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 چکیده

. را نیز دارد توانایی تغذیه از قارچ انگل هاینماتدترین مهم ازبه عنوان یکی  ،(Aphelenchoides besseyi) برنج برگ سفیدی نوکنماتد 

بافت طوقه گیاه  ،بدین منظور گردید.مطالعه  این نماتد سنجیریخت هایبر شاخصزی خاک قارچ چهاراز تأثیر تغذیه  ،بررسی در این

 .ندگردید ظاهرروی محیط کشت  .Fusarium spنماتد و قارچ این ساعت  48داده شد. پس از قرار روی محیط کشت  A. besseyiآلوده به 

روی  نماتد .شدگیری اندازه با استفاده از میکروسکوپ نوری اولیه به عنوان جمعیتمحیط کشت،  جداشده از نماتدهایمشخصات 

 درجه 27تا  25 یدما درون انکوباتور با به مدت سه ماه .Fusarium spو  .Curvularia sp.، Bipolaris sp.، Urocladium spهای قارچ

ها از هر کدام از قارچ کنندهتغذیهنماتدهای  شد. های الزم انجامگیریاندازه استخراج و سینیبا روش نماتدها  گردید. تکثیر گرادسانتی

های مورد قادر است از قارچ A. besseyiنتایج نشان داد  .گردیدها بررسی آن و مشخصات دارینگهبه مدت شش ماه ها روی سایر قارچ

 میانگین مری، غدد انتهای تا بدن ابتدای فاصله استثناء به. نبودندها منبع غذایی مطلوبی برای نماتد مطالعه تغذیه کند ولی این قارچ

. بود بیشتر ماده به نسبت نر افراد در کاهش این .یافت کاهش اولیه جمعیت به نسبت قارچ از کنندهتغذیه  هایجمعیت در هااندازه سایر

تناسلی  شکافترشحی، -روزنه دفعی ،مری انتهای غددحباب میانی،  تا بدن ابتدای بین فاصلههای مختلف، و عرض بدن در قسمتطول 

کمترین  Vشاخص  چنین، همنر و مادهافراد  طول استایلت ولیگرفتند. قرار ها از قارچتحت تأثیر تغذیه  رحم عقبی کیسه طول و مخرجیا 

 های مورد مطالعه نشان دادند.تغییرات را در جمعیت

 

  Aphelenchoididaeای، نماتد انگل گیاهی، گونهتنوع درون تاکسونومی،های کلیدی: واژه
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Abstract 

The white-tip nematode, Aphelenchoides besseyi is an important plant-parasitic nematode that can also feed on fungi. In this 

study the effect of feeding on four soil-inhabiting fungi on the morphological and morphometric characteristics of A. besseyi 

was investigated. For this purpose, the crown tissue of an infected rice plant was cultured on potato dextrose agar medium. After 

48 hours, A. besseyi and Fusarium sp. were appeared on the medium. The morphological and morphometric indices of the 

nematodes extracted from the media, as the initial population were measured using a light microscope. The nematodes were 

grown on the fungi Curvularia sp., Bipolaris sp., Urocladium sp. and Fusarium sp. at 25-27°C for three months. Later on, the 

nematodes were extracted by the tray method and morphometrical measurements performed. Isolated nematodes from each 

fungus were kept on the other fungi for six months and their characteristics studied. The results showed that A. besseyi was able 

to feed on the fungi but they were not suitable food sources for the nematode. Except the distance from anterior end to the end 

of pharyngeal glands, the means of other measurements of the populations fed with the fungi were decreased compared to the 

initial population. Body length, body width at different parts, the distance between anterior end to the center of median bulb, 

the end of pharyngeal glands, secretory-excretory pore, vulva, anus and post-vulval uterine sac were affected by feeding on the 

fungi. However, male and female stylet length and V value showed the least variation in the studied populations 
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 مقدمه
از نظر اقتصادی دارای جایگاه  وپرمصرف دنیا  غالت از برنج

در  بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی .باشدای میویژه

 ایرانسطح زیر کشت این محصول در  میالدی 2020سال 

 بوده است تن دو میلیونآن  و میزان تولیدهکتار  422746

(FAOSTAT 2020 .) از میزان تولید تحت تأثیر عوامل مختلف

  Christie, 1942.گیردجمله نماتدهای انگل گیاهی قرار می

Aphelenchoides besseyi ، یکی برگ برنج  سفیدی نوک عامل

 از طریق. این نماتد است ارزش بامحصول  مهم این هایبیماری از

دنیا وجود دارد  زارهایشالیدر اکثر و  منتشر شده سادگی به بذر

(Rajan & Mathur 1990, Bridge et al. 2005). میزان خسارت 

. است متفاوت کشورهای مختلف در برنج برگ نماتد نوک سفیدی

 ت این نماتد در ایاالت متحده در سه سال متوالی به ترتیبخسار

 & Atkins) استگزارش شده درصد محصول  6/6و  9/4، 5/17

Todd 1959 .)بیان درصد  65 ایتالیا در کشور آن کاهش عملکرد

میزان خسارت این  (.Cotroneo & Moretti 2001)شده است 

 گزارش آلودگی سطوح با مقایسه غرب کشور برزیل در در نماتد

 حد به مواقع برخی در تنها و بوده ترکمدر صد عدد بذر  شده

در خصوص میزان خسارت  (.Bridge et al. 2005) رسدمی باالیی

باشد. در در دسترس میعات اندکی الاط ایراناین نماتد در 

عالئم  ایجاد نماتد برایاین نیاز  مورد جمعیت ای حداقلمطالعه

 در و 500 میکروپالت شرایط آن در عملکرد کاهش و روی برنج

 (.Jamali et al. 2009گزارش شده است ) نماتد 300گلخانه 

بلکه از  نه تنها از گیاهانبرنج برگ نماتد نوک سفیدی 

تعداد  این نماتد رویتاکنون  .کندتغذیه می ی متعددیاهقارچ

 Alternaria tenuis (Todd andاز جمله ها چقار زیادی از

Atkins 1958 ،)Fusarium solani (Huang et al. 1972 ،)

Aureobasidium pullulans (Huang et al. 1979،) F. 

moniliforme ،A. padwichii ،Helminthosporium oryzae ،

Curvularia sp. (Rao 1985،) A. alternata (Rajan et al. 

1989،) F. verticillioides ،F. proliferatum ،C. lunata ،

Magnaporthe salvini، Bipolaris oryzae، Pyricularia 

oryzae (Jamali et al. 2008) ،Macrophomina phaseolina ،

Colletotrichum gloeosporioides  وBotrytis cinerea 

(Oliveira et al. 2022 ) تکثیر شده است. آزمایشگاهدر 

گزارش از ایران  (1972) توسط خیری این نماتد اولین بار

ده کشور اعالم شآن در مناطق مختلف  وجودو تاکنون گردید 

 & Talatschian & Akhiani 1976, Tanha Maafi) است

Mahdavian 1993, Elahinia & Mahdavian 1998, 

Pedramfar et al. 2001, Jamali et al. 2006, Rumiani et al. 

