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  چکیده
برداری از خاک فراریشه درختان و نیز نقاط دیگر انجاا  و در مجماو ،   های ارسباران، نمونهجنگل dorylaimidنماتدهای  به منظور شناسایی فون

آوری شدند. پس از استخراج، کشتن، تثبیت و تهیه اساییدهای میرروساروپی از   متر خاک رویی، جمعنمونه پس از کنار زدن سه تا پنج سانتی 65تعداد 
سنجی و با استفاده از منابع معتبر، شناسایی نماتدها تا سطح گونه صورت پاییرفت.  شناختی و ریختاس صفات ریختهای مرسو ، بر اسنماتدها با روش

 Crassolabium saccatum ،C. himalum ،C. ettersbargense  ،Syncheilaxonchium nairi ،Paravulvusهاای  نتیجاه، گوناه   در

hartingii ،Eudorylaimus spaulli،Epidorylaimus lugdunensis  ،Nygolaimus brachyuris،Paraxonchium carmenae 

،Metaxonchium persicum ،Aulolaimus oxycephalus  ،A. nanocephalus،Discolaimus mariae ،Longidorella soadi ، 
Sectonema demani ،Xiphinema macroacanthum ،X. vuittenezi،X. uthahense،Longidorus africanus 

،Tylencholaimus constricus ،T. tahatikus ،Xiphinemella globilabiata   وEnchodelus macrodorus    شناسایی شادند کاه در
 Discolaimus mariae،Crassolabium saccatum  ،C. himalum، C. ettersbargense ،Xiphinemaایاان مقا ااه شاا  گونااه 

uthahense  وTylencholaimus tahatikus   شوند.باشند، توصیف میگزارش جدید برای مجمو  نماتدهای ایران میکه 

 
 dorylaims، فون ،شناسیریخت ،سنجیریخت کلیدی: هایواژه

 

   1 مقدمه 

ها هستند که اطیعات کمی نماتدها از جمله موجودات زنده خاک
یه نورانی که در کلاعنوان جشان بهها وجود داشته و اهمیتدر مورد آن

ها های شیرین، شور و خاک مزار ، باغات، جنگلها اعم از آبزیستگاه
شوند و از انوا  آزادزی تا انگل گیاهی و جاانوری در  و مراتع یافت می

های مختلف ها وجود دارند، چندان مورد توجه محققان در حوزهبین آن
قرار نگرفته است. عایوه بار نماتادهای انگال گیااهی کاه از جملاه        

اند، نماتدهای متعلق به ساایر  های کشاورزیرگرهای گیاهی خاکبیما
ثیر مستقیم و غیرمستقیم در رشدونمو گیااه و  أای نیز تهای تغییهگروه

ها به عنوان ها دارند. از آنهای غیایی در اکوسیستمها و شبرهزنجیره
های زیستی و سیمت خااک اساتفاده شاده و اطای  دربااره      شاخص

ای مختلاف نماتادها در   هاای تغییاه  یا عد  وجود گروه فراوانی، وجود
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های مختلف علو  زیستی دارای اهمیت است. با توجاه  خاک در شاخه
هاای زیاادی   های ارسباران، بررسای به شرایط طبیعی و اهمیت جنگل
های این منطقه صورت نگرفته اسات.  درباره شناسایی نماتدهای خاک

ده اساات، گونااه هااای کماای کااه قاابی انجااا  شاا     در مطا عااه
 Crassolabium persicum  ،Eudorylaimusهاااااای

azarbaijanicus ،Steinernema arasbaranense  و
Trichodorus arasbarensis های جدید از خاک این به عنوان گونه

(، مصالحی و همرااران   5مناطق به ترتی  توسط جباری و همراران )
-( معرفی شده23ن )( و زاهدی و همرارا13(، نیردل و همراران )12)

 .Eudorylaimus subdigitalis ،E هااایچنااین گونااهانااد. هاام

spaulli،longicardius  E.،E. azarbaijanicus ،Aulolaimus 

mowhitius ،A. oxycepalus ، Steinernema feltiae ،
Aporcelaimus americanus ،Syncheilaxonchium nairi ،

Aporcelaimellus chauhani ،Nygolaimus europaeus ،
Nygolaimus paratenius،Tylencholaimellus raskii  ،

Tylencholaimus constricus،Laevides timmi ،Aquatides 

aquaticus   وAquatides christei اند از این منطقه گزارش گردیده
(. هاادا ایاان بررساای تعیااین فااون نماتاادهای    15و  14، 12، 11)

dorylaimid ها تا حد گونه بود تا ن و شناسایی آنهای ارسباراجنگل

 )علوم و صنایع كشاورزی(فاظت گیاهان ح نشریه
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هااا در آن شناساای، نقا  هاای بیشااتر دربااره زیسات   زمیناه مطا عاه  
کن  با ساایر موجاودات، احتماال اساتفاده از     اکوسیستم جنگل، برهم

 ها در کنترل عوامل بیماریزای گیاهی و ... فراهم گردد.آن

 

 هامواد و روش

ول بهار، تابستان و پاییز برداری در منطقه مورد نظر طی فصنمونه
نموناه خااک از فراریشاه     65یات  نها درانجاا  گرفات و    1395سال 

اساتخراج نماتادها از خااک باا     آوری شاد.  گیاهان و نواحی دیگر جمع
 (6کیناز ) یفیوژ جان ا ا  و ساانتر   یاق تلفتغییریافتاه  استفاده از روش 

ساه  دگریروش اساتفاده از  شده با  استخراج یو نماتدها صورت گرفت
اسااییدهای  .انتقااال یافتنااد خااا ص  یساارینبااه گلو  یااتتثب( 4)

-شده، تهیه گردیاد. انادازه  میرروسروپی دائمی از نماتدهای جداسازی

و  Motikگیری مشخصات الز  باا اساتفاده از میرروساروو ناوری     
 نیدورب عدسی چشمی مدرج، صورت گرفت و تصاویر نماتدها با کم 

(Future Wine )ا روو تهیه شد. اشرال نماتدها با به میرروس متصل
 اسااس  بار  ترسایم گردیاد.   Corel draw® 12 افازار اساتفاده از نار   

سنجی و با استفاده از منابع های ریختشناختی، دادهمشخصات ریخت
هاای نماتادها شناساایی شااده و    و کلیادهای شناساایی معتبار، گونااه   

-ه و گوناه های موجود بین افراد با شرح اصلی گونا ها و تفاوتشباهت

 .قرار گرفتهای نزدی ، مورد بحث 
 

 نتایج و بحث

که  dorylaimidگونه از نماتدهای  20در این بررسی در مجمو  
جنس و ده خانواده بودند، شناسایی شدند. بیشترین تعداد  17متعلق به 

هاای  و جانس  باود  Qudsianematidaeها متعلاق باه خاانواده    گونه
Crassolabium   وXiphinema کدا  با سه گونه بیشترین تنو   هر

، Discolaimus mariaeگونه، ش  گوناه   20را داشتند. از بین این 
Crassolabium saccatum ،C. ettersbargense، C. 

himalum،Xiphinema uthahense  و  tahatikus 
Tylencholaimus    که بر اساس منابع در دسترس برای او این باار از

 شوند.گردند، در اینجا توصیف مییهای ایران گزارش مخاک
 

1-Discolaimus mariae Pena-Santiago, Torres, 

Liebanas and Abolafia, 2002 
 1، جدول 1شرل 

متر و بعاد از تثبیات باه    ماده: نماتدهایی به طول بی  از دو میلی
ای، در ناحیاه سار و د  باا کمای باریا       شرل. بدن استوانه Cحا ت 

ر نواحی مری، وسط بدن و مخرج به ترتی  شدگی. ضخامت پوست د
های کروی شرل گرانو ه متعادد در  ، چهار و چهار میررومتر. غده3/3

 -30جانبی. ناحیه سر دیسری شرل، فارا،، عارآ آن   سطوح محل 

میررومتر و بیشتر از طول ادونتواستایل، بلندی سر چهاار تاا پانج     27
دازه ی  دو  عرآ ای شرل، خروجی آن به انمیررومتر. آمفید کیسه

تاار از محاال اتصااال ساار و باادن.  میررومتاار( و پااایین 13-15) ساار
ادونتواستایل با رشد خوب، خروجی آن نصف طول ادونتواستایل، حلقه 

میررومتر از قسمت جلاویی   10هادی استایلت منفرد، ساده، به فاصله 
بدن یا به اندازه ی  سو  عرآ سر، اودونتوفور ساده و فاقد تاور  در  

برابر طول ادونتواستایل. ماری دو قسامتی، بخا      3/1تا  7/1نتها و ا
بخا  عقبای    شدگی مری تدریجی،ای، پهنجلویی باری  و ماهیچه

هاا در بخا    میررومتر. موقعیت هساته  250 × 35ای به ابعاد استوانه
  DN= ،30  =1N1S، 50  =2N1S، 60 23صاورت   فرا، مری به

=1N2S ،62  =2N2S روده و ماری کاروی کشایده، باه     . دریچه بین
میررومتر، در نزدیری دریچه باین ماری و روده و در    10×هشت ابعاد 

ای درشات و متعادد،   های گرانو اه سطوح شرمی و پشتی واجد سلول
میررومتر از سر.  160حلقه عصبی در قسمت باری  مری و به فاصله 

طارفین  دارای دو  و ه جنسی و با رشد نسبتا یرسان و کشیده شده به 
(. =V 54تر از وساط بادن )  بدن، شراا تناسلی عرضی و کمی عق 

حا ت افقی، طول آن کمتر از ی  سو  عرآ بادن در محال   واژن به
-های قطرهشراا تناسلی و غیر اسرلروتی، در برخی افراد دارای اندا 

 80-100ای شرل در اطراا واژن، رحام باریا  و سااده، طاول آن     
  و نیم برابر عرآ بادن در محال شاراا    میررومتر و یا بی  از ی

میررومتار و طاول    110-130به طاول  تناسلی، مجرای عبور تخم  
 90-115راسات روده باه طاول    میررومتر. پای   112-123تخمدان 

میررومتر و یا به اندازه ی  و نیم تا دو برابار عارآ بادن در محال     
طاول   مخرج و در انتها دارای کیسه کور بسیار کوچ ، راست روده به

میررومتر و کمتر از عرآ بدن در ناحیه مخرج. د  مخروطی  48-40
تر از عرآ بدن در محل مخرج و دارای با انتهای گرد، طول آن کوتاه

 دمی در نیمه عقبی د . دو جفت پاپیل

 نر. یافت نشد.
 

 بحث 

شناسایی این گونه بر اساس کلید ارائه شده توسط وو و همرااران  
 Discolaimusمعیاات حاضاار بااه عنااوان ( صااورت گرفاات و ج20)

mariae   شاناختی ایان   تشخیص داده شد. در مقایسه صافات ریخات
های چندانی میحظه نشد. تنها ( تفاوت18نمونه با توصیف اصلی آن )
( در جمعیات  73-88در برابار   5/95-80) cتفاوت در میازان ضاری    

، Discolaimusهای موجاود در جانس   مورد بررسی بود. در بین گونه
 alborossicusمتر سب  تمایز پنج گونه میلی 4/2طول بدن بیشتر از 

D.، D. krugeri ،D. curvus ،D. magnistylus و D. mariae  از
طااول بلنااد باادن در گونااه   . گاارددسااایر اع ااا ایاان جاانس ماای  

alborossicus D. متار( و طاول بیشاتر ادونتواساتایل در     )چهار میلی
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میررومتار( ایان دو گوناه را از     45از )بای    .magnistylus Dگونه 
متار و طاول   تاا ساه میلای    25/2جمعیت مورد بررسی با طاول بادن   

 D. krugeriساازد. گوناه   میررومتر متمایز می 26تا  23ادونتواستایل 

میررومتار در   29-38ادونتواستایل بلنادتر )  D. mariae در مقایسه با
کور و د  مخروطای  میررومتر(، راست روده بدون کیسه  23-26برابر 

 با انتهای گرد دارد )در برابر د  مخروطی با انتهای گرد(.

  
: محل اتصال Eجانبی،  سطوحهای گرانوله در : غدهD: آمفید، C: سر و ادونتواستایل، B: شکل کلی بدن، Discolaimus mariae .Aگونه  -1شکل 

 ت روده: دم، پیش راست روده و راسGلوله جنسی عقبی، شکاف تناسلی و  :Fروده و مری، 
Figure 1- Discolaimus mariae. A: Entire body, B: Head and odontostyle, C: Amphid, D: Lateral glands, E: Cardia, F: Vulva 

and posterior genital branch, G: Tail, pre-rectum and rectum 
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 Discolaimus mariae، Crassolabium saccatum، C. ettersbargense، C. himalum، Xiphinemaهای سنجی گونههای ریختداده -1جدول 

uthahense  و  Tylencholaimus tahatikus آوری شده از جنگلها برحسب میکرومتر و بصورت میانگین انحراف استاندارد و دامنه( جمع)اندازه

 ایران-های ارسباران
Table 1- Morphometrics of Discolaimus mariae, Crassolabium saccatum, C. ettersbargense, C. himalum, Xiphinema uthahense 

and Tylencholaimus tahatikus, (All measurments are in µm and in the form of Mean, Standard Deviation and Range), 

collected from Arasbaran forests-Iran 

 
Discolaimus 

mariae 

Crassolabium 

saccatum   

Crassolabiu

m 

ettersbergen

se 

Crassolabium 

himalum 

Xiphinema 

utahense 

Tylencholaimus 

tahatikus 

 
5♀ 3♀ 3♀ 6♀ 6♀ 4♀ 

L 
2605.0±310.4 

(2250.0-3000.0) 

1749.2±120.4(

1635.0-1875.0) 

557.5±40.8(

512.5-605.0) 

1268.7±101.5(

1075.0-1350.0) 

2208.1±236.3(

1833.0-2442.5) 

941±31.4 

(910.5-953.8) 

a 
44±3.8 

(41.1- 45.0) 

31±2.2 

(27.5-32) 

24.4±2.9 

(22.4-29) 

29.1±3.07 

(25.3-33.4) 

63.9±2.6 

(61-66.5) 

24.2±2.4 

(20.6-25.4) 

b 
4.3±0.8 

(3.6-5.7) 
4.3±0.3(4-5.1) 

3.5±0.1 

(3.3-3.6) 

3.8±0.2 

(3.4-4.0) 

8.0±0.42 

(8-8.5) 

3.7±0.23 

(3.5-4.04) 

c 
91.3±7 

(80.0-95.5) 

75±3.6 

(72.5-79.0) 

43±1.2 

(41.3-44.2) 

50.1±4.4 

(43.0-53.5) 

72±7.5 

(61.07-78.8) 
46±2.8(44-50) 

c' 
0.8±0.04 

(0.7-0.9) 

0.8±0.5 

(0.7-0.85) 

0.85±0.05 

(0.8-0.9) 

0.9±0.1 

(0.8-1.1) 

1.4±0.2 

(1.2-1.7) 
0.7±0.09(0.7-0.9) 

V 
54±2.2 

(51.0-56.7) 

50±0.8 

 (49.0-50) 

57.0±4.3 

(52.5-61.0) 

50±2.06 

(47.5-55.0) 
52±2.6(49-54) 

55.3±1.6 

(53.2-57.09) 

Tail 
23.7±2.1 

(23.0-37.5) 

23.5±2.2 

(22.0-26.0) 

13±0.8 

(12.0-14.0) 

47.5.3±0.8 

(45.0-49.0) 

34±2.8±  

(30-37.5) 
21±1.84(19-22.0) 

Odontostyle 
24.2±2.8 

(23.0-26.0) 

14.2±1.5 

(12.5-15.0) 

11.5±0.6 

(11.0-12.0) 

22.6±0.5 

(22.0-24.5) 

87±3.7 

(82.5-88.0) 

12.03±2.0 

(8.6-15.0) 

Odontophore 
38±5.1  

(35.0-48.0) 

33.5±2.5 

(27.5-35.0) 

17.7±0.5 

(17-19) 

41±3.4 

(37.0-50.0) 

94.5±6.2 

(93.5-105.2) 
21±2(20.0-24.0) 

Body width at head 
28.6±1.3  

(27.0-30.0) 

14±1.2 

(12.5-15.0) 

9.5±0.6 

(9.0-10.0) 

16.4±1.2 

(13.0-17.0) 

11.5±1.3 

(10.5-13) 

12±0.88 

(8.6-12.5) 

                        mid 

body 

59±4.8 

(52.0-65.0) 

55.3±4.5 

(51.0-60.0) 

21.5±0.5 

(21.0-23.0) 

 44.2±1.4 

(46.3-51.3) 

30.2±2.01 

(26.4-31.8) 

41±3.12 

(37.5-43.7) 

                         anus 
60±8.5 

(50.0-73.0) 

35.0±5 

(30.4-43.4) 

23.0±1.8 

(21.0-24.0) 

44±2.8 

(40.0-48.0) 

34.5±2.7 

(30-37.5) 

26.1±3.06 

(22-29.4) 

                         

oesophagus base 

30±2.5 

(26-30.0) 

23.5±2.2 

(22.0-26.0) 

15.2±0.9 

(14.0-16.0) 

26±3.6 

(22.0-30.0) 

37.5±2.7 

(34.0-42) 

30±16.4 

(27.7-28.0) 

 

Discolaimus curvus اساتایلت چاین   نیز با داشتن حلقه هادی
( و ادونتواستایل بلنادتر  D. mariaeدر برابر حلقه هادی ساده در دار )

متفااوت اسات.    D. mariae( از 23-26میررومتر در برابار   33-29)
او ین بار از اطراا ریشه درختان زیتاون در اسانانیا    D. mariaeگونه 

ش شده است. در این بررسای  ( گزار16توسط پناسانتیگو و همراران )
آوری و ماورد شناساایی   های ارسباران )شیرین بیغ( جمعنیز از جنگل
 قرار گرفت.

 

2- Crassolabium saccatum Thorne, 1974 
 1، جدول 2شرل 

ماده: نماتدهایی نسبتا کوتاه، بعد از کشته شدن و تثبیت به حا ات  
دو میررومتر در باز. پوست بدن ظاهرا صاا، به ضخامت  C خمیده تا

قسمت جلویی بدن و مری، چهار میررومتر در بخ  میانی بدن و پنج 
بای  دارای  و  دار، کام میررومتر در ناحیه مخرج. سار گارد تاا زاویاه    

فرورفتگی نسبت به بدن، بلندی آن دو و نیم تا سه میررومتار. آمفیاد   
 10تاا  هشت ها، عرآ آن فنجانی شرل، خروجی آن هم سطح با   

حدود نصف عرآ سر، طول ادونتواساتایل معاادل عارآ    ، مترمیررو
ناحیه سر، حلقه هادی استایلت ساده و منفرد، به فاصله چهار تا شا   
میررومتر از قسمت جلویی بدن، ادونتوفور ساده و بدون تور  انتهایی، 
طول آن کمی بیشتر از دو برابر طول ادونتواساتایل. حلقاه عصابی در    

میررومتر از سر. مری دو قسمتی،  135صله بخ  باری  مری و به فا
 × 210ای، بخ  دو  متاور  و باه ابعااد    بخ  اول باری  و ماهیچه

صورت تادریجی، محال قرارگیاری    شدگی مری بهمیررومتر، پهن 27
  40DN=  ،58  =1N1S،=2N1Sحا ت  های مری بههای غدههسته
53   ،70  =1N2S،74 =2N2Sوطای  . دریچه بین روده و مری مخر

میررومتر. دارای دو  و ه جنسای،   16 × 13و تا حدی کشیده، به ابعاد 
با طول مساوی، شاراا تناسالی عرضای و در نزدیرای وساط بادن       

(50V=به  ،) ای های قطاره های آن به وضوح اسرلروتیزه، دارای اندا
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شرل در طرا جلویی و عقبی بخا  اسارلروتیزه، انادازه واژن یا      
های جنسی فاقد تخم و شراا تناسلی،  و هسو  عرآ بدن در محل 

میررومتر، مجرای عبور تخم   80تا  58یا سلول جنسی، طول رحم  
میررومتر. مخرج مشخص،  110تا  80میررومتر و تخمدان  80تا  60

تار از عارآ بادن در    میررومتر و بی  46تا  35راست روده به طول 
میررومتر و یا دو  73 تا 65روده بلند، به طول راستناحیه مخرج. پی 

نیم برابر عرآ بدن در محل مخرج. د  کوتاه و مخروطی باا  و تا دو 
 انتهای گرد، طول آن کمتر از عرآ بدن در محل 

 
: دم و انتهای E: محل اتصال مری و روده، D: آمفید، C: سر و قسمت جلویی بدن، Bشکل کلی بدن،  : A .Crassolabium saccatum گونه -2شکل 

 شکاف تناسلی و لوله جنسی عقبی: F بدن ،
Figure 2- Crassolabium saccatum. A: Entire body, B: Head and anterior part of body, C: Amphid, D: Cardia, E: Tail, pre-

rectum and rectum, F: Vulva and posterior genital branch 
 

دارای مخرج، دارای دو جفت پاپیل دمای، د  در بخا  شارمی    
 10های متعادد حبااب مانناد، طاول بخا  شافاا انتهاایی د         اندا 

 میررومتر.
 نر: یافت نشد.

 بحث  

گوناه موجاود در    31( برای تشاخیص  19سانتیاگو و سیابانو )-پنا
اناد. در  کلید جاامع شناساایی ارائاه داده   ی   Crassolabium جنس
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 .C هایگونه فاصله زمانی ده سا ه بین ارایه این کلید و بررسی حاضر،

aenigmaticum Ciobanu, Abolafia&, Pena-Santiago, 

2010 ، C. vietnamense Ciobanu, Abolafia & Pena-

Santiago, 2010  ، C. persicum Jabbari, Niknam, 

Vinciguerra, Moslehi, Abolafia & Pena-Santiago, 2012 
باه ترتیا  توساط سایابانو و      C. alekseevi Tsalolikhin, 2017 و

( از ایران و تساا و یخین  5ن )( از ویتنا ، جباری و همرارا3همراران )
گوناه   35و در مجمو  این جنس فعای دارای   ( از تایوان توصیف21)

باشد. نمونه تحت بررسی با کلید فوق و مشخصات چهار گونه اخیر می
شناسایی گردیاد. در   Crassolabium saccatumعنوان مقایسه و به

( بارای  19یابانو )سانتیاگو و س-های ارایه شده توسط پنامقایسه با داده
-a (32هایی در میازان ضارای    تفاوت C. saccatumتوصیف گونه 

( مشاااهده 55-56در براباار  79-5/72)  c( و36-37در براباار  5/27
 ، C. saccatumترین گونه به جمعیت تحت بررسای و گردید. نزدی 

واسطه غیار اسارلروتی باودن    باشد که بهمی C. circuliferum گونه
چنین گوناه  هم. شودمتمایز می C. saccatumاسلی ازمحل شراا تن
C. diversum     با داشتن فرورفتگی کامل بین سار و بادن )در مقابال

-57) سر کمابی  فرورفته نسبت به بادن( و شاراا تناسالی عقبای    
9/52V=  49-50در برابرV=)  از C. saccatumگاردد. مشخص می 

تای شما ی گزارش شده ( و از داکو20این گونه او ین بار توسط تورن )
-های ارسباران )منطقه ناپشته( جمعاست. در این مطا عه نیز از جنگل

 آوری و مورد شناسایی قرار گرفت.
 

3- Crassolabium ettersbergense de Man, 1885 
 1، جدول 3شرل 

شاادن و تثبیاات دارای ماااده: نماتاادهایی کوچاا ، بعااد از کشااته
ها مشاخص، سار زاویاه دار و    باز.     Cخمیدگی به سمت شرمی تا

دارای فرورفتگی نسبت به بدن، به عرآ حدود نه و نیم میررومتار و  
صاورت شاراا عرضای،    بلندی چهار تا پنج میررومتر. دهانه آمفید به

هم سطح با فرورفتگی بین سر و بدن و به اندازه چهار و نیم میررومتر 
تار از  رگیا کمتر از نصف عرآ سر. ادونتواستایل ظریاف، کمای باز   

عرآ سر. حلقه هاادی اساتایلت باه فاصاله چهاار و نایم تاا شا          
ای و فاقاد  ادونتوفور ساده، میلهمیررومتر از ابتدای سر، منفرد و ساده، 

برابار ادونتواساتایل. ماری دو بخشای و      3/1تاا   5/1تور  در انتهاا و  
ای و طول قسمت متاور  ماری   وار جنس، بخ  باری  ماهیچهنمونه
میررومتر و یاا معاادل نصاف تاا      65تا  60شود، ج فرا، میتدریکه به

میررومتر، محل حلقه عصبی  15بی  از نصف کل مری و عرآ آن 
میررومتر از سر. ضخامت پوسات در ناحیاه ماری     65تا  60به فاصله 

و در محال   7/1میررومتر، در نزدیرای شاراا تناسالی معاادل      5/1
کروی تا مخروطی، باه   مخرج سه میررومتر. دریچه بین مری و روده

-هاای غادد ماری باه    میررومتر. محل قرارگیری هسته 10 × 5ابعاد 

، 5/16DN=  ،46  =1N1S، 81  =2N1S ،81  =1N2Sصااورت  
85  .=2 N2S  دارای دو  و ه جنسی با طول مساوی، شراا تناسالی .

هااای آن (،  بااه=V 5/52-61عرضاای و در نیمااه عقباای باادن )   
ای، میررومتار و سااده و  و اه    25تاا   20اسرلروتیزه، رحم باه طاول   

میررومتر، طول مجرای  45تا  40تخمدان دارای برگشتگی و به طول 
تاا   40روده نسبتا بلناد و  راستمیررومتر. پی  50تا  40عبور تخم  

میررومتر و یا دو تا دو و نیم برابر عارآ بادن در محال مخارج،      56
ی تا ی  و نایم برابار   میررومتر و مساو 30تا  24روده به طول راست

عرآ بدن در ناحیه مخرج. د  کوتاه، مخروطی با انتهای گرد و فاقاد  
 های حباب مانند در سطح شرمی، دارای دو جفت پاپیل دمی.اندا 

 نر: یافت نشد.

 

 بحث 

برای شناسایی این جمعیت نیز از کلید شناسایی ارایه شده توساط  
، C. aenigmaticumهاای ه( و توصیف گون19سانتیاگو و سیابانو )-پنا

C. alekseevi، C. vietnamense  وC. persicum  استفاده گردید و
 Crassolabium عنااوانبااهدر نهایاات نمونااه تحاات بررساای    

ettersbergense   سانجی و  شناسایی شد. در مقایسه صافات ریخات
تار  های قبلی، تنها تفااوت کوتااه  شناختی این جمعیت و گزارشریخت

ه متار( نمونا  میلی 6/0-1متر در برابر میلی 5/0-6/0بودن طول بدن )
متار  مورد مطا عه است. طاول بادن مسااوی یاا کمتار از یا  میلای       

های را به همراه گونه C. ettersbergenseای است که گونهمشخصه
C. medianum ،C. pumilum ،C. goaens و C. pumilum  از

کناد. گوناه   جدا می Crassolabiumهای موجود در جنس سایر گونه
C. medianum  مانناد در د  اسات )در برابار    های حبااب  دارای اندا

 parsچناین بخا    و هم (C. ettersbergenseها در عد  وجود آن

refringense  در گونهC. medianum  تار اسات. گوناه    درشاتC. 

pumilum  فاقدpars refringense و بخ  متور  ماری یا     بوده
 .C دهااد )در  خااود اختصااا  ماای  سااو  از طااول مااری را بااه 

ettersbergense pars refringense   نسبت فوق برابار  وجود دارد و
باا ادونتواساتایل     C. goaensدرصد طول مری است(. گونه 60تا  50

 C. ettersbergenseمیررومتار( از   11-12در برابار   15-17بلندتر )
در برابر وجاود   C. parvulumتراز بدن در قابل تفری  است. سر هم

هم سب  تمایز  C. ettersbergenseفرورفتگی سر نسبت به بدن در 
باشد. ایان گوناه او این باار توساط دمان       دیگر میاین دو گونه از هم

گازارش شاده     Dorylaimus ettersbergensis( و باه ناا    1885)
هاا  ((. در این بررسی، نمونه19سانتیاگو و سیابانو )-است )به نقل از پنا

ری و ماورد  آوهای ارسباران )محدوده تحقیقاتی( جماع از منطقه جنگل
 شناسایی قرار گرفت.

 

http://www.organismnames.com/details.htm?lsid=4442176
http://www.organismnames.com/details.htm?lsid=4442176
http://www.organismnames.com/details.htm?lsid=4910579
http://www.organismnames.com/details.htm?lsid=5348211
http://www.organismnames.com/details.htm?lsid=4442176
http://www.organismnames.com/details.htm?lsid=5348211
http://www.organismnames.com/details.htm?lsid=5348211
http://www.organismnames.com/details.htm?lsid=4910579
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: دم، پیشE، : شکل کلی بدنD: شکاف تناسلی و لوله جنسی عقبی، C: آمفید، Bسر و مری،  :Crassolabium ettersbergense  .Aگونه -3شکل 

 رودهروده و راستراست
Figure 3- Crassolabium ettersbergense. A: Entire body, B: Amphid, C: Vulva and posterior genital branch, D: Cardia, E: Tail, 

pre–rectum and rectum  
 

4-Crassolabium himalum Jairajpuri and Ahmad, 

1982 
 1، جدول 4شرل 

ماده: نماتدهایی به طول متوسط، پس از تثبیت به حا ات خمیاده   
 ظاهر صاا. میزان ضخامت پوست در محلشرل. پوست بدن به Cتا 

یه مخارج  حمیررومتر و نا 5/2سمت میانی بدن میررومتر، ق 5/1مری 

دار ها زاویهمیررومتر. بلندی سر پنج تا ش  میررومتر، ناحیه    5/2
و تا حدی نامتقارن و غیار قابال تفریا  از هام و دارای فرورفتگای      
نسبت به بدن. ادونتواستایل نسبتا بلند و طول آن بیشتر از عرآ سر، 

 10استایلت ساده، ظریاف، منفارد، باه فاصاله هشات تاا        حلقه هادی
میررومتر از سر، ادونتوفاور سااده و حادود دو برابار ادونتواساتایل باا       

 انتهای ساده. 
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روده و راست: دم، پیشE: محل اتصال مری و روده، Dآمفید،  :C: سر و ادونتواستایل، Bشکل کلی بدن،  :Crassolabium himalum گونه -4شکل 

 ی: شکاف تناسلی و لوله جنسی عقبFروده، استر

Figure 4- Crassolabium himalum. A: Entire body, B: Head and odontostyle, C: Amphid, D: Cardia, E: Tail, pre-rectum and 

rectum, F: Vulva and posterior genital system 

 

یا    میررومتر و حدود یا  ساو  تاا    350تا  312مری به طول 
تدریج منتهای باه   چهار  طول کل بدن، مری در ابتدا باری  و بعدا به

های ماری باه  میررومتر، محل هسته 25 × 153قسمت فرا، به ابعاد 

  20DN=  ،55  =1N1S،57  =2N1S ،74 =1N2S،76ترتیاا   
=2N2S تار  میررومتر عق  130. حلقه عصبی در بخ  باری  مری و

 × 15تا حدی بلند و مخروطی، به ابعاد  از سر. دریچه بین مری و روده
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ها در محل اتصال ماری باه روده کاه    میررومتر. تجمعی از سلول 10
های شرمی و جانبی میزان این تجمع در بخ  پشتی بیشتر از بخ 

های اسارلروتیزه و در وساط بادن    است. شراا تناسلی عرضی، با  به
(51-49 V=دارای سلول ،)را جلاویی و  ای شرل در دو طهای قطره

هاای نسابتا یرساان،    جنسی با طاول عقبی بخ  اسرلروتیزه، دو  و ه
میررومتار   45فاقد تخم و یا سلول جنسی، طول رحم به طور متوسط 

و معادل با عرآ بدن در محل شراا تناسلی، مجرای عبور تخما   
میررومتار،   86-95باری  و بلند، طول آن دو برابر طاول رحام و یاا    

هاا  میررومتر، تخم  85گشتگی و به طول متوسط تخمدان دارای بر
روده و پای  های متعدد. طول راستدر بیشتر طول تخمدان در ردیف

روده تقریبا مساوی هم و برابر عرآ بدن در محل مخارج )باه   راست
روده در انتها منتهای باه یا     راستمیررومتر(، پی  53و  47ترتی  

رای دو جفت پاپیل دمی، در کیسه کور. د  مخروطی با انتهای گرد، دا
 مانند متعدد.های حبابسطح شرمی د ، دارای اندا 

 نر: یافت نشد.

 بحث 
هاای قبلای بارای شناساایی ایان جمعیات از کلیاد        همانند گوناه 

( و توصیف گوناه 19سانتیاگو و سیابانو )-شناسایی ارایه شده توسط پنا
 .Cو  C. aenigmaticum ،C. alekseevi، C. vietnamense های

persicum  عناوان  حات مطا عاه باه   تاستفاده گردید. در نتیجه نموناه
himalum Crassolabium     شناسایی شاد. مقایساه صافات ریخات

سنجی آن با منابع نشاان داد کاه د  جمعیات ماورد     شناختی و ریخت
میررومتار( و ای ساایر     21-24در برابار   25-27بررسی کمی بلندتر )

 neohimalum هاای با گونه .himalum Cصفات شبیه هستند. گونه 
C. وporosum  C. سنجی قابل شناختی و ریختاز نظر صفات ریخت

تار  طول بدن کوتاه، با داشتن .neohimalum C مقایسه است. از گونه
هااا متاار( و  اا میلاای 32/1-47/1 متاار در براباارمیلاای 35/1-07/1)

 .C چناین گوناه  شاود. هام  نامتقارن )در برابر متقاارن( تفریا  مای   

himalum  ازporosum C. ن سر باا بادن )در   فرورفتگی بی با داشتن
( 21میررومتر در برابار   25-27تراز بودن( و د  نسبتا بلندتر )برابر هم

توسط جیراجناوری   1982گردد. این گونه او ین بار در سال متمایز می
از هندوساتان و از خااک    Eudorylaimus himalus و احمد باا ناا   

-گزارش شده است )باه نقال از پناا    Tectona grandisاطراا گیاه 
های ارساباران  ((. در بررسی حاضر نیز از جنگل19سانتیاگو و سیابانو )

آوری و ماورد شناساایی قارار    )شیرین بیغ، مریدی و ناپشاته( جماع  
 گرفت.
 

5- Xiphinema utahense Lamberti and Bleve-Zacheo 

1979 
 1، جدول 5شرل 

حا ت فنری کشته شدن و تثبیت بهماده: نماتدهایی باری ، بعد از 
تا حدی بسته، خمیدگی در انتهای بدن بیشتر است. پوست دارای  Cیا 

، 5/1شیارهای عرضی بسیار ظریف. ضخامت پوسات در محال ماری    
میررومتر. سر کروی،  3/2نزدی  شراا تناسلی دو و در محل مخرج 

، بلنادی  دارای فرورفتگی نسبت به بدن دار،ها کمابی  گوشهدر کناره
میررومتر. آمفید رکابی شرل و اندازه خروجی آن هفات   14تا  12آن 
میررومتر و در محل فرورفتگای سار باا بادن، ادونتواساتایل و       10تا 

ادونتوفور شبیه جنس، به ترتی  به طول نه و ش  برابر عارآ سار.   
میررومتر. حلقه عصابی   100تا  90هادی استایلت از سر  فاصله حلقه
میررومتر از ابتدای سر و در نیمه جلویی بخ  باریا    195به فاصله 

های میررومتر. موقعیت هسته 20× 115مری، ابعاد قسمت فرا، مری 
، دو تاا از  DN= ،67  =1N1S ،80  =1N2S 15صاورت   ماری باه  

 10ها نامشخص. دریچه بین مری و روده نیم کروی و به ابعااد  هسته
(، دارای دو =49V-54ن )میررومتر. شراا تناسالی در وساط باد    6×

هااای شااراا تناساالی  و ااه جنساای کشاایده شااده بااه طاارفین،  بااه
غیراسرلروتی، طول واژن به اندازه ی  ساو  عارآ بادن در محال     

ای، کشایده، و  میررومتر، رحم استوانه 15شراا تناسلی و یا به طول 
میررومتر و فاقد تزیینات، مجرای عبور تخم  باریا  و   19به طول 
 50میررومتر، تخمدان دارای برگشاتگی و باه طاول    105د بلند، حدو

هااا در یاا  ردیااف، دارای تجمعاای از میررومتاار، قرارگیااری تخماا 
روده نسبتا بلند )بای  از دو برابار   راستها. پی ها در تخمدانباکتری

میررومتار(، طاول    72تا  60یا به طول عرآ بدن در ناحیه مخرج و 
مخرج. د  مخروطی با انتهاای   روده معادل عرآ بدن در محلراست

 41تاا   30تر از عرآ بدن در محل مخرج، کند و گرد، طول آن بی 
 میررومتر. دارای دو پاپیل دمی.

 نر: یافت نشد.
 

  بحث

شناسایی این جمعیت با استفاده از کلیدهای شناسایی ارایاه شاده   
(،  مبرتی و همراران 8(،  مبرتی و کارون )10توسط  وا و همراران )

عنوان ع اوی  ( صورت گرفت و در نهایت به2( و چن و همراران )9)
تشخیص داده شد. بر اساس   Xiphinema americanum-groupاز

 .Xو  X. tayloriاین مناابع، جمعیات ماورد بررسای باا ساه گوناه        

pacificum ،X. utahense عنوان گونهمقایسه گردید و در نهایت به 
X. utahense قایسااه بااا توصاایف اصاالی و شااود. در مگاازارش ماای

شناختی گزارشات قبلی از این گونه تفاوت چندانی از نظر صفات ریخت
 bبه د یل ضاری    X. tayloriسنجی مشاهده نگردید. گونه و ریخت
در برابار   3/39-51کمتر ) a(، ضری  8-5/8در برابر  6/5-5/7کمتر )

 .Xگونه ( از 2/1-7/1در برابر  75/0-1کمتر ) 'c( و ضری  5/66-61

utahense  .قابل تفری  است 

http://www.organismnames.com/details.htm?lsid=4442176
http://www.organismnames.com/details.htm?lsid=5348211
http://www.organismnames.com/details.htm?lsid=4910579
http://www.organismnames.com/details.htm?lsid=4910579
http://www.organismnames.com/details.htm?lsid=4910579
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 : شکاف تناسلی و لوله جنسی جلوییD: سر و قسمت جلویی بدن، C: مخرج و دم، Bنمای کلی بدن،  :Xiphinema utahense .A -5شکل 

Figure 5- Xiphinema utahense. A: Entire body, B: Tail, pre-rectum and rectum, C: Head and anterior part of body, D: Vulva 

and anterior genital system 
 

در برابر  =b 8/5-8/7با مری نسبتا بلندتر ) X. pacificumگونه 
5/8-8b=  (، ساار بااا فرورفتگاای بیشااتر نساابت بااه باادن )در براباار

(، د  مخروطای باا انتهاای    X. utahenseفرورفