
 

 
 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي
 رسعيي  مرجع   تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه
ملي )رسعيي    استانداردهاي شرن تدوين و تعيين، وظيفه عهده دار كه است كشور
 .ميباشد
در رشته هعاي متتلعت توسعم كييسعيون هعاي رنعي مركعب ا          استاندارد تدوين

مراكز و مؤسسعات عليعي، وهوهشعي، توييعدي      صاحبنظرانكارشناسان مؤسسه، 
ميگيعرد. سععي بعر ايعن اسعت كعه        صعورت واقتصادي آگاه ومرتبم با موضعو   

توجعه بعه شعرايم     وبعا ا و مصعاي  ملعي   استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ه
و  حع  توييدي، رني و رن آوري حاصل ا  مشاركت آگاهانه و منصعفانه صعاحبان   

نف  شامل: توييدكنندگان ،مصرف كنندگان، با رگانان، مراكز عليي و تتصصعي و  
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و سا مانهاي دويتي باشد.ويش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي  نهادها
اعضاي كييسيون هاي رني مربعوط ارسال ميشعود و وعس ا    و ذينف براي مراج  

در كعييته ملعي مرتبععم بععا آن رشعته  عرر ودر      وويشنهادهعادريعارت نظعرات 
 ملي )رسيي  چاپ و منتشر مي شود. استانداردصورت تصويب به عنوان 

استانداردهايي كه توسم مؤسسات و سا مانهاي عالقيند و ذيصعالر   نويس ويش
شده تهيه مي شعود نيعز وعس ا   عرر و بععررسي در       تعيينضوابم  و با رعايت

بععه عنععوان اسععتاندارد ملععي چععاپ  تصععويب،كييتععه ملععي مربععوط و در صععورت 
مي شود كه بر اساس مفاد  تلقيومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي 

 مربعوط كعه توسعم    ملي   تدوين و در كييته 5مندرج در استاندارد ملي شياره ))
 مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

و تحقيقات صنعتي ايران ا  اعضاي اصلي سا مان بين اييللعي   استاندارد مؤسسه
كه در تدوين استانداردهاي ملي ضين تعوجه بعه شعرايم كلعي     ميباشداستاندارد 

ا  آخرين ويشررتهاي عليي، رنعي و صعنعتي جهعان و     كشور،ونيا منديهاي خاص 
 مي نيايد. استفعادههعاي بين اييعللي استاندارد
و تحقيقات صنعتي ايران مي توانعد بعا رعايعت معوا ين وعيش       استاندارد مؤسسه

منظور حيايت ا  مصرف كنندگان، حفع  سعالمت و ايينعي     بهبيني شده در قانون 
محصوالت و مالحظات  يست محيطي و  كيفيترردي وعيومي، حصول ا يينان ا  

شعوراي ععايي اسعتاندارد     تصعويب ا  استانداردها را بعا   اقتصادي، اجراي بعضي
اييللعي بعراي    بعين اجباري نيايد. مؤسسه مي تواند بعه منظعور حفع  با ارهعاي     

 اجبعاري محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنعرا  
 نيايد.

سعا مانها  ا عيينان بتعشيدن به استفاده كنندگعان ا  خعدمات  بينظعور هيچعنين
 مينه مشاوره، آمو ش، با رسي، مييزي و گعواهي كننعدكان    درو مؤسسات رعال 

 يسعت محيطعي، آ مايشعگاهها و كعاييبره      ومديريتسيستم هاي مديريت كيفيت 
سا مانها و مؤسسعات را بعر    اينگونهكنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 

داده و در صعورت   قعرار ي اساس ضوابم نظام تأييد صالحيت ايران مورد ار يعاب 
بر عيلكرد آنها  واحرا  شرايم ال م، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نيوده 
سعنجش   وسايلنظارت مي نيايد. ترويج سيستم بين اييللي يكاها ، كاييبراسيون 
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تعيععين عيععار رلععزات گرانبهععا و انجععام تحقيقععات كععاربردي بععراي ارتقععاي سععط  
 گر وظايت اين مؤسسه مي باشد.ملي ا  دي استانداردهاي
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 پيشگفتار
 مربوو  هواي كميسيون توسط كه آشاميدني و آب خام نماتودها در آب ازيو جداس و شناسايي استاندارد آب

ميكروبيولوووژي و بيولوووژي  اسووتاندارد ملووي كميتووه جلسووهبيسووت و هشووتمين و در  شووده و توودوين تهيووه

 رراتومقو  قووانين  اصوال   قوانون  3 مواده  1استناد بنود   به ، اينكقرار گرفته مورد تصويب 30/11/80مورخ

منتشور   ايوران اسوتاندارد ملوي   عنووان  بوه  1371 ماه بهمن مصوب ايران صنعتي استاندارد و تحقيقات مؤسسه

 گردد.مي

 وخودمات  ، علووم صوناي   در زمينوه  و جهاني ملي و پيشرفتهاي با تحوالت و هماهنگي همگامي حفظ براي

 يا تكميل اصال براي كه پيشنهادي تجديد نظر خواهد شد و هر گونه ملزو در مواق  ايران ملي استانداردهاي

. قورار خواهود گرفوت    موردتوجوه  مربوو   فني تجديدنظر در كميسيون شود، در هنگام استانداردها ارائه اين

 كرد. ها استفادهتجديدنظر آناز آخرين بايد همواره ايران ملي استانداردهاي به مراجعه براي بنابراين

،در حود  جامعوه  موجود و نيازهاي شرايط به توجه ضمن كه است شده استاندارد سعي اين و تدوين در تهيه

 ايجاد شود. هماهنگي و پيشرفته صنعتي كشورهاي استاندارد و استاندارد ملي اين بين امكان

 : زير است شر  به كار رفته رد بهاستاندا اين تهيه براي كه و مآخذي مناب 

1- A . P . H . A / A . W . W . A / W . E . F : Standard Methods for the examination of  water and waste 

water 20 th ed. 1998. 

2- Muller , R . baker , JR . Medical Parasitology. Gower medical Publishing London 1990 . 

3- ISO 6107 : Water quality - Vocabulary. 1996 

 نمواتود درتصوفيه   كورم  حوذف  هواي و روش شناخت»، مينا. . فصيحي. مجد، نشا ، عباسحريري حاج -4

 .1376 سالماه كشور. بهمن و فاضالب آب مهندسي شركت گزارش« سطحي آبهاي متعارف هايخانه

 .1373 پژوه دانش . انتشاراتپزشكي ناسيش. كرم، فريدونارف  -5
 ب
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  مقدمه

شور و شور ونيوز در   ، لبشيرين هايدر آب ايعده هستند كه حلقوي كرمهاي از دسته نماتودها، جانوراني
 وازيه هايخانهو در تصفيه ايماسه هايدر صافي شيرين آب دنيا حضور دارند. نماتودهاي پهنه تمام خاك

 شوند. مي يافت تعدادزيادي ، بهفاضالب ثانوي از تصفيه حاصل كنند. در پسابهايتكثير پيدا مي فاضالب
 تر ازسطحپائين و الي و گل شيرين در آب از نماتود كه هائيشود، گونهمي تعريف چنين شيرين نماتود آب
 برند.بسر مي 1ايستابي

 ومهورداران  مهرگوان  بوي  بوراي  غوذائي  منب  هستند كه شيرين موجود در آبهاي از عوامل يانماتودها، دسته
نماتود در  صدها ميليونكه است شده زده شوند، تخمينمي از قارچها محسوب و تعدادي نظير ماهي كوچك

 باشد. در بسوترهاي  تواندحضور داشتهمي آشاميدني آب بستر صافي متري سانتي 6/7در  متر مرب  047/4هر 
 كنند. مي ديگر زندگي مهرگاناز بي ها و بسياريياخته و تك 2نماتود، رتيفرها همراه صافي

 در آبها به 7، منوشيده 6الميده ، دوري 5پلوگاستروئيده ، دي 4آپورسالميده هاياز خانواده 3شكاري نماتودهاي
 برد.  را نام مهرگان و ساير بي 8اليگوكاتها توانو از ديگر نماتودها مي شوندمي وفور يافت

 بيمواريزاي عوامول  خوود از جملوه   كوه  اسوت  ميكروسكوپي زنده از موجودات شيرين آب نماتودهاي تغذيه
 هستند.  ايروده
 خواهند نمود.  ود را حفظخ و حيات مانده مصون كلرزني نماتود از اثرات در بدن عوامل اين

شووند.  شوهري  آبرسواني  هواي ، وارد شوبكه عبور نموده آب نيز از بستر صافي زنده نماتودها قادرند بصورت
 .است شده ها گزارشخانه از تصفيه در بسياري زنده وجود نماتودهاي

و  مرفولووژي باشوند خصوصويات   داشته هميم بيماريزا نقش عوامل حاملين عنوان به نماتودها ممكنست اين
 .است شده آورده و ب الف نماتود در پيوست بيولوژي

 

 «زمون روش آ -آشاميدني و آب خام نماتودها در آب و جداسازي شناسائي

 

  هدف 1
 .است آشاميدني و آب خام بآنماتودها در  آزمون روش استاندارد تعيين اين از تدوين هدف

                                                      
1- water table 

ه در زيور آن  كو سطح ايستابي ) سطح آب زيرزميني ( سطح باالئي آبهاي زيرزميني ساكن يا با جريان طبيعوي آب   – 

 .زمين از آب اشباع مي باشد 
2- Rotifers 
3- Predaceous Nematodes 
4- Aporcelaimidae 
5- Diplogasteridae 
6- Dorylaimidae 
7- Monochidae 
8- Oligocatae 
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 كاربرد دامنه 2
 كاربرد دارد. آب هايخانه در تصفيه روش اين

 

  و تعاريف اصطالحات 3
 در اين استاندارد اصطالحات و/يا واژه ها با تعاريف زير بكار مي رود :

 نماتود 3-1

از  متر توابيش  ميلي از يك آنها بند و طول ، بدوندوطرفي و دراز با تقارن شكل اياستوانه هاينماتودها كرم

 باشد .متر متغير مي يك

 :  انگلي نماتودهاي 3-2

 شوند .مي يافت هستند و در آب و حيوان انسان انگل كه است منظور نمادتودهائي

 : آزادزي نماتودهاي 3-3

 د.باشنمي آزاد زي كنند معمواًل نماتودهايمي زندگي در آب كه نماتودهائي

 

  برداري نمونه روش 4

  مورد آزمايش هاينمونه 4-1

 نشوين  توه  رسووبات  راكود بودون   آزاد يوا آبهواي   جريوان  ، آبهواي شير يوا چواه   : آبشامل اصلي هاينمونه

 باشد.مانند سنگها و برگها مي درشت و ذرات آبزي و گياهان كف رسوباتشده

 

  شير آب نمونه   4-1-1

شير قورار  خروجي زير نقطه درجه 45 ميكرومتر( را با زاويه 45 متر )سايز روزنه سانتي 20با قطر  صافي كي