2018).  

 و شرایط محیطی بر تأثیر تغذیهمطالعات متعددی مبنی بر 

 هابرخی از اینوجود دارد.  هانماتدشناختی ریختهای شاخص

 (Das & Bajaj 2005) خمیدگی ،aشاخص  شان داده است کهن

 Ditylenchus myceliophagus (Brzeski گونهو طول بدن 

1967, Evans & Fisher 1970, Fortuner 1982 )تحت تاثیر 

این قارچی و مدت زمان تغذیه روی  هایمیزبان رژیم غذایی،

 D. destructorطول بدن  تنوع چنینهم. گیردقرار می هامیزبان

 & Thorneشده است ) مشاهده مختلفتغذیه از گیاهان  بعد از

Allen 1959, Goodey 1952, Wu 1960اشتورهان و برزسکی .) 

نیز به تأثیر شرایط محیطی و رژیم غذایی بر اندازه بدن  (1991)

  .انداشاره کرده Ditylenchusجنس 

نوک نماتد  مورد تغذیه یهاقارچخصوص  مطالعات زیادی در

 است ولی انجام شدهآن  نماتدها روی و نرخ تکثیرسفیدی برنج 

مورد های مختلف قارچ تغذیه از از های نماتد پسشاخصتاکنون 

بررسی  لذا هدف از این پژوهشاست.  قرار نگرفته دقیق بررسی

 Curvularia ،Bipolaris ،Urocladiumهای قارچ از ثیر تغذیهتأ

 بوده A. besseyiنماتد  سنجیریخت هایشاخص بر Fusariumو 

 است. 

 

 هاروشمواد و 

 هانماتدو تکثیر استخراج 

از منطقه عالئم بیماری نوک سفیدی  دارایبرنج  هایبوته

شوی سطحی، وپس از شستآوری و جمعکامفیروز استان فارس 

آگار -دکستروز-زمینیروی محیط کشت سیب هاآن طوقه

(PDA کشت داده شد. پس از )های سنین نماتدساعت  48تا  24

در  .Fusarium spقارچ  هبه همرا ها و الروها(مختلف )نرها، ماده

 Whitehead) به روش سینینماتدها  دند.ظاهر شت محیط کش

& Hemming 1965)  با استفاده از کلیدهای معتبر  واستخراج

(Sandwal 1961, Shahina 1996)نوک سفیدی  ، به عنوان نماتد

سنجی این جمعیت مشخصات ریختتشخیص داده شدند.  برنج

و دوربین  نوری،میکروسکپ  به عنوان جمعیت اولیه با استفاده از

 د. گردی گیریاندازه DinoCapture 2.0 افزارنرم

 های مختلفتکثیر نماتدها روی قارچ

روی تعدادی از  نماتد نوک سفیدی برنج جمعیت اولیه

شناسی دانشکده کشاورزی قارچهای موجود در کلکسیون قارچ

 .Curvularia sp. (Cur)، Bipolaris spدانشگاه شیراز شامل 
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(Bip) ،Urocladium sp. (Uro) و Fusarium sp. (Fus)  درون

 و تکثیر داریاد نگهگرجه سانتیدر 27تا  25 دمای انکوباتور با

د نماتد ماده حاصل فرد نماتد نر و یک فریک  ،جهت تکثیرشد. 

ها بیوتیکدقیقه در محلول  آنتی 45از جمعیت اولیه به مدت 

 mg/l، سولفات استرپتومایسین mg/l 50سیلیوم جی )شامل پنی

( ضدعفونی mg/l 10و کلرامفنیکل  mg/l 30، جنتامایسین  50

سطحی گردید. سپس نماتدها سه بار در آب مقطر سترون 

های مختلف و به محیط کشت حاوی قارچ هشستشو داده شد

استفاده از ا نماتدها ب روز 90پس از گذشت . ندمنتقل گردید

اسالیدهای دایمی تهیه گردید.  هاآناز  روش سینی استخراج و

محیط هرکدام از  از ماده نماتد 10نماتد نر و  10سپس 

، نوری با استفاده از میکروسکوپ آوری وجمع های قارچیکشت

 . ندشدگیری اندازه DinoCapture افزارنرمو  دوربین

 قارچسه روی  هااز هر کدام از قارچ ی استخراج شدهنماتدها

ورت صبدین  .د(فرپنج  ماده و نر نماتد هر از ) ندشد تکثیردیگر 

 هایمحیط کشت به Fusariumروی نماتدهای تکثیر شده که 

روی نماتدهای تکثیر شده  ،Curیا  Uro ،Bipدارای 

Urocladium های دارایبه محیط کشت Fus ،Bip  وCur ،

 های دارایمحیط کشت به Bipolarisروی نماتدهای تکثیر شده 

Fus ،Uro  وCur  و نماتدهای تکثیر شده رویCurvularia به 

 180و به مدت  ندشد انتقال داده Bipو  Fus ،Uro هایکشت

ر د. ندگردیدداری نگه گراددرجه سانتی 27 تا 25در دمای  روز

جهت جلوگیری از افزایش جمعیت نماتد و طول زمان آزمایش، 

تجدید کشت انجام بار  روز یک 10هر حذف اثر منفی رقابت، 

از ده د نماتد مافرد نماتد نر و پنج فرپنج  ترتیب کهین ه اشد. ب

از گذشت  پس. انتقال یافتندبه پتری جدید جمعیت کشت شده، 

قل منترین روش سینی استخراج و به گلیسبا نماتدها  زمان الزم،

مشخصات  گردید و تهیه یمها اسالیدهای دائاز آن. سپس شدند

 دامهرک و انحراف استاندارد میانگینگیری و اندازهسنجی ریخت

 .شد محاسبه Excelافزار با استفاده از نرمها از شاخص
 

 نتایج
ن و مدت زما غذاییرژیم نشان داد که نوع  مطالعهنتایج این 

سنجی نماتد نوک سفیدی برگ برنج های ریختبر شاخص تغذیه

اده افراد نر و مسنجی ریختهای حاصل از بررسی دادهتأثیر دارد. 

  شده است. ارائه 4 تا 1های مختلف در جدول هایجمعیت

 

 

 سنجی نماتدهای مادههای ریختتأثیر تغذیه از قارچ بر شاخص

طول میانگین کاهش ث باعها در اکثر جمعیتتغذیه از قارچ 

ی و ، دریچه بین مرفاصله ابتدای بدن تا مرکز حباب میانی بدن،

 چنینرشحی، شکاف تناسلی و مخرج، همت-دفعیروده، روزنه 

عرض بدن در  و طول دم فاصله شکاف تناسلی تا مخرج،

، فاصله ابتدای بدن ترین طول بدنکم گردید. های مختلفقسمت

چنین عرض بدن در تیمارهای ، هممخرجتا شکاف تناسلی و 

 Curvularia sp. ،Bipolarisهای روزه نماتد از قارچ 90تغذیه 

sp. ،Urocladium sp.  وFusarium sp. بیشترین  .شد مشاهده

که  کاهش در عرض بدن اتفاق افتاد و تغذیه از قارچ باعث گردید

ول با افزایش ط. در مقابل این شاخص در همه تیمارها کاهش یابد

د غد، میانگین فاصله ابتدای بدن تا انتهای غدد مری پوشانیهم

افزایش نسبت به  درصد 42با مری در همه تیمارهای قارچی 

 103از جمعیت اولیه، باالترین میزان را به خود اختصاص داد و 

ها در سایر جمعیتمیکرومتر  146در جمعیت اولیه به میکرومتر 

کاهش  درصد 6/34با  ʹbشاخص  میانگین ،افزایش این با رسید.

در  1/7و از  داشتنسبت به جمعیت اولیه بیشترین کاهش را 

  رسید. 6/4جمعیت اولیه به 

طول  جمله از هاشاخص از برخیقارچ بر  تأثیر تغذیه از

بود.  یئجز Vچنین شاخص ، همدم و رحم عقبی کیسه یلت،استا

جمعیت اولیه به  در 3/11( 9/9-13)طول استایلت از میانگین 

ها کاهش های تغذیه شده با قارچدر جمعیت 7/10( 1-13/9)

های تغذیه شده جمعیتجمعیت اولیه و طول استایلت در  یافت.

، Fus-Bipشامل تیمارهای  ،Bipolarisقارچ با به مدت شش ماه 

Bip-Bip ،Cur-Bip  وUro-Bip تغذیهباالتر از سایر تیمارها بود . 

از  Vتر شدن دامنه شاخص فقط باعث وسیعهای مختلف از قارچ

و  5/69) آن یانگینو بر م یدگرد 6/75تا  3/61 به 4/73 تا 2/65

شده با های تغذیهترتیب در جمعیت اولیه و جمعیت، به3/69

  .(1)جدول نداشت  یریتأث قارچ(

ها به ترین میانگین هر کدام از شاخصمقایسه نسبت بیش

 تأثیر تیمارهایترین آن در تیمارهای مختلف نشان داد که کم

های مختلف نماتد به یک اندازه نبود. قارچی بر شاخص

و طول استایلت و  Vشاخص  درترین نسبت به ترتیب پایین

 ʹbص فاصله ابتدای بدن تا انتهای غدد مری، شاخ درباالترین آن 

  (.2)جدول  مشاهده گردیدو طول کیسه عقبی رحم 
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 ،.Curvularia sp هایقارچ باشده  تغذیه جمعیت 20و  Aphelenchoides besseyi یهاول جمعیتنماتدهای ماده  سنجیریخت مشخصات .1جدول 

Bipolaris sp.، Urocladium sp.  وFusarium sp. {باشدی( مدامنه) یارانحراف مع ± میانگینصورت  به هادادهو  میکرومترها بر حسب اندازه}. 

Table 1. Morphometric characteristics of females of the initial population of Aphelenchoides besseyi and 20 populations fed by 

Curvularia sp., Bipolaris sp., Urocladium sp. and Fusarium sp. {All measurements are in µm and data are mean  standard 

deviation (range)}. 

Characters/ Populations Initial population Population fed with fungi CV 
Means 

ratio (%)* 

n 10 212 - - 

L  733 ± 69 (606-828) 671 ± 83 (474-835) 12.3 91.6 

a 36.8 ± 2.5 (30.9-40.7) 42.9 ± 3.4 (30.9-50.7) 7.9 117 

b 9.2 ± 0.4 (8.6-10.0) 9 ± 0.7 (7.0-11.5) 8.6 97.4 

b' 7.1 ± 0.5 (5.8-7.6) 4.6 ± 0.7 (3.6-7.6) 15.8 65.4 

c 17 ± 1 (15.0-18.1) 16 ± 1.3 (12.3-21.8) 8.3 94.3 

c' 3.5 ± 0.1 (3.1-3.8) 4 ± 0.3 (2.9-5.0) 8.8 115 

V 69.5 ± 2.1 (65.2-73.4) 69.3 ± 1.5 (61.3-75.6) 2.3 99.7 

Stylet 11.3 ± 1.1 (9.9-13) 10.7 ± 0.6 (9.1-13.0) 6.5 94.5 

Anterior end to center of median bulb 65.5 ± 4.6 (55.0-69.4) 62.3 ± 5.1 (42.7-70.4) 8.2 95.0 

Anterior end to pharyngo-intestinal 

junction 
78.7 ± 4.8 (68.5-83.6) 74.1 ± 5.8 (53.5-84.6) 7.8 94.1 

Anterior end to end of pharyngeal glands 103 ± 7.9 (93-117) 146 ± 17 (93-179) 11.6 142 

Anterior end to secretory-excretory pore 
(S. E. pore) 

85.3 ± 9.4 (71-99) 80.7 ± 6.4 (64-99) 8.0 94.6 

Anterior end to nerve ring 83.9 ± 6.4 (69-89) 77.4 ± 6.8 (51.8-89) 8.9 92.3 

Anterior end to vulva 509 ± 40.8 (445-584) 466 ± 58 (325-591) 12.5 91.5 

Anterior end to anus 690 ± 66 (566-781) 630 ± 80 (436-789) 12.6 91.4 

Vulva to anus distance (V-A) 181 ± 30.5 (121-232) 164 ± 25 (92-232) 15.4 91.0 

Lip region height 3.3 ± 0.5 (2.1-4.1) 2.6 ± 0.2 (2.1-4.1) 10.8 80.4 

Lip region width 6.4 ± 0.5 (5.2-7.2) 5.8 ± 0.4 (4.8-8.8) 8.1 90.6 

Median bulb width 11 ± 0.5 (10.1-12.0) 9.7 ± 0.8 (8.0-12.6) 9.1 88.9 

Median bulb length 16.3 ± 0.9 (14.9-18.0) 14.2 ± 1.1 (11.5-18.0) 7.8 87.1 

Post-vulval uterine sac 53.7 ± 6.9 (43.6-62.5) 51.4 ± 7.9 (19.2-70.4) 15.5 95.7 

Post-vulval uterine sac /V-A (%) 30.7 ± 8 (21.0-49.7) 31.7 ± 5.6 (14.3-69.5) 17.8 103 

Tail 42.9 ± 2.5 (39.5-47.5) 41.8 ± 3.9 (29.7-56) 9.5 97.4 

Body width 19.8 ± 1 (17.9-21.9) 15.6 ± 1.7 (12.2-21.9) 11.4 78.8 

Anal body width 12.2 ± 0.9 (11.1-14.2) 10.4 ± 1.2 (7.8-14.2) 11.8 85 

Stylet / L % 1.5 ± 0.2 (1.1-2.1) 1.6 ± 0.2 (1.1-2.3) 12.7 103 

S. E. pore / L % 11.7 ± 1.2 (10.2-13.6) 12.1 ± 1 (9.5-15.1) 8.9 104 

آلوده(  گیاهان از شده جداسازی) اولیه های جمعیتشاخص به های مختلفقارچ با شدهتغذیه A. besseyi نماتد هاینسبت میانگین شاخص *:

 برحسب درصد.

*: The ratio of nematode indices means of A. besseyi fed with fungi to initial population (isolated from the infected plant) in 
percent 
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تغذیه شده به مدت سه یا شش  جمعیت 20و  Aphelenchoides besseyi سنجی نماتدهای ماده جمعیت اولیهریخت میانگین مشخصات .2جدول 

ها بر حسب میکرومتر )اندازه Fusarium sp. (Fus)و  Curvularia sp. (Cur) ،Bipolaris sp. (Bip) ،Urocladium sp. (Uro)های ماه با قارچ

 باشد(.می
Table 2. Means morphometric characteristics of females of the initial population of Aphelenchoides besseyi and 20 populations 
fed for three or six months with Curvularia sp. (Cur), Bipolaris sp. (Bip), Urocladium sp. (Uro) and Fusarium sp. (Fus). (All 

measurements are in micrometers). 

Characters/Populations 
Initial 

populatio

n 

Bip3*  Cur3 Uro3 Fus3 Cur3 ** Fus6* Uro3  Fus6 Fus3  Fus6 

n 10 10 10 10 10 10 10 10 

L (µm) 733 580 570 539 576 601 636 664 

a 36.8 42.2 40.9 38.6 41.7 40.8 41.5 41.9 

b 9.3 8.5 8.1 8.5 8.4 8.8 9.3 8.6 

b' 7.1 4.2 4.2 4.4 4.3 4.5 4.6 4.2 

c 17.0 14.2 15.1 14.3 14.5 15.4 15.7 16.4 

c' 3.5 4.4 4.3 4.1 4.3 4.0 4.2 3.8 

v 69.6 69.3 69.8 68.6 69.0 69.9 69.3 68.5 

Stylet 11.4 10.9 10.5 11.1 10.6 10.4 10.8 10.8 

Anterior end to center of 

median bulb 
65.6 56.8 58.4 53.6 60.5 54.8 56.8 62.9 

Anterior end to pharyngo-

intestinal junction 
78.8 68.9 70.3 63.7 68.7 68.9 69.7 77.2 

Anterior end to end of 

pharyngeal glands 
103 

139.

9 

136.

5 
123.9 135 133 140 157 

Anterior end to secretory-

excretory pore (S. E. 

pore) 

85.4 75.0 75.7 70.1 74.6 73.6 81.2 82.1 

Anterior end to nerve ring 83.9 73.7 74.8 65.7 73.7 68.7 67.1 76.3 

Anterior end to vulva 509 402 398 370 397 420 440 455 

Anterior end to anus 690 539 532 502 539 562 595 624 

Vulva to anus distance  181 137 134 131 142 141 155 169 

Lip region height 3.3 2.7 2.7 2.6 2.9 2.6 2.5 2.5 

Lip region width 6.4 5.8 5.5 5.5 5.4 5.7 5.8 5.7 

Median bulb width 11.0 9.0 9.3 9.1 9.2 9.6 9.6 9.9 

Median bulb length 16.4 13.9 13.7 13.1 14.3 14.2 14.2 14.7 

Post-vulval uterine sac 53.7 46.8 53.0 44.2 36.4 41.7 45.7 45.8 

Tail 43.0 40.9 38.0 37.8 40.6 39.1 40.6 40.5 

Body width 19.9 13.7 14.0 14.0 14.1 14.8 15.3 15.9 

Vulval body width 18.2 13.2 13.0 13.5 12.7 13.8 14.3 14.1 

Stylet / L % 1.6 1.9 1.8 2.1 1.8 1.7 1.7 1.6 

S. E. pore / L % 11.8 12.9 13.2 13.1 13.0 12.2 12.7 12.4 
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Table 2. Continued. 

Characters/Populations 
Cur3  

Bip6 

Fus3  

Cur6 

Uro3  

Cur6 

Cur3  

Uro6 

Bip3  

Bip6 

Fus3  

Bip6 

Bip3  

Uro6 

n 11 11 10 10 10 10 10 

L(µm) 754 696 699 734 697 756 645 

a 44.8 46.5 44.3 46.4 42.5 43.6 42.8 

b 9.6 9.2 9.1 9.5 9.2 9.5 8.8 

b' 4.8 4.7 4.9 5.1 4.5 4.8 4.2 

c 16.2 16.9 16.7 15.7 16.5 16.1 16.0 

c' 4.0 3.9 4.0 4.3 3.8 4.0 4.4 

v 69.2 69.6 69.4 68.2 69.7 69.1 70.6 

Stylet 11.3 10.9 10.9 11.1 11.4 11.4 10.1 

Anterior end to center of median 

bulb 
64.9 64.3 63.5 64.4 63.9 66.2 63.8 

Anterior end to pharyngo-intestinal 

junction 
78.4 76.5 76.8 77.6 75.8 79.3 73.3 

Anterior end to end of pharyngeal 

glands 
158 148 145 148 156 159 152 

Anterior end to secretory-excretory 

pore (S. E. pore) 
84.1 83.7 86.2 86.1 82.7 83.4 83.8 

Anterior end to nerve ring 79.9 81.5 82.6 81.7 81.3 79.9 79.7 

Anterior end to vulva 521 485 485 501 486 522 455 

Anterior end to anus 707 655 657 688 659 708 609 

Vulva to anus distance  186 170 172 186 172 186 154 

Lip region height 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 

Lip region width 6.0 5.5 5.6 6.1 6.0 6.3 5.9 

Median bulb width 10.4 9.1 9.6 9.9 10.3 11.0 9.8 

Median bulb length 15.0 13.2 14.0 13.9 14.4 15.7 13.9 

Post-vulval uterine sac 56.6 55.8 55.7 52.0 52.9 57.7 51.7 

Tail 46.6 41.3 41.9 46.8 42.1 47.3 40.6 

Body width 16.9 15.0 15.8 15.9 16.4 17.4 15.1 

Vulval body width 16.0 14.4 14.8 15.1 15.3 16.4 14.1 

Stylet / L % 1.5 1.6 1.6 1.5 1.7 1.5 1.6 

S. E. pore / L % 11.2 11.8 12.4 11.8 12.2 11.1 12.4 
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Table 2. Continued. 

Characters/Populations 
Bip3  

Fus6 

Cur3  

Cur6 

Uro3  

Uro6 

Bip3  

Cur6 

Fus3  

Uro6 

Uro3  

Bip6 

Maximum/ 

minimum  

n 10 10 10 10 10 10 - 

L (µm) 729 751 658 749 623 693 1.4 

a 42.8 47.9 42.8 43.6 43.4 45.1 1.3 

b 9.7 9.6 8.8 9.8 8.8 9.0 1.2 

b' 4.3 5.0 4.3 4.9 4.7 4.4 1.7 

c 16.8 17.5 16.9 17.3 15.8 16.4 1.2 

c' 3.7 4.0 3.8 3.9 4.1 4.0 1.3 

V 70.6 70.0 69.9 69.2 68.6 69.3 1.03 

Stylet 10.5 10.3 10.0 10.3 10.0 11.1 1.1 

Anterior end to center of median 

bulb 
64.3 66.4 64.4 65.8 61.2 65.7 1.2 

Anterior end to pharyngo-

intestinal junction 
74.9 77.8 75.0 76.6 71.1 76.9 1.2 

Anterior end to end of pharyngeal 

glands 
170 149 152 153 134 159 1.7 

Anterior end to secretory-

excretory pore (S. E. pore) 
83.6 83.7 79.8 81.8 77.8 83.4 1.2 

Anterior end to nerve ring 80.5 83.6 79.9 80.6 72.7 80.2 1.3 

Anterior end to vulva 514 525 461 518 427 480 1.4 

Anterior end to anus 685 712 619 705 584 651 1.4 

Vulva to anus distance  171 186 158 188 157 171 1.4 

Lip region height 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.7 1.4 

Lip region width 6.1 5.9 5.7 5.8 5.2 6.0 1.2 

Median bulb width 11.0 9.8 9.4 10.4 8.7 10.0 1.3 

Median bulb length 15.5 14.3 13.2 14.1 13.6 14.8 1.3 

Post-vulval uterine sac 59.4 57.7 52.5 54.1 47.4 53.5 1.6 

Tail 43.5 43.1 39.4 43.3 39.4 42.3 1.2 

Body width 17.1 15.7 15.4 17.2 14.4 15.5 1.4 

Vulval body width 16.1 15.3 14.7 15.9 13.5 14.6 1.4 

Stylet / L % 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6 1.5 

S. E. pore / L % 11.5 11.1 12.1 11.0 12.7 12.0 1.2 

 .است هاقارچ از( نماتد ماه) تغذیه زمان مدت دهندهنشان شش و سه اعداد*: 

 .است هاقارچ ازنماتد  تغدیه ترتیبدهنده نشان یکان**: عالمت پ
*: Numbers three and six indicate the feeding time (months) of the nematode on the fungi 
**: The arrow sign indicates the order of nematode feeding on the fungi 
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 ،.Curvularia sp هایقارچ باشده  تغذیه جمعیت 20و  Aphelenchoides besseyi یهاول نماتدهای نر جمعیت سنجیریخت مشخصات .3جدول 

Bipolaris sp.، Urocladium sp.  وFusarium sp. }باشدی( مدامنه) یارانحراف مع ± میانگینصورت  به هادادهو  میکرومترها بر حسب اندازه{. 

Table 3. Morphometric characteristics of males of the initial population of Aphelenchoides besseyi and 20 populations fed by 

Curvularia sp., Bipolaris sp., Urocladium sp. and Fusarium sp. {All measurements are in µm and data are mean  standard 

deviation (range)}. 

Character/ Population Initial population Total CV 
Means 

ratio (%)* 

n 10 211 - - 

L  589 ± 26 (552-630) 465 ± 70 (308-630) 15.1 78.9 

a 34.6 ± 1.5 (32.7-37.2) 37.2 ± 2.9 (30.1-45.0) 7.8 107 

b 8.1 ± 0.4 (7.4-8.8) 7.4 ± 0.7 (5.7-10.4) 9.6 90.4 

b' 7.4 ± 2.7 (5.9-15.1) 3.8 ± 1 (2.7-15.1) 27.1 52.4 

c 16.7 ± 0.9 (15.5-18) 14.9 ± 1.6 (11.9-20.0) 10.7 89.6 

c' 2.7 ± 0.1 (2.5-2.9) 2.8 ± 0.2 (2.2-3.5) 7.9 105.5 

Stylet 9.8 ± 0.7 (8.9-10.8) 9.5 ± 0.7 (7.8-12.0) 7.7 97.3 

Anterior end to center of median bulb 59.4 ± 1.7 (57.1-62.5) 52.4 ± 5.4 (34.9-63.0) 10.4 88.1 

Anterior end to pharyngo-intestinal 

junction 
71.9 ± 3 (68.3-79.2) 62.5 ± 5.9 (47.0-79.2) 9.5 86.9 

Anterior end to end of pharyngeal glands 84.6 ± 17.1 (39.1-98.7) 121 ± 15.8 (39.1-152) 13.1 143.5 

Anterior end to secretory-excretory pore 

(S. E. pore) 
77.1 ± 4.3 (72.0-83.9) 69 ± 6.4 (54.0-83.9) 9.3 89.6 

Anterior end to nerve ring 77.5 ± 3.1 (72.0-81.5) 66.1 ± 7.1 (45.0-81.5) 10.9 85.3 

Anterior end to anus 554 ± 25 (517-591) 435 ± 69 (283-591) 15.8 78.6 

Lip region height 3.2 ± 0.2 (2.8-3.5) 2.4 ± 0.2 (1.9-3.5) 12.0 77.1 

Lip region width 6 ± 0.1 (5.7-6.3) 5.1 ± 0.4 (4.0-6.3) 8.5 85.0 

Median bulb width 9.8 ± 0.4 (9.0-10.4) 8.3 ± 0.9 (4.6-10.4) 11.4 84.8 

Median bulb length 14.3 ± 0.5 (13.4-15.3) 12.2 ± 1 (9.5-15.3) 8.8 84.8 

Tail 35.3 ± 2.2 (32.5-38.7) 30.9 ± 2.9 (23.7-38.7) 9.5 87.7 

Body width 17 ± 0.9 (15.7-18.9) 12.5 ± 1.8 (9.4-18.9) 14.5 73.4 

Anal body width 12.8 ± 0.6 (12.1-13.8) 10.7 ± 1.1 (8.1-13.8) 11.0 83.4 

Stylet / L % 1.6 ± 0.1 (1.4-1.8) 2.0 ± 0.3 (1.4-2.9) 14.5 126 

S. E. pore / L % 13 ± 0.3 (12.4-13.6) 14.8 ± 1.2 (12.4-18.6) 8.3 114 

Spicule (dorsal limb)  19.5 ± 1.2 (18.3-21.5) 17.9 ± 1.8 (13.0-22.3) 10.1 91.8 

Spicule (ventral limb) 12.5 ± 1.3 (10.6-15.3) 9.3 ± 1.4 (6.2-15.3) 15.6 74.2 

Spicule (curved median line) 15.8 ± 0.9 (13.9-17) 12.0 ± 1.9 (6.0-17.0) 16.3 75.9 

آلوده(  گیاهان از شده جداسازی) اولیه های جمعیتشاخص به های مختلفقارچ با شدهتغذیه A. besseyi نماتد های*: نسبت میانگین شاخص

 برحسب درصد.

