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 گزارش كوتاه علمي

 

 ,Neotylenchidae)اخززرش گاگر زز ااگززرش فازززارا ززا  اا

Tylenchinaا)Hexatylus viviparus Goodey, 1926شراخززا اا
. غربزیاسیبارمینیاد اشهرستاناچالد شن،اشستاناآذ بایجزانا

 .3غالمرضززاا یانززا اا،2،انبیبزز اابززا گا1رشدهکامیززا ان زز ا
شناسی دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماریترتیب  به -3و  1

پزشتییگ   آزمایشتاا  نماتدشناستیگ گترو  گیتا      و استااد  گیاهی
استاادیارگ گترو     -2 گ ایترا؛  دانشید  کشاورزیگ دانشاا  تبریز

مستوو    گ ایرا؛.پزشییگ دانشید  کشاورزیگ دانشاا  مراغه گیا 
 jabbari@maragheh.ac.irمیاتبات: 

 ختتانواد  ماعلتتق بتته Hexatylus Goodey, 1926جتتن  

Neotylenchidae         دارای یت  نستا اناتا هشتر  و یت  نستا

هتایی  خوار در چرخه زندگی خود است. در نمونهآزادزی قارچ

زمینتی شررستاا؛ چارتدرا؛ در استاا؛     مزارع ستیب که از خاک 

آوری گردیتد  بودنتدگ جمعیاتی از  تاز     غربتی جمت   آذربایجا؛

ی شتد. نماتتدها بتا استا اد  از     جداسازخواری این جن   قارچ

هتتا و ستتاناری وت استتا را  و بتته روش تغییریا اتته تل یتتق ارتت 

گلیستتیرین ختتارت انایتتا  یا انتتد. بعتتد از تریتته استت یدهای    

هتا  ستنجی آ؛ شناخای و ری تیوپیگ مش صات ری تمییروس

مجرتز بته    AX70با اسا اد  از مییروسیوپ نوری ارمپیوس مد  

میایسته   د.شت دوربین دیجیااری بررسی و تصاویر دیجیااری تریته  

هتای مربتون نشتا؛ داد کته ایتن      مش صات با مناب  و توصتی  

باشتد.  متی  Hexatylus viviparous Goodey, 1926جمعیتتگ گونته   

 ها بشرح زیر است: سنجی ماد مش صات ری ت

(N=10): L = 920 ± 20 )862-1073) µm; a = 37 ± 1.5 )32-

49); c = 11 ± 0.5 )10-13); c' = 6 ± 0.3 )4-7); V= 85 ± 0.5 (84-

86); Tail = 86 ± 4 )65-123) µm; Stylet = 10.2 ± 0.2 )9.2-11.3) 

µm; Secretory-Excretory Pore = 109 ± 3 )91-123) µm; Nerve 

Ring = 85 ± 2 )71-99) µm; Max. Body Width = 25 ±1 )18-26) 

µm; Body diameter at vulva = 20.5 ± 1 (16-23) µm; Vulva-

anus distance = 50 ± 2 )36-63) µm;Body Diameter at anus = 

15 ± 1 )11-18) µm. 

هارتت  شیاگ پت  از تببیتت بته   ها دارای بدنی کرمی ماد 

طتر  شتیمیگ پوستت دارای    گ یا با اندکی خمیدگی بته کشید 

شیارهای عرضتی رریت گ ست وح جتانبی دارای چرتار شتیار       

طوری. سر صا گ کوتا  و ت ت و شبیه کوتییوری سر رریت گ  

دارای هشتت ب ت     (en face)در برش عرضی و از دید روبرو 

طو  قستمت م روطتی آ؛ یت  ستول طتو  استاایلتگ        مجزا.