 باشد. نقطوه  نداشتهيا ترشح ريزش و صداي بوده آرام كنيد كه تنظيم ايگونه را به آب جريان دهيد. سرعت

 سواعت  4 مودت  به عمل( را بپوشاند و اين)صافي غربال سطح 13باالتر از  باشد كه ايبايد گونه آب تخليه

 يابد. ادامه

 يا راكد جاري آب نمونه 4-1-2

هوااز  باشود )نمونوه   وجوود نداشوته   در آن رسوباتي هيچگونه شوند كه آوري جم  از عمقي ها بايستينمونه

 شوند(.مي آوري جم  قعمي خيلي و يا نقا  كف از رسوبات عاري محلهاي
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 درجه45 زاويه در يك 325 متر و مش سانتي 20با قطر  صافي كنيد. يك آوري زير جم  با روش نمونه پنج

ليتر آنرا  يكفرو كنيد و تا حجم را در آب نزن فوالد زنگ از جنس ليتري 4تا  3 پارچ داريد. يك نگاه محكم

بار تكرار نمائيد.  3را عمل بريزيد. اين صافي باالئي از سطح 13 برروي آرامي را به پارچ پر نمائيد. محتويات

 بكار بريد.  صافي سطح كل روي باقيمانده ذرات شستشوي ليتر ديگر را براي يك

  كف رسوبات ذرات حاوي نمونه 4-1-3

 ( تا سطح )از كفمتر  سانتي 20كمتر از  هايعمق براي 4-1-3-1

 زنوگ فووالدي  پارچ را با يك زده هم بزنيد. رسوبات را بهم كف ، قسمتدستي باغباني بيل از يك با استفاده

نمائيود.  اضوافه  پوارچ  بوه  رسووبات  متر باالتر از سطح سانتي 5 را تا سطح آب كنيد. مقداري آوري جم  زن

 يوك  را روي پوارچ منتظر بمانيد. محتويات ثانيه 30 مدت به بزنيد. سپس را بهم رچپا درون مجددًا محتويات

 ، بوا زاويوه  است سوار شده325با منفذ  ديگري صافي برروي متر كه ميلي 1 روزنه ، اندازه120با منفذ  صافي

 بريزيد. 45

 (تا سطح متر )از كف سانتي 30تا  20 بين هايعمق براي  4-1-3-2

 نگهداشوته كوف  بوه  نزديك درجه 90 زاويه در يك 325با منفذ  صافي از يك همانند را با استفاده هاينمونه

 يوك  بزنيود، بطوريكوه  را بهوم  كف رسوبات دستي باغباني از بيلچه نماييد. با استفاده آوري جم  است شده

شوود   نشوين  توه  ثانيوه  10مودت  آلود به گل آب دهيد كه د شود. اجازهايجا صافي آلود در جلوي گل منطقه

را در  دهيود. صوافي   حركوت از كوف  متري سانتي 5تا  5/2 آلود در ارتفاع گل آب اين را درون صافي سپس

 بياوريد. بيرون است شده نگهداري درجه 45 زاويه در يك حاليكه

  و يا گياهي معدني ، ذراتآبزي اهانگي حاوي نمونه 4-1-4

 هواي گونوه ور هستند. از ميان كنند و يا غوطهمي زندگي شناور در آب بصورت كه از گياهاني بطور تصادفي

 محول بوا آب  پور شوده   ليتوري  يوك  اسوتوانه  يوك  د و آنورا بوه  ييو نما آوري مورد نظر جم  موجود در محل

نماينود. اگور   را اشوغال  اسوتوانه  از حجوم  از نيموي  نبايد بيش شده آوري جم  ائيد. گياهانبيافز بردارينمونه

و  )شواخ  راشوامل  و معدني گياهي كنيد. ذرات آوري يا بيشتر جم  نمونه 2وجود دارد  گياهي گونه چندين

را پور   ظورف  ازحجوم  تا نيموي  يد بطوريكهبريز ليتري جار يك استوانه ( در يكو ريگها و غيره گياهان برگ

 نمائيد.

 

  نمونه و نقل و حمل نگهداري 5
 سردنگهداشتن براي گرم خيلي ها را در سرما نگهداريد. در روزهاي، نمونهآوريجم  الگوي به توجه بدون

 نمائيد. استفاده آنهااز يخ

 . بووههسووتند مووؤثرتر اسووت و زنووده نماتودهووا سووالم كووه ي، زمووان بنوودي طبقووه صووحيح و تعيووين شناسووائي

شوود .  موي  آنهوا مشوكل   تشخيصوي  هواي ويژگوي  كوه  ديوده  ، يوا آسويب  ، نماتودهوا مورده  آوريجم هنگام
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 سورما سوبب   گيرد. اگر چوه  نبايد انجام ساعت 48آنها بيشتر از  و تشخيص ساعت 24ها تا نمونهآوريجم 

 هابايسوتي نمايد. نمونوه نمي از فساد آنها جلوگيري ور كاملگردد، اّما بطنماتودها مي آسيب اختناند تعويقبه

 ،در شورايط طوور كامول   بوه  نمونوه  نگهوداري  نمايند. براي را طي سازيآماده ، مراحلروز برداشت در همان

، نگهوداري  رابوراي  شوده  آمواده  نكنيد( نمونه ادهاستف نمائيد )هرگز از الكل استفاده %4 از فرمالين اضطراري

باشود.   پر شده ظرف ازحجم نيمي حداقل نمائيد كه كنيد دقت اضافه فرمالين %8 ، از محلولحجمش معادل

 ثبيت،تشده آوريجم  هاينمونه حالتنمائيد. در اين را خالي اضافي ، آبنشيني ته دقيقه 40 بعد از حداقل

 شود.مي ديدهوضو  به دنماتو ومنافذ بدن حفرات كه ايگونهبه شده

 

 مواد الزم 6
 . %4 فرمالين 6-1

 . %8 فرمالين 6-2

 مورد نياز و دستگاههاي وسايل 7
 متر.سانتي 29 طول به 1كاستم پيپت 7-1

 متر.سانتي 12 طول به الستيكي لوله 7-2

 .بورت سيمي گيره 7-3

 .بار مصرف يك سرنگ 7-4

 متر.سانتي 5/1 طول به زير آن متر و لولهسانتي 5/15 با دهانه 2بايرمن قيف 7-5

 متر.ميلي 3 متر و روزنةسانتي 8-10 طول به سيمي توري 7-6

 .325 متر و مشسانتي 6/7با قطر  غربال 7-7

 .شكل مخروطي ا انتهايب ليتريميلي 50سانتريفوژ  لوله 7-8

 نماتود. شمارش مخصوص و الم و المل الم 7-9

 .دو چشمي ميكروسكوپ 7-10

 

 آزمون اجراي وشر 8
  نمونه تغليظ 8-1

                                                      
1- Custom pipet 

2- Bireman 
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بشور  يوك  لبوه  را روي نمائيد. صافي شير متراكم شستشو با آب را بوسيله صافي سطح موجود بر روي ذرات

قورار   درجه45 تا باالتر از زاويه آن كف قسمت كه ايو تميز قرار دهيد. ِبِشر را بگونه اليخ ليتري ميلي 250

 تغليظ نمونه شستشو دهيد،حال بشر ديگري داخل به آب از جريان ريز را باستفاده گيرد جلو بياوريد. ذرات

 د.دهي انتقال يا پارچ ظرف يك را به صافي سطح روي شده

 تميز و نسبتًا تميز آب 8-2

 راحتيمتر را بهسانتي 12 طول به الستيكي لوله متر را برداريد و يكسانتي 29 طول به بار مصرفي يك پيپت

 السوتيكي  لولوه را روي بورت فنري گيره قرار دهيد. يك پيپت شكل مخروطي متر در نوكسانتي 3تا حدود 

 از قيوف  نمونوه آشوغالهاي  جودا كوردن   را تميز كنيود. بوراي   آن و شستشو با سرنگ گيره كردن ببنديد. با باز

را  الستيكي لوله شود. يكمياستفاده متريسانتي 5/1با قطر  ايو لوله متريسانتي 5/15 دهانه داراي ايشيشه

 سوانتي  8-10 سويمي  تووري  . يكبنديمرامي ، آنورتب فنري گيره وسيله و به نموده متصل لوله خروجي به

 تا روي ريزيممي آن شير را در داخل ( آنقدر آبمتريميلي3 )با سوراخ دهيمقرار مي قيف را در دهانه متري

آنقودر   را . نمونوه دهويم قرار مي سيمي توري ( را رويكاغذي )دستمالصافي را بپوشاند و يك سيمي توري

بوا قطور    صوافي  يوك  سطح روي آرامي به درآيد. سپس و هموژن يكنواختمخلو  صورت دهيد تا به تكان

 نمائيد. تغليظ است شده استاندارد اشاره اين 1-8در بند  آنچه بريزيد. مطابق325متر و منفذ سانتي 6/7

 دقيقوه  40ليتر بريزيد. برايميلي 50 مخروطي سانتريفوژ با انتهاي هاييا لوله لوله داخل را به تغليظ باقيمانده

 را روي پيپوت  ( ازمحتوياتكوچك قطره ليتر )يكميلي 05/0 شوند. سپس نشين منتظر بمانيد تا نماتودها ته

 از ميكروسوكوپ  ادهبا اسوتف  بپوشانيد.سپس متريميلي 22 المل را با يك قرار دهيد. قطره ميكروسكوپي الم

 كنيد. نماتودها را شناسائي نوري

 زياد با ذرات هاينمونه 8-3

از  بريزيود.پس  است قرار گرفته بايرمن در قيف كه كاغذي دستمال روي آرام را خيلي شده تغليظ هاينمونه

 ايون  1-9فرآينود كوار دربنود     قيشستشوو دهيود. مواب    ليتريميلي 250بشر  يك داخل را به قيف ساعت 24

 .است شده داده استاندارد توضيح

 با مواد غير آلي گياهي ، ذراتزنده گياهان حاوي هاينمونه 8-4

بشور   راداخل نمائيد و محتويات مخلو  كنيد، با شدت آماده سرعت ها را بهنمونه آزمايشگاه به در بازگشت

 نمائيد(. تغليظ شده استاندارد اشاره اين 1-8در بند  كه همانطوريها را بريزيد )نمونه

 

 نتايج بيان 9
 نمائيد. گزارش وجود نماتود در نمونه وجود يا عدم صورت را به آزمون نتايج
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 الف پيوست
 (و مورفولوژي نماتود )بيولوژي خصوصيات

 ()اطالعاتي
 

 50توا  5 بووده  عموموًا ميكروسوكوپي   انودازه  شوند، از لحوا  مي يافت شيرين در آبهاي كه آبزي نماتودهاي

خوود   زنودگي با محل تطبيق قادر به آبزي دارند. نماتودهاي ميكرومتر طول 1000تا  100و  ميكرومتر عرض

 داراي آبوزي  هواي ازگونوه  شود. برخيمي محافظت مقاوم 1كوتيكولي توسط بلند و باريكشان باشند. بدنمي

شود مي تسري  شانسينوسي مانند وشكل S ُدم آنها توسط باشند حركتمي غير عضالني ايبلند و رشته دمي

 هوايي غده داراي آبزي هاياز گونه راند.بسياريجلو مي زياد به با سرعت آب نماتود را درون ترتيب و بدين

 بوه  طوور موقوت   نماتود را بوه  ترشحات كنند. اينمياز خود تراوش ايچسبنده ترشحات باشند كهمي در دم

 گذارد.تأثير نمي برآن آب جريان كه ايگونه چسباند بهمي معلق ذرات

 دررأس كوه  اسوت  دهواني  حفوره  ،حفره باشد. اولينمي روزنه و تعدادي حفره 8تا  6 نماتود حاوي كرم بدن

شوود.  گيورد، احاطوه  آنهوا قورار موي    گردن در سر و ناحيه كه 2دو آمفيد و توسط است جانور قرار گرفته بدن

شود مي منتهيسوراخ يك و مقعد به فرج سوراخ ماده شود. در جنسباز مي مري در نزديكي ترشحي سوراخ

شود قورار  مي ناميده3 فاسميد كه دم بر روي كوچك نماتودها، دو روزنه ريزد. در برخيمي كلواك و در نر به

 دارد.

شوود.   مشواهده است ممكن بدن در سطح و برجستگيهايي 4ها، خارها و بالهروزنه شكل به كوتيكولي ضمايم

 و باكتريهاي ، حيواناتگياهانمواد شامل د. ايننماتود دار گونه به و بستگي است نماتودها بسيار متنوع تغذيه

 باشوند يوا نباشوند كوه     شوكل  زوائددنداني مجهز به است در آنها ممكن گوارش باشند. لولهمي يا مرده زنده

 دارد. و باز شدن جم  خاصيت

منظوور  بوه  كوه  و سوخت  وخاليت شكل اينيزه قسمت يك هستند داراي شكار كننده از نماتودها كه بسياري

 باشند.مي آنهاست سلولي مايعات و مكيدن طعمه بدن كردن سوراخ

 بوه موري  هواي غوده  از انتهاي گوارش شود. لولهمي منتهي روده دارد و از آنجا به ادامه تا معده از دهان مري

 تناسلي شوددستگاهمي منتهي كلواك مقعد و در نر به به ماده در جنس روده يابد. راستمي ادامه روده سوي

                                                      
1- Cuticle 

2- Amphid 
3- Phasmid 

4- Alae 
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 قرار دارد. غده در فرج مادهجنسي . غدهاست و مهبل ، زهدانتخمدان و شامل يا دو قسمتي قسمتي تك ماده

 نرقرار دارد. در كلواك كه اسپرم انتقال هايو لوله يا دو بيضه يك نر نيز شامل جنسي

نمواتود  الروي باشود. در مرحلوه  مي بلوغ و مرحله الروي مرحله ، چندينتخم نماتودها شامل زندگي رخهچ

 كووچكي تناسولي  انودامهاي  و يوا داراي  تناسولي  فاقود انودامهاي   كه تفاوت باشد، با اينمي بالغ كرم به شبيه

 هستند. هنر و ماد دو جنس ها دارايباشند. بيشتر گونهمي

 نور ومواده   دو جونس  داراي كوه  هوايي گيرد. در گونهمي صورت بكرزائي از طريق از موارد، توليد مثل برخي

در  تخوم در مرحلوه  ويوژه  بوه  مراحل باشند. نماتودها در تماميبزرگتر مي از نرها كمي بالغ هايهستند، ماده

 عصبي سلول گروهچندين نماتودها شامل عصبي باشند. سيستممي وممقا زيست نامساعد محيط شرايط مقابل

 متصول  عصبي سلولي غدهبه حلقه و اين كرده را احاطه مري كه است عضالني عصبي حلقه و يك عضالني

 شود.مي

 هواي و سوايرتركيب  كنم شديد غلظت وجود تغييرات ندارند، با اين و تنفس خون گردش نماتودها سيستم

 بوه  وبا نفوذ اكسويژن  ، در آنها هوازيكنند متابوليسممي تحمل خوبي را به زيست موجود در محيط شيميايي

 .استهوازي تقريبًا بي ها نيز متابوليسماز گونه دارد. در برخي بستگي بافتهايشان داخل

و  تنفسوي و گازهاي مواد مغذي جابجايي باشند برايمي خون گردش نماتودها، فاقد سيستم اينكه به با توجه

 كنند.مي استفاده بافتي نفوذ ميان از روش فضوالت

 ب پيوست

 آزادزي نماتودهاي كليدي نمايش

 ()اطالعاتي
 

 كليات 1.  ب

 نيازي دهد اما درنماتولوژيافراد مي به ژيرا از نظر بيولو الزم ، آموزشاست شده متعاقبًا آورده كه كليدهايي

 ، يوا فتووكپي  منتشر شوده  ازشكلهاي ، فتوكپيايپايه هاينقاشي شامل شود. نمايشات داده آموزش كه نيست

 باشد. اطالعوات وود و چيتوود مي وچيت گودي مهم باشد. دو رفرانساند ميشده كشيده دوباره كه اشكالي

انوواع سواكنين   بوا   هموراه  ايبرجسته هايگونه كليدشامل در اين جنس چندين دهد كهمي نشان شر شدهمنت

 نشوان  زموين  روي هواي دريوا يوا رودخانوه    آب كماز جاي نماتود در زهكشي . حضور چنديناست خاكزي

 ( در حوال نماتودهوا هسوت   ايون  براي غذايي ب منااغلب )كه گياهي متنوع گونة چندين همراه به دهد كهمي

 باشند. رشد مي
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 كليدها 2.  ب

 نماتودها كليد شناسائي

 

 خار. و يا بدون كوچك خار رأسي 1-1-2 ب

 وجود دارد. خار در رأس شبيه ضمائمي وجود ندارد ولي خار رأسي 2-1-2 ب

 وجود دارد. خار رأسي 3-1-2 ب

 ( وجود دارد.)ميله استيله 1-2-2 ب

 ( وجود ندارد.)ميله تيلهاس 2-1-2 ب

 .است ( كند و برجسته)ميله استيله پايه 1-3-2 ب

 ( وجود ندارد.)ميله در استيله و يا اتصال برجستگي 2-3-2 ب

 .است مري برجستگي در ميانة دريچه 1-4-2 ب

 .است جستگيبر ، بدونمري در ميانة دريچه 2-4-2 ب

 شكلند. ها مار ماهيماده      1-5-2 ب

 و متورمند. ها باد كردهماده 2-5-2 ب

 .است بدن در ميانه تناسلي دريچه 1-6-2 ب

 .است بدن تحتاني 13در  تناسلي دريچه 2-6-2 ب

 گيرد.قرار نمي روده روي مري 1-7-2 ب

 گيرد.يقرار م روده روي مري 2-7-2 ب

 .ميكرومتر است 50( كمتر از )ميله استيله طول 1-8-2 ب

 1.ميكرومتر است 80از  بيش ميله طول 2-8-2 ب

  2است تيز گشته دم انتهاي 1-9-2 ب

  1است كند و كروي دم انتهاي 1-10-2 ب
                                                      

1- Dolichodorus 

2- Tetylenchus 

 

1- Psilenchus 
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  2تيز است و نه كند و برجسته نه دم انتهاي 2-10-2 ب

 دارد. مشخصي باالئي لب 1-11-2 ب

 .است ريخته و درهم پهن باالئي لب 2-11-2 ب

 3دارد. ميكرومتر طول 60تا  50توپر  ميله 1-12-2 ب

 4دارد. ميكرومتر طول 90از  بيش بلند و باريك ميله 2-12-2 ب

 5.نيست باريك دم و شكل متر است ميلي 1تا  5/0 بدن طول   1-13-2 ب

 6.است شده معمواًل باريك دم دارد و شكل ميليمتر طول 3تا  2 بدن 2-13-2 ب

 .است فراوان هايحلقه داراي و كوتيكول طويل ميله 1-14-2 ب

 .متعدد است هايفاقد حلقه و كوتيكول كوتاه ميله 2-14-2 ب

 وجود ندارد. كوتيكولي غالف 1-15-2 ب

 .مانند است ورقه خار ورقه ولي حلقه بدون يكولكوت 2-15-2 ب

 7.است ورقه خار و ورقه بدون ها سادهحلقه 1-16-2 ب

 .خار يا فلس بدون واضح حلقه 2-16-2 ب

 .است مستقيم بدن از مرگ پس 1-17-2 ب

 8آيد.در مي فنري بصورت بدن از مرگ پس 2-17-2 ب

 .است وجود دارد اما نامشخص مري مياني يبرجستگ 1-18-2 ب

 1.است و معين بزرگ بخوبي مري مياني برجستگي 2-18-2 ب

 .است قرار گرفته روده روي مري 1-19-2 ب

 2.است قرار نگرفته روده روي مري 2-19-2 ب

                                                      

2- Tylenchorhychus 

3- Hoplolcumus 

4- Belnolaimus 

5- Rodopholus 

6- Hirschmoniella 

7- Criconemoides 

8-Helicotylenchus 

1- Aphelenchoides 
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 3.ستا معمواًل ضعيف و ميله كوچك و دريچه مياني برجستگي 1-20-2 ب

 4.است شده پهن فوقاني و لب شده بزرگ خوب و ميله و دريچه مياني برجستگي 2-20-2 ب

 5.است مرغ تخم و يا بدون مرغي تخم چند شكل سفيد و داراي صاف ماده بدن سطح 1-21-2 ب

 6.استمرغي تخم اشكال داد زياديبا تع مضرس رنگ ايقهوه ايكيسه داراي ماده بدن سطح 2-21-2 ب

 دارد. طول ميكرون 100و كمتر از  كوتاه ميله 1-22-2 ب

 7دارد. ميكرومتر طول 100بيشتر از  بلند و طويل ميله 2-22-2 ب

 .است شكل اي( مجموعه)ميله استيله 1-23-2 ب

 .است ( ساده)ميله استيله 2-23-2 ب

 8.است كماني بشكل رأسي داراي ميله 1-24-2 ب

 9.است در پشت ضخيم بخش داراي ميله 2-24-2 ب

 .گرد است سر ميله برجستگي 1-25-2 ب

 .است كروي با برجستگي ميله 2-25-2 ب

 1.است شكل نخي دم 1-26-2 ب

 2 .گرد است دم 2-26-2 ب

 .و گرد است شكل ايحلقه دم 1-27-2 ب

 3تيز است دم 2-27-2 ب

 4.است شده طويل مري پايه 1-28-2 ب

                                                                                                                                                                      

2- Teylenchus 

3- Ditylenchus 

4- Partylenchus 

5- Meloidogyne 

6- Heterodera 

7- Xiphinema 

8- Diphylherophora 

9- Tylencholaimellus 

1- Aulolaimoides 

2- Enchodelus 

3- Nothylenchus 
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 5.است شكل مرغي تخم مري پايه 2-28-2 ب

 .است مري در ميانه وجود ندارد و دريچه در مري برجستگي 1-29-2 ب

 .است مري در وسط وجود دارد و دريچه مري برجستگي    2-29-2 ب

 .نيست كوتيكول از جنس دهانه هجدار 1-30-2 ب

 6.است كوتيكول از جنس دهانه جداره 2-30-2 ب

 .است گشاد شده مري پايه 1-31-2 ب

 7.است شده مرور وسي  به مري 2-31-2 ب

 .است مرغي تخم برجستگي داراي مري انتهاي 16تا  15  1-32-2 ب

 .است شده متورم مري پشتي بخش         2-32-2 ب

 .است مركزي در خط محور ميله  1-33-2 ب
 .است دهانه جداره از دندانهاي و منشاء آن نيست مركزي در خط ميله 2-33-2 ب

 .است بدن ميانه در نزديكي تناسلي و سوراخ زوج غدد جنسي 1-34-2 ب

 و ميانوه جلوئي در بخش تناسلي و سوراخ است تناسلي راخسو يكعدد و در پشت غدد جنسي 2-34-2 ب

 .است بدن

 .است باريك ميله 1-35-2 ب

 .نيست باريك ميله 2-35-2 ب

 .است مركزي در بخش محور ميله 1-36-2 ب

 .است دهانه جداره از دندانهاي ، و منشاء آننيست در محور مركزي ميله 2-36-2 ب

 .تيز است نوك دم 1-37-2 ب

 .مدور و گرد است دم 2-37-2 ب

 وجود دارد. دائمي دندان 1-38-2 ب

 اند. تشخيص و غيرقابل دندانها يا وجود ندارند يا بسيار كوچك 2-38-2 ب

 .است متس  مياني بخش بدون يمر   1-39-2 ب

                                                                                                                                                                      

4- Tylencholoaimus 

5- Doryllium 

6- Actinolaiminae 

7- Oionchus 

1 

3 
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 .است وسي  مياني در بخش مري  2-39-2 ب

 .است شده مرور باريك تيز و يا به دم 1-40-2 ب

 .است شده گردو كروي مد 2-40-2 ب

 .خار است نر بدون دم 1-41-2 ب

 .خار است نر داراي دم 2-41-2 ب

 .دار است دندانه دهان 1-42-2 ب

 .است دندان بدون دهان 2-42-2 ب

 .است طولي هايدندانها منتشر و يا در رديف 1-43-2 ب

 .است معكوس دندانها بصورت 2-43-2 ب

 .است در دهان طويل نوارهاي دندانهابصورت 1-44-2 ب

 باشد.مي پخش دهان در سطح دندان 2-44-2 ب

 دندانها در جلو قرار دارد. 1-45-2 ب

 .است شده دندانها وارونه 2-45-2 ب

 .است دهان تانيتح دندانها در بخش 1-46-2 ب

 قرار دارند. دهان فوقاني دندانها در بخش 2-46-2 ب

 اند.يا مياني فوقاني و در بخش دائمي دندانها در دهان 1-47-2 ب

 .قرار دارند دهان در پايه دندانها كوچك 2-47-2 ب

 آنهابازشود. انتهاي به ايپايه هايغده است پايه دندانهاي و بدون دندان 3 داراي دهان 1-48-2 ب

 باز شود  آن در انتهاي پايه غده كه ايپايه و كوچك جلوئي بزرگ با دندانهاي دهان 2-48-2 ب

 .است شكل ايدنده با داربست لب ناحيه 1-49-2 ب

 .است شكل ايدنده داربست بدون لب ناحيه 2-49-2 ب

 .است تس  وسي  ايپايه با مري 1-50-2 ب

 .است شكل ايو استوانه شكل يك مري 2-50-2 ب

 .است مياني اتساع بدون مري 1-51-2 ب

 دارد. اتساع مياني در منطقه مري 2-51-2 ب

 .آمفيد مشخص 1-52-2 ب

 .آمفيد نامشخص 2-52-2 ب

 .است كوچك دندانهاي و واجد جلو پهن در بخش دهان جداره 1-53-2 ب
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 .مستقيم آن و كناره دندان و بدون دهان جداره 2-53-2 ب

 .است ضخيم شكل ايميله جسم با سه دهان 1-54-2 ب

 .است ضخيم شكل ايميله جسم بدون دهان 2-54-2 ب

 .است جفت جنسي غده 1-55-2 ب

 .يكعدد است غدد جنسي 2-55-2 ب

 .است آميخته و درهم مستقيم دهان جداره 1-56-2 ب

 .نيست و مستقيم جدا شده دهان جداره 2-56-2 ب

 .نيست و طويل وسي  خيلي و دهان متوسط برجستگي داراي متاكورپوس 1-57-2 ب

 .بلند است و دهان ، طويلاستوانهاي متاكورپوس 2-57-2 ب

 تيز دارد. خيلي ئيانتها دم 1-58-2 ب

 .و كند است مخروطي دم 2-58-2 ب

 شود.باز مي ايمحفظه و به پهن دهان فوقاني بخش 1-59-2 ب

 .است خوابيده و رويهم باريك دهان حفره 2-59-2 ب

 .است يا وجود ندارد يا نامشخص دهان 1-60-2 ب

 .است مشخص دهان 2-60-2 ب

 .است دندان و بدون باريك لب ناحيه 1-61-2 ب

 شود.مي دار ديده دندانه دهان و ظاهرًا در ناحيه شده پهن لب ناحيه 2-61-2 ب

 شود.ظاهر مي بزرگي آمفيد، با شكاف سوراخ 1-62-2 ب

 .است ظاهر شده آمفيد، با منافذ كوچكي سوراخ 2-62-2 ب

 .لند استو ب باريك دهان 1-63-2 ب

 .است و عميق عريض دهان 2-63-2 ب

 .است قرينه بدن 1-64-2 ب

 .است كناري برجستگي يكسري و داراي متقارن بدن 2-64-2 ب

 .نيست طويل در لب زائده 1-65-2 ب

 .است شده طويل در لب زائده 2-65-2 ب

 .است ستقيمًا در طرفينو م شكل خاري لب پهلوئي زائده 1-66-2 ب

 قرار دارد. در طرفين و مستقيم است شكل خاري لب پهلوئي زائده 1-67-2 ب

 .شده تراشيده ماهرانه مانند و بصورت چنگال لب ضمائم 1-68-2 ب
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 .است بال و شبيه غشائي لب زائده 2-68-2 ب

 وجود ندارد. راسي خارپشتي 1-69-2 ب

 باشد(. ضعيف خيلي است وجود دارد )ممكن راسي خارپشتي 2-69-2 ب

 ندارد. استيله 1-70-2 ب

 دارد. استيله 2-70-2 ب

 .است نامشخص وجود ندارد و يا كوچك دندان 1-71-2 ب

 هستند. دندآنهامعمواًل وجود دارد و دائمي 2-71-2 ب

 .است متس  مري پايه ناحيه 1-72-2 ب

 .است ايو استوانه يكنواخت مري 2-72-2 ب

 .است و يا ركابي و يا فنري مرغتخم شكل آمفيد به 1-73-2 ب

 .آمفيد مدور يا گرد است 2-73-2 ب

 .است شكل آمفيد فنري 1-74-2 ب

 .است نقطه بدون كوتيكول 1-75-2 ب

 .دار است نقطه كوتيكول 2-75-2 ب

 .است دريچه بدون در مري جستگيبر 1-76-2 ب

 .دار است دريچه مري برجستگي 2-76-2 ب

 .گشاد است ايروده مري دريچه 1-77-2 ب

 .است كوتاه ايروده مري درچه 2-77-2 ب

 .است شده پهن دهان ناحيه 1-78-2 ب

 ند.اها كند و گرد شدهو لب نيست پهن دهان ناحيه 2-78-2 ب

 .است شكل مرغيآمفيد تخم 1-79-2 ب

 .است شكل آمفيد سوزني 2-79-2 ب

 .است شده كوتاه ايروده مري دريچه 1-80-2 ب

 .و بلند است طويل ايروده مري دريچه 2-80-2 ب

 .است بزرگ ترشحي و غده سوراخ 1-81-2 ب

 .است رد يا نامشخصندا نداردو غده ترشحي سوراخ 2-81-2 ب

 .است دار و مشخص و حفره پهن دهان 1-82-2 ب

 .است و واضح افتاده و بلند رويهم باريك دهان 2-82-2 ب
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 .عدد است يك غدد جنسي 1-83-2 ب

 .است زوج غدد جنسي 2-83-2 ب

 اند.آمفيدها نامشخص 1-84-2 ب

 اند.آمفيدها مشخص 2-84-2 ب

 .است شكل مرغيتخم مري انتهاي 16تا  15 1-85-2 ب

 .است مجتم  فشرده دندانهاي داراي و دهان ايو استوانه يكنواخت مري 2-85-2 ب

 .دار نيستنقطه كوتيكول 1-86-2 ب

 .نيست شكل آمفيد فنري 1-87-2 ب

 .است شكل آمفيد فنري 2-87-2 ب

 .است عالئم داراي ر كوتيكولد طولي رديف 4 1-88-2 ب

 .است فاقد عالئم طويل هايرديف داراي كوتيكول 2-88-2 ب

 .آمفيدها مشخص 1-89-2 ب

 .آمفيدها نامشخص 2-89-2 ب

 .است شكل و آمفيد قالبي دو تايي ماده غدد جنسي 1-90-2 ب

 .عدد و آمفيد گرد است يك ماده غدد جنسي 2-90-2 ب

 .است و جلو نيامده شده كوچك لب ناحيه 1-91-2 ب

 .است و جلو آمده صاف لب ناحيه 2-91-2 ب

 .است متس  ايپايه داراي مري 1-92-2 ب

 .است و استوانه يكنواخت مري 2-92-2 ب

 .دار و آمفيد مدور نيست نقطه كوتيكول 1-93-2 ب

 .ر و آمفيد مدور استدا نقطه كوتيكول 2-93-2 ب

 وجود دارد. چشمي نقطه 1-94-2 ب

 وجود ندارد. چشمي نقطه 2-94-2 ب

 .است مساوي با اندازه دندان سه حاوي دهان 1-95-2 ب

 .است بزرگ دندان يك حداقل حاوي دهان 2-95-2 ب

 جود دارد.دار و نقطه هايرديف و در كنار آن كوتيكول روي 1-96-2 ب

 .است و مختلف متفاوت هايكناره بدون كوتيكول 2-96-2 ب

 دارد. دريچه مري بر جستگي 1-97-2 ب
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 ندارد. دريچه در مري برجستگي 2-97-2 ب

 .است بدن آمفيد در جلوي 1-98-2 ب

 .است قرار گرفته آمفيد در پشت 2-98-2 ب

 .است شكل آمفيد فنري 1-99-2 ب

 .است و يا نامشخص شكل آمفيد فنجاني 2-99-2 ب

 از دندانها(. اي)مجموعه است زيادي دندانهاي حاوي دهان 1-100-2 ب

 است كوچك دندانهاي حاوي دهان 1-100-2 ب

. 
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