5
186.0 ± 0.2
)(186.5-187.0
0.73 ± 0.01
)(0.71-0.76
47.5 ± 0.4
)(47.0-48.0
13.8 ± 0.2
)(13.5-14.0
108.0 ± 1.8
)(106.0-110.5
53.5 ± 0.3
)(53.0-54.0
35.3 ± 0.1
)(35.0-36.5
411.0 ± 1.3
)(410.0-413.0
54.5 ± 0.1
)(53.0-56.0
68.2 ± 0.08
)(68.0-68.5
45.5 ± 0.2
)(45.0-46.0
34.0 ± 0.1
)(33.5-34.5

characters / species
n
L
a
b
c
c′
V
Lip region diam.
Odontostyle length
Odontophore length
Oral aperture to guide ring
Pharynx length
Body diam. at pharynx base
mid-body
anus
Tail length

 )355تفاوت نشان داد .طول بدن کمتر ( 6/60تا  7/20دربرابر
 7/40تا  8/20میلیمتر) ،شاخص  cکمتر ( 160تا 189/5
دربرابر  146/5تا  )199و شاخص  Vبیشتر ( 50تا  52دربرابر
 46/3تا  )48/9در جمعیت مورد مطالعه در مقایسه با جمعیت
بررسی شده توسط روکا و همکاران ()Roca et al. 1991
مشاهده شد .همچنین در مقایسه با جمعیت مطالعه شده
توسط گیتی و همکاران ( )Giti et al. 2019در طول ادونتوفور
( 62تا  71دربرابر  58تا  64میکرومتر) تفاوت نشان داد.
این گونه اولینبار توسط اشتورهان و آرگو ( & Sturhan
 )Argo 1983در آلمان و از فراریشه آرابیس گزارش شد .از
ایران نیکنام و همکاران ( )Niknam et al. 2006برای نخستین
بار از آذربایجان شرقی و اخیرا گیتی و همکاران ( Giti et al.
 )2019از همدان آن را گزارش نمودهاند .در این بررسی
جمعیتهای این گونه از فراریشه درخت گردو ( Juglans regia
N
 )L.از منطقه خسروشاه (مختصات جغرافیایی:
◦
)46 03´35.3´´ E 37◦57´20.0´´, altitude 1343 m a.s.l.

نقوی و همکاران
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82

.جداسازی و مورد شناسایی قرار گرفتند

:G  وF ، بخش انتهایی بدن ماده:E ، لوله جنسی جلویی ماده:D ، بخش پهن مری:C ، آمفید:B ، بخش جلویی بدن:A :Longidorus proximus .5 شکل
. مقیاسها روی تصاویر. نمای کلی بدن ماده:I ، نمای کلی بدن نر:H ،بخش انتهایی بدن نر
Fig. 5. Longidorus proximus: A: Anterior body region, B: Amphid, C: Expanded part of pharynx, D: Female anterior genital
branch, E: Female posterior end, F and G: Male posterior end, H: Male entire body, I: Female entire body. Scales on the
pictures.
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 بخش انتهایی بدن، به ترتیب:E-H ، بخش جلویی بدن سن یک تا چهار، به ترتیب:A-D :Longidorus proximus  مراحل الروی گونه.6 شکل
. مقیاسها روی تصاویر.سن یک تا چهار
Fig. 6. Juvenile stages of the species Longidorus proximus: A-D: Anterior body region of first to fourth larval stages,
respectively, E-H: Posterior end of first to fourth larval stages, respectively. Scales on the pictures.
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مطالعه مولکولی
در مطالعه مولکولی چهار توالی نوکلئوتیدی بهدست آمد که
اختالف بین آنها تنها در دو نوکلئوتید است و در زیر همچینی
آنها با توالی های بانک ژن نیز اختالف سه نوکلئوتید مالحظه
شد .در تبارنمای رسم شده این جدایهها و گونههای L.
& cretensis Tzortzakakis, Peneva, Terzakis, Neilson

 L. closelongatus ،Brown, 2001و  L. pseudoelongatusکه
به غیر از  ،L. pseudoelongatusدو گونه باقی مانده متعلق به
گروه  L. closelongatusهستند ،در یک کالد قرار دارند (شکل
 )7و به ترتیب با  21 ،15و  22نوکلئوتید از توالیهای مورد

نقوی و همکاران

مطالعه متمایز میشوند .این بررسی مولکولی نشان داد که تمام
گونههای متعلق به گروه  L. closelongatusبا احتمال پسین
 0/98در یک کالد قرار گرفتند .از طرفی مطالعه و مقایسه
ویژگیهای ریختسنجی این گونهها نیز نشاندهنده متفاوت
بودن آنها است .بنابراین با توجه به تلفیق مطالعه ریختسنجی
و ریختشناختی با مطالعه مولکولی و تفاوتها با گونههای
مذکور ماهیت این جمعیتها بهعنوان  L. proximusتأیید
میگردد.