*: The ratio of nematode indices means of A. besseyi fed with different fungi to initial population (isolated from the infected 

plant) in percent 
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تغذیه شده به مدت سه یا شش  جمعیت 20و  Aphelenchoides besseyi سنجی نماتدهای نر جمعیت اولیهریخت میانگین مشخصات .4جدول  

ها بر حسب میکرومتر )اندازه Fusarium sp. (Fus)و  Curvularia sp. (Cur) ،Bipolaris sp. (Bip) ،Urocladium sp. (Uro)های ماه با قارچ

 باشد(.می
Table 4. Means morphometric characteristics of males of the initial population of Aphelenchoides besseyi and 20 populations 
fed for three or six months with Curvularia sp. (Cur), Bipolaris sp. (Bip), Urocladium sp. (Uro) and Fusarium sp. (Fus). (All 

measurements are in micrometers). 

Character/ Population 
Initial 

population 
Bip3* Cur3 Uro3 Fus3 

Cur3 ** 

Fus6* 

Uro3  

Fus6 

Fus3  

Fus6 

n 10 10 10 10 10 10 10 10 

L (µm) 589 487 412 466 417 406 416 399 

a 34.7 39.0 37.5 36.0 33.8 35.1 35.6 33.7 

b 8.2 7.9 7.0 7.7 6.6 6.6 7.6 6.9 

b' 7.4 3.8 3.5 4.0 3.4 3.6 3.8 3.6 

c 16.7 14.5 13.2 14.9 13.6 13.9 14.2 13.9 

c' 2.7 3.1 3.1 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 

Stylet 9.8 9.5 9.5 9.9 9.9 9.5 9.4 9.7 

Anterior end to center of 
median bulb 

59.5 52.4 48.8 52.7 51.4 47.6 42.6 45.4 

Anterior end to pharyngo-

intestinal junction 
72.0 61.8 59.1 61.1 62.8 61.3 54.8 57.6 

Anterior end to end of 
pharyngeal glands 

84.7 128 119 119 123 114 109 107 

Anterior end to secretory-

excretory pore (S. E. pore) 
77.1 69.7 64.0 68.8 62.1 62.8 64.1 64.4 

Anterior end to nerve ring 77.5 68.1 65.6 70.3 64.0 60.1 52.4 55.4 

Vulva to anus distance 554 457 380 441 386 376 387 373 

Lip region height 3.2 2.5 2.4 2.6 2.7 2.5 2.2 2.3 

Lip region width 6.1 5.2 5.0 5.2 5.0 5.2 5.0 5.0 

Median bulb width 9.8 8.6 8.0 7.9 7.9 8.1 8.0 7.8 

Median bulb length 14.4 12.8 12.1 11.9 12.2 11.9 11.8 11.4 

Tail 35.3 33.3 31.3 31.1 30.7 29.2 29.1 27.9 

Body width 17.0 12.4 11.0 12.9 12.3 11.5 11.7 11.8 

Stylet / L % 1.7 2.0 2.3 2.1 2.4 2.4 2.3 2.5 

S. E. pore / L % 13.1 14.3 15.5 14.9 15.1 15.5 15.2 16.2 

Spicule (dorsal limb) 19.6 18.1 17.5 16.2 18.2 18.6 19.0 17.4 

Spicule (ventral limb) 12.6 10.1 9.0 10.3 10.9 9.6 9.1 8.3 

Spicule (curved median 

line) 
15.9 13.1 11.9 12.1 13.7 12.4 11.2 11.5 
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Table 4. Continued. 

Character/ Population 
Cur3  

Bip6 

Fus3  

Cur6 

Uro3  

Cur6 

Cur3  

Uro6 

Bip3  

Bip6 

Fus3  

Bip6  

Bip3  

Uro6 

n 10 10 10 10 10 10 10 

L (µm) 445 549 525 410 487 450 442 

a 38.2 42.0 40.0 37.5 37.0 36.2 38.4 

b 7.0 8.0 8.0 7.2 7.2 7.1 7.4 

b' 3.4 4.0 4.1 3.5 3.6 3.7 3.8 

c 14.4 16.2 17.0 14.6 14.5 14.1 14.8 

c' 3.0 2.9 2.7 2.9 2.9 3.0 3.0 

Stylet 9.7 10.0 9.7 9.0 10.5 10.1 8.6 

Anterior end to center of 
median bulb 

53.8 59.1 55.9 48.6 56.1 53.2 50.5 

Anterior end to pharyngo-

intestinal junction 
63.7 68.4 65.8 57.1 67.7 63.5 59.5 

Anterior end to end of 

pharyngeal glands 
132 138 127 119 135 124 116 

Anterior end to secretory-

excretory pore (S. E. pore) 
67.8 76.0 74.2 64.5 75.2 69.4 62.9 

Anterior end to nerve ring 67.6 72.2 70.0 59.2 72.3 67.0 63.2 

Vulva to anus distance 417 515 494 382 453 419 422 

Lip region height 2.4 2.5 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3 

Lip region width 5.1 5.2 5.2 5.0 5.5 5.3 4.9 

Median bulb width 8.3 8.7 8.5 7.4 9.2 8.6 8.2 

Median bulb length 12.6 12.5 12.6 11.1 12.9 12.5 11.4 

Tail 31.1 33.7 30.9 28.3 33.6 31.8 29.6 

Body width 11.7 13.1 13.3 10.9 13.2 12.4 11.5 

Stylet / L % 2.2 1.8 1.9 2.2 2.2 2.3 2.0 

S. E. pore / L % 15.3 13.9 14.2 15.8 15.5 15.6 14.3 

Spicule (dorsal limb) 17.9 19.5 18.5 16.8 19.1 18.3 15.3 

Spicule (ventral limb) 8.4 9.6 9.0 8.7 8.9 8.8 8.9 

Spicule (curved median line) 10.1 11.7 13.0 9.9 12.1 12.4 11.4 
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Table 4. Continued. 

Character/ Population 
Bip3  

Fus6 

Cur3  

Cur6 

Uro3  

Uro6 

Bip3  

Cur6 

Fus3  

Uro6 

Uro3  

Bip6 

Maximum/ 

minimum  

n 10 11 10 10 10 10 - 

L (µm) 533 509 416 534 427 445 1.5 

a 34.5 39.8 38.7 39.2 38.3 36.5 1.2 

b 8.1 7.8 7.3 7.9 7.2 7.0 1.2 

b' 3.8 3.9 3.9 4.1 3.5 3.5 2.2 

c 16.8 16.1 14.7 16.8 15.0 14.1 1.3 

c' 2.7 2.8 2.9 2.6 2.8 3.0 1.2 

Stylet 9.1 9.3 8.6 9.4 9.4 9.8 1.2 

Anterior end to center of 

median bulb 
56.6 55.4 48.9 57.4 50.9 53.9 1.4 

Anterior end to pharyngo-

intestinal junction 
65.7 65.0 57.5 67.1 59.7 63.3 1.3 

Anterior end to end of 
pharyngeal glands 

141 128 106 131 123 129 1.7 

Anterior end to secretory-

excretory pore (S. E. pore) 
73.8 73.1 64.7 74.4 66.2 70.4 1.2 

Anterior end to nerve ring 70.8 67.7 63.5 72.1 62.6 67.2 1.5 

Vulva to anus distance 501 480 388 502 398 413 1.5 

Lip region height 2.6 2.4 2.2 2.6 2.4 2.5 1.5 

Lip region width 5.2 5.4 4.7 5.3 4.8 5.4 1.3 

Median bulb width 9.6 8.2 7.1 8.7 7.5 9.0 1.4 

Median bulb length 13.2 12.0 10.8 11.7 11.4 13.1 1.3 

Tail 31.7 31.4 28.3 31.7 28.6 31.5 1.3 

Body width 15.5 12.8 10.8 13.6 11.2 12.3 1.6 

Stylet / L % 1.7 1.8 2.1 1.8 2.2 2.2 1.5 

S. E. pore / L % 13.9 14.2 15.5 13.7 15.5 15.9 1.2 

Spicule (dorsal limb) 17.7 19.3 16.2 18.3 16.8 17.8 1.3 

Spicule (ventral limb) 10.0 8.6 7.2 8.5 9.0 10.1 1.7 

Spicule (curved median line) 12.8 12.2 8.3 9.9 10.9 13.2 1.9 

 .است هاقارچ از نماتد (ماه) تغذیه زمان مدت دهندهنشان شش و *: اعداد سه

 است. هاقارچ از تغدیه نماتد ترتیبدهنده **: عالمت پیکان نشان
*: Numbers three and six indicate the feeding time (months) of the nematode on different fungi. 

**: The arrow indicates the order of nematode feeding on different fungi. 

 نرسنجی نماتدهای های ریختتأثیر تغذیه از قارچ بر شاخص

در افراد نر، تغذیه از قارچ باعث کاهش میانگین طول بدن، 

فاصله ابتدای بدن تا مرکز حباب میانی، دریچه بین مری و روده، 

چنین طول دم، تناسلی، هم-ترشحی و روزنه دفعی-روزنه دفعی

تناسلی -و در محل روزنه دفعی ترین ناحیهعریضعرض بدن در 

پوشانی با افزایش طول هم ،در مقابلگردید. ها در همه جمعیت

غدد مری، میانگین فاصله ابتدای بدن تا انتهای غدد مری در همه 

افزایش نسبت به جمعیت اولیه،  درصد43 /5تیمارهای قارچی با 

میکرومتر در  6/84باالترین میزان را به خود اختصاص داد و از 

ها رسید. با این میکرومتر در سایر جمعیت 121جمعیت اولیه به 

کاهش نسبت به  درصد 6/47با  ʹbافزایش، میانگین شاخص 
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در جمعیت  4/7و از  داشتبیشترین کاهش را  ،جمعیت اولیه

 رسید.  8/3اولیه به 

 طول جمله از هاشاخص از برخیقارچ بر  تأثیر تغذیه از

میانگین طول استایلت بود.  اندک ʹc و a ،bهای شاخص استایلت و

در  5/9( 8/7-12در جمعیت اولیه به ) 8/9( 9/8-8/10از )

 ها کاهش یافت. های تغذیه شده با قارچجمعیت

 

 بحث

تکمیل  روز 16تا  8طی  A. besseyiزندگی نماتد چرخه 

به نظر . بر این اساس (Hoshino & Togashi 2000)گردد می

نسل و در آزمایش  11تا  5بین روزه  90رسد که در آزمایش می

نسل باشد و این تعداد  سپری شدهنسل  22تا  11بین  روزه 180

سنجی نماتد و های ریختغذایی بر شاخص رژیمتواند تأثیر می

ن میزاج مطالعه حاضر نتای. را نشان دهد آنای گونهتغییرات درون

 از برنجبرگ نماتد نوک سفیدی  های مختلفتأثیرپذیری شاخص

ارزش  و ایگونهدرونمیزان تغییرات چنین هم ،تغییر رژیم غذایی

فاصله ابتدای بدن تا  استثناء بهنشان داد. را  تاکسونومیکی آنها

های افراد نر و ماده در اندازه سایر، میانگین انتهای غدد مری

شده از قارچ نسبت به جمعیت اولیه کاهش جمعیت کل تغذیه

. در افراد بود . این کاهش در افراد نر نسبت به ماده بیشتریافت

کاهش یافته درصد  4/21تا  7/2بین  های مختلفاندازه قسمتنر 

 درصد 15تا  6/2میزان کاهش بین  هاکه در مادهاست در حالی

قارچ،  با شده تغذیه هایجمعیت هایاندازه شتریبکاهش . است

داللت بر نامطلوب  بدن افراد نر و ماده عرضخصوص طول و به

ایی است. در افراد منبع غذ ای مورد استفاده به عنوانهقارچبودن 

ترین طول بدن، فاصله ابتدای بدن تا شکاف تناسلی و ماده، کم

روزه نماتد  90چنین عرض بدن در تیمارهای تغذیه ، هممخرج

روزه بعد از  180های رسد در کشتبه نظر می مشاهده گردید.

روزه، نماتد توانسته است تا حدودی با رژیم غدایی  90کشت 

 مشاهده حالت این نر نماتدهای در لیو یابد. ریسازگاجدید 

 یک با کهنر و ماده  یدر نماتدها یخالف طول مر بر .نگردید

 یافت،کاهش  یهاول یتبه جمع نسبت ی قارچیتیمارها در استثناء

نسبت به  یمارهادر همه ت یمر یبدن تا انتها ابتدایفاصله 

 یدر نماتدها یرشد غدد مر یش. افزایافت یشافزا یهاول جمعیت

 سازگاریدر  نماتدتوانایی بر  یلیدل تواندیشده با قارچ م یهتغذ

  .باشد جدید اییغذ رژیم با

ی که طول بدن ایهمطالعه نشان داد در جمعیتنتایج این 

-Fusنسبت به سایر تیمارها )تیمارهای شش ماهه  ماده افراد

Bip ،Cur-Bip  وCur-Cur ) های است، بسیاری از شاخصبیشتر

 بین دریچهتا حباب میانی،  ابتدای بدنبدن نماتد از جمله فاصله 

عرض بدن در  چنینهم ،مخرجتناسلی و  شکاف، روده و مری

مختلف بدن و طول دم نیز بیشتر است. عکس این حالت نواحی 

سه ماهه روی چهار  شبه عنوان مثال در آزمای. نیز مشاهده شد

مشاهده شد که در اکثر  بدن طولترین میزان کم ،گونه قارچ

 عقبی کیسه طول بدن، و عرض طول ترینا کمموارد همراه ب

با  بود. مخرج و تناسلی شکاف مری، تا بدن ابتدای فاصله رحم،

، درصد 15 به میزان حداقل کاهش عرض بدن در نواحی مختلف

 این نتایجافزایش یافت.  در افراد نر و ماده ʹcو  aهای شاخص

تحت تأثیر  نماتداین های که برخی از شاخص دهدنشان می

های . یافتهاستفاقد ارزش تاکسونومیکی گرفته و  تغذیه قرار

مطالعات . مشابه در مطالعات پیشین نیز گزارش شده است

که عرض بدن  نشان داده است D. myceliophagusمختلف در 

در ناحیه مخرج با طول دم و طول دم نیز با طول بدن دارای 

فاصله ابتدای  چنینهم(. Fortuner 1982است ) مثبت بستگیهم

مبستگی زیادی با طول بدن در تناسلی دارای ه شکافبدن تا 

 D. myceliophagus( و Wu 1960) D. destructorهای گونه

(Fortuner 1982.است ) 

های نتایج بررسی حاضر نشان داد که اکثر شاخص

سنجی در افراد نر و ماده نسبت به جمعیت اولیه کاهش ریخت

های پیشین در پژوهشیافته و یا دارای تغییرات زیادی بودند. 

های برخی از گونهماده  افرادشده است که در نشان داده 

Ditylenchus ( عرض بدنGoodey, 1952, Fortuner 1982،) 

 & b (Dasو  cترشحی، شاخص -محل قرار گرفتن روزنه دفعی

Bajaj 2005( عرض حباب میانی ،)Sturhan & Brzeski 1991 ،)

 Goodeyمخرج ) محل در بدن مخرج، عرض تا بدن ابتدای فاصله

پوشانی حباب انتهایی نسبت به ابتدای مری، (، میزان هم1952

(. فاصله Brzeski 1967, Kheiri 1972, Fortuner 1982طول دم )

 یهای( از جمله شاخصKheiri 1972شکاف تناسلی تا مخرج )

های هستند که تحت تأثیر شرایط محیطی، تغذیه و میزبان

 .گیرندمختلف قرار می

سنجی در افراد نر و ماده های ریختبر خالف اکثر شاخص

که نسبت به جمعیت اولیه کاهش یافته و یا دارای تغییرات زیادی 

ها در ماده Vبودند، طول استایلت در افراد نر و ماده و شاخص 

 بروزهای مورد مطالعه ترین میزان تغییرات را در جمعیتکم

طول استایلت که  دادند. مطالعات قبلی نشان داده است

(Brzeski 1991, Sturhan & Brzeski 1991, Brzeski 1998 ،)

Vʹ (Brzeski 1998 )( و شاخص Fortuner 1982) Vشاخص 

 ها کاربرد دارند. و در جداسازی گونهداشته ثبات بیشتری 
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 ییجز اختالف مطالعه مورد یهاتیجمع لتیاستا اندازه در

طول استایلت در تمام های ماده تیجمع در .خوردیم چشم به

 اولیهجمعیت  و Bipolaris قارچ روی تیمارهای شش ماهه

هایی جمعیتدر  تترین اندازه استایلکم در مقابلبیشترین بود. 

مشاهده  ،کردند تغذیه Urocladiumکه به مدت شش ماه از قارچ 

رخی بتواند باعث تغییر در نوع قارچ هم می ،ید. بر این اساسگرد

ر د آلت نرینهبر خالف استایلت، طول  های نماتد گردد.از شاخص

های تغذیه شده با قارچ کاهش یافته است. میزان کاهش جمعیت

از سطح پشتی است. به عبارتی تغذیه از شکمی بیشتر سطح  در

را کاهش داده است، بلکه  آلت نرینهقارچ نه فقط کاهش طول 

 .باعث تغییر زاویه انحنای آن نیز شده است

بسیاری از  نتایج این پژوهش نشان داد کهبه طور کلی 

 بدن، و عرض مانند طول های نماتد نوک سفیدی برنجشاخص

-روزنه دفعی مری،های مختلف بخش تا بدن ابتدای فاصله

 رحم، عقبی کیسه طول، مخرج و تناسلی شکافترشحی، 

ایی قرار ذرژیم غأثیر تحت ت ʹcو  a ،bʹ ،cهای چنین شاخصهم

دارند. ها جداسازی گونهدر  کمی ارزش تاکسونومیکی گرفته و

و  هادر نر طول استایلتنوع تغذیه تأثیر اندکی بر  کهالیحدر

توانند میها داشته و این شاخصها در ماده Vشاخص و  هاهماد

کارایی  Aphelenchoidesجنس های مختلف در جداسازی گونه

 های. مطالعه تأثیر نوع تغذیه بر شاخصاشته باشندبیشتری د

تواند این های رایج میگونهسایر شناختی تعدادی از ریخت

 .موضوع را بیشتر نشان دهد

 

 منافع تضاد
این مقاله نتیجه تحقیق  که دارندمی نویسندگان اعالم

 پزشکی دانشگاه شیراز انجام شدهاست که در بخش گیاهمشترکی 

رعایت  کامل طور بهنشر  علمی و اخالقانجام مراحل آن  در و

جهت چاپ و انتشار آن اختالف نظری  نویسندگان و شده است

 ندارند.

 

 گزاریسپاس
های جناب آقای دکتر اکبر کارگر به خاطر راهنماییاز 

دانشگاه چنین از آید. هممی شان تشکر و تقدیر به عملارزنده

 گردد.می قدردانیشیراز به خاطر حمایت از اجرای این پژوهش 
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