هارت چنااری و به راهر شت  پترگ هلیته    های اساایلت به گر 

صورت سه تا چرتار هلیته مجتزا در اطترا      هادی اساایلت به

ای اساایلت. محا ریزش غد  پشای مری دو تتا   قسمت اساوانه

تر از قاعتد  استاایلت. ب ت  او  متری تتا       سه مییرومار عیب

ای و بدو؛ دریچه مش تگ غتدد متری    باری  و ماهیچههدی 

پوشتا؛ از طتر  پشتای روی رود  و تتا     صتورت هت   بلند و به

. محتا اتصتا    یا تت متی ابادای قسمت  راخ شد؛ رود  ادامته  

زونید و من ت  ترشتحی   همی مری و رود  در محا هلیه عصبی

زونید در جلو من ت   تر از هلیه عصبیگ همید عی کمی عیب -

ست ح بتا من ت     و تیریبا ه   د عی و دایریدها واضح - ترشحی

تتر از انارتای غتدد    د عی. مجرای رود  اندکی پتایین  -ترشحی 

رو  صورت  راخ و پر از گرانو . دارای ی  روره جنسیگمری به

به جلوی بد؛گ اغلب بلند و تا جلوتر از انارای غدد مری ادامته  

قتد کیسته ذخیتر     ها در دو یا سته ردیت گ  ا   . اووسیتیا ت می

ردی  ستلو گ  تر     11تا  11اسپرلگ ره  واضح و ماشیا از 

هتای   صورت شیا  عرضی و وات؛ مامایا به جلوگ در متاد  به

بارغگ بد؛ در ناهیه  ر  ماورلگ کیسه عیبی ره  وجتود نتدارد.   

 (. 1دل م روطی کشید گ باری  و نوک تیز )شیا 

لیتد  در این بررسی جن  نتر مشتاهد  نشتد. براستاس ک    

برای  (Sumenkova, 1975) شناسایی ارائه شد  توسط سومنیووا

گ گونه یا ت شد  بیشتارین  Hexatylusهای جن   شناسایی گونه

نشا؛ داد. ایتن   Hexatylus viviparus Goodey, 1926شباهت را با 

دارای چرار شتیار در   Das, 1964 H. mulveyiگونه در میایسه با 

ار استت. در توصتی  نییتا    س وح جانبی  در برابر شت  شتی  
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(Nickle, 1968)  عرض بد؛ در گونهH. viviparus  بیشار از گونه

 مییروماتر در برابتر   35-75یا ت شد  عنتوا؛ گردیتد  استت )   

( دایریتدها در  Nickle, 1968در شرح نییا ) مییرومار(. 22-11

جمعیت مشاهد  نشد  استگ وری در جمعیت هاضر دایریتدها  

برش  د عی قابا رویت است. -من   ترشحی س ح با تیریبا ه 

ها از دید روبرو در گونه یا تت شتد گ از ن تر     عرضی ناهیه رب

هتای کوتییتوری سترگ بتا توصتی  و       ها و برجساای تعداد رب

 ,.Shepherd et al)تصاویر ارائه شد  توسط شت رد و همیتارا؛   

 ت ابق کاما نشا؛ داد. H. viviparusاز گونه ( 1983

زمینتی و از انالستاا؛   مرتبط بتا ستیب   H. viviparusگونه 

(گ وی سپ  آ؛ را از پیازهای آرود  Goodey, 1926گزارش شد )

گ یو  نیز معر ی کترد. ایتن گونته پتراکن  جرتانی داشتاه و       

هایی از وجتود آ؛ در اروپتا )هلنتدگ آرمتا؛گ انالستاا؛گ      گزارش

س و نروتگ ررساا؛گ مجارساا؛گ اسپانیاگ  رانسهگ استاونیگ بت رو  

روسیه(گ آستیا )گرجستاا؛گ ارمنستاا؛گ قزاقستاا؛گ تاجییستاا؛گ      

ازبیساا؛گ آذربایجا؛ و مناطیی شرقی روسیه( و آمرییتا وجتود   

این گونه روی بیایای گیتاهی در هتا    (. Andrássy, 2007دارد )

کنتد. در تحییتق هاضتر در     ها به خوبی رشتد متی    ساد و قارچ

زمینتی کته دارای    شد  از اطرا  ریشته ستیب   آوریجم خاک 

بود مشاهد  گردیتد   .Alternaria spهای  تراک  زیادی از کنیدیول

 و این اورین گزارش از گونه  وق در ایرا؛ است.

 

 
 
  گسر و قسمت جلویی بد؛: Hexatylus viviparus . Aگونها-1شالا

B :گسر و اساایلت C :گدایرید D :د عی  -من   ترشحیE :گناهیه عیبی بد؛ 

F: ها(نمای روبرو )رب سر از G :گمی   عرضی بد؛ و شیارهای جانبی 

H :ها )مییرومار(گ جانبی بد؛. مییاس س حA :1 گ B :7 گ C :13گ 

D :13 گE :17 گF:2گ G :5  وH :12. 
Fig. 1. Hexatylus viviparus. A: Anterior end region, B: Lip region and 

stylet, C: Oesophageal region showing Deirids, D: Secretory - 

Excretory pore, E: Posterior end, F: En face view of lip region,  

G: Cross section of mid body showing lateral ridges, H: Lateral field 

showing four lines. Scales (µm), A: 8 , B: 5 , C: 13 , D: 13 , E: 15, F: 

2 , G: 7 and H: 12. 
 

 

Description of fungivorous phase of Hexatylus viviparus 

Goodey, 1926 (Neotylenchidae, Tylenchina) from potato 

field in Chaldoran, West Azarbaijan province, Iran. K. 

HASANZADEH1, H. JABBARI2, GH. NIKNAM1, 1.  

Nematology lab, Dep. Plant Protectioon, Fac. Agriculture, 

University of Tabriz, Iran; 2. Dep. plant protection, Fac. 

Agriculture, University of Maragheh, Iran. Corresponding 

author: jabbari@maragheh.ac.ir. 

 

 

The genus Hexatylus Goodey, 1926 belonging to the 

family Neotylenchidae is distinguished from other members of 

the family with cephalic framework with eight sectors, the 

presence of strengthening rings around stylet, forked stylet at 

base, dorsal gland orifice near the base of stylet, lumen of 

esophagus joins lumen of intestine in region of nerve ring, 

esophagus glands overlap intestine dorsally, mono pro-delphic 

gonad in females, vulva as a transverse slit, close to anus, 

genital branch without post vulval sac, tail short, with sharp 
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end and pointed tip. Goodey (1926) reported Hexatylus 

viviparus associated with diseased potato tubers in England. 

The nematode is spread worldwide and there are reports of 

this species in Europe, Asia and America. A population of this 

species was collected from the soil of potato fields in 

Chaldoran, West Azarbaijan province and the nematodes were 

extracted using combined sieving and centrifuge method and 

after killing, fixing, transferred to anhydrous glycerin. They 

were mounted on microscopic slides and the morphological 

and morphometrical characters studied using an Olympus 

AX70 optical microscope and digital images prepared by a 

connected camera to the microscope. The Iranian population 

of H. viviparus showed similarity to that of descriptions 

reported by Goodey, 1965, Nickle, 1968, Sumenkova, 1975 

and Andrássy, 2007. Comparing the morphological and 

morphometrical characters of H. viviparus with Hexatylus 

mulveyi, the closest species to H. viviparus showed that 

number of lateral lines in H. viviparus is four while H. mulvey 

has six lines in lateral field. Also Nickle (1968) has not seen 

deirids in the studied specimens, but in the understudy 

population deirids are conspicuous. This is the first report of 

occurrence of H. viviparus for nematode fauna in Iran.  The 

species has been found in various situations in which rotting 

plant material was present. It has been successfully cultivated 

on fungi plates. In our study, the nematode was collected from 

the rhizosphere of potato in which high densities of Alternaria 

sp. conidia was observed.  
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