جدول  .3دادههای ریختسنجی  .Longidorus proximusاندازهها برحسب میکرومتر ( Lبرحسب میلیمتر).

Table 3. Morphometrics of Longidorus proximus. Measurements are in μm (L in mm).

Male

Female

1
6.30
99.2
14.5
158
0.8
-

J4

J3

J2

J1

Characters / life stage

5

3

1

3

3

n

6.80 ± 0.07
)(6.60-7.20
100 ± 13
)(95-122
15.0 ± 0.7
)(13.6-16.3
172 ± 11
)(160-189.5
0.80 ± 0.01
)(0.7-0.9
50.8 ± 0.8
)(50.0-52.0
19.5 ± 1.5
)(17.0-20.5

4.73 ± 0.06
)(4.70-4.80
102.9 ± 3.1
)(94.3-110.0
11.2 ± 1.1
)(10.0-12.3
110-2 ± 8.7
)(100.0-119.0
1.1

3.10

1.6

-

-

2.30 ± 0.01
)(2.20-2.40
73.5 ± 0.6
)(72.6-74.2
6.7 ± 0.1
)(6.6-6.8
46.2 ± 0.7
)(44.5-48.0
2.10 ± 0.04
)(2.0-2.2
-

1.30 ± 0.01
)(1.30-1.40
65.0 ± 0.1
)(63.6-66.0
4.6 ± 0.1
)(4.6-4.7
28.0 ± 0.3
)(26.0-30.5
2.90 ± 0.01
)(2.9-3.0
-

L

17.0 ± 0.2
)(16.5-17.5

15

12.7 ± 0.3
)(12.5-13.2

10

77.5
7.4
64.2

a
b
c
c′
V
Lip region diam.

19
114
64.5
34
476
53
67.5
42.5
34
62.5

114.5 ± 0.4
)(114.0-115.0
67.0 ± 3.4
)(62.0-71.0
33.7 ± 0.1
)(32.5-34.0
492 ± 32
)(444-531
51.0 ± 1.2
)(42.5-55.0
67.3 ± 0.7
)(53.0-75.0
46.5 ± 2.2
)(42.0-53.0
40.0 ± 1.6
)(37.5-46.0
-

104.0 ± 1.5
)(97.5-106.0
37.6 ± 0.2
)(37.0-38.0
115.0 ± 0.1
)(114.0-115.5
30.3 ± 0.1
)(30.0-31.0
416 ± 10
)(400-450
42.1 ± 0.8
)(41.0-43.0
52.5 ± 2.1
)(50.0-55.0
38.3 ± 1.2
)(37.0-40.0
41.0 ± 1.3
)(39.0-43.0
-

87.5
38
101.7
27
422
39.5
46
29.5
49
-

71.0 ± 2.7
)(67.5-75.0
31.6 ± 0.3
)(31.0-32.0
86.8 ± 0.4
)(86.0-87.5
23.0 ± 0.1
)(22.5-23.5
351.0 ± 5.3
)(337.0-365.0
32.5 ± 1.1
)(31.0-33.5
32.2 ± 0.1
)(31.5-34.5
25.0 ± 0.8
)(23.0-27.0
50.6 ± 0.2
)(50.0-51.0
-

60.3 ± 0.07
)(60.0-61.0

Odontostyle length
Odontophore length

26
73.0 ± 0.5
)(70.0-75.0
18
294.5 ± 1.3
)(291.0-297.0

Replacement odontostyle
Oral aperture to guide ring
Pharynx length
Body diam. at pharynx base

22
21.3 ± 0.1
)(21.0-21.8
15.8 ± 0.1
)(15.0-17.0
47.5 ± 0.3
)(40.5-50.0
-

mid-body
anus
Tail length
Spicule length
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1 (JX445114) Longidorus crataegi
(JX445114) Longidorus crataegi
0.70
(KT308869) Longidorus lusitanicus
0.99 (AY601581) Longidorus goodeyi
1 1 (KT308870) Longidorus magnus
(HM921361) Longidorus magnus
(KT308860) Longidorus silvestris
1
1 (JX445105) Longidorus iuglandis
0.85 (JX445104) Longidorus iuglandis
(KT308856) Longidorus macrodorus
0.83
(JX445108) Longidorus fasciatus
1
1 (GU001823) Longidorus orientalis
(KJ802877) Longidorus orientalis
0.99 0.99
(JX445103) Longidorus oleae
1 (KF242315) Longidorus artemisiae
0.89
(KF242316) Longidorus artemisiae
(AY601577) Longidorus piceicola
1 1 (AY601578) Longidorus elongatus
(HM447032) Longidorus elongatus
0.95 1
(AF480072) Longidorus carpathicus
1 (KF242324) Longidorus aetnaeus
(KF292307) Longidorus aetnaeus
0.76
1 (KT308862) Longidorus vallensis
1
(KT308861) Longidorus vallensis
Longidorus rubi
0.55 (JX445116)
(JX445115) Longidorus alvegus
(AF480073) Longidorus profundorum
0.96 (MK795203) Longidorus proximus
(MK795204) Longidorus proximus
0.81 (MK894274) Longidorus proximus
0.98 (MK894275) Longidorus proximus
(MT176055) Longidorus proximus
1 (MK894276)
Longidorus proximus
1 (KJ802868) Longidorus cretensis
(KJ802867) Longidorus cretensis
0.99 1 (KJ802876) Longidorus moesicus (syn. L. iranicus)
1 (HM447029) Longidorus moesicus (syn. L. iranicus)
(KP222294) Longidorus iranicus
0.98 11 (KJ802870) Longidorus pseudoelongatus
(KJ802873) Longidorus pseudoelongatus
(MK894272) Longidorus iranicus
1 (MK894273) Longidorus iranicus
1 (KJ802863) Longidorus closelongatus
0.74
(KJ802866) Longidorus closelongatus
1
(AF480079) Longidorus caespiticola
0.96
(AF480082) Longidorus macrosoma
0.96
(AY601583) Longidorus africanus
(HQ735098) Longidorus mindanaonsis
0.82
(AY494715) Longidorus americanum
(MK894277) Longidorus apulus
0.99 (MK894278) Longidorus apulus
(MK894279) Longidorus apulus
0.94 (MK894280) Longidorus apulus
Longidorus apulus
0.86 (MK894281)
(AY601571) Longidorus apulus
0.56
(MK894282) Longidorus apulus
1 (AY601570) Longidorus arthensis
1
(AF480071) Longidorus sturhanii
(KF242332) Longidorus euonymus
0.89 (KF242331) Longidorus euonymus
0.79 (AY601573) Longidorus euonymus
(KR152295) Longidorus perangustus
(KX062667) Longidorus euonymus
0.70 (MK894283) Longidorus persicus
1
(KU747173) Longidorus persicus
(KU747174) Longidorus persicus
(AY601575) Longidorus edmundsi
0.89
1 (AY601574) Longidorus athesinus
0.82 (AY601574) Longidorus athesinus
1 (AM911623) Longidorus kuiperi
(AM911624) Longidorus kuiperi
0.99 (AY593056) Longidorus dunensis
(AY593057) Longidorus dunensis
(AY601572) Longidorus attenuatus
(AY601576) Longidorus breviannulatus
(AJ437027) Xiphinema diversicaudatum

0.3

 از جمعیتهای28S rRNA  ژنD2-D3  از ناحیهGTR + I + G  ) استنباط شده با استفاده از مدل تکاملیBayes(  درخت تبارزایی بیس.7 شکل
 توالیهای. درصد برای کالدها ارائه شده است50  احتمال پسین بیش از. از استان آذربایجان شرقیLongidorus چهار گونه شناخته شده از جنس
.به دست آمده در مطالعه حاضر پررنگ نشان داده شدهاند
Fig. 7. Bayesian tree inferred under the GTR + I + G model from 28S rDNA D2-D3 expansion domains of East Azarbaijan
province populations of four known species of the genus Longidorus. Probabilities of more than 50% are given for appropriate
clades. The new sequences obtained in the present study are shown in bold.

نقوی و همکاران

...Longidorus مطالعه ریخت شناختی و مولکولی چهار گونه از جنس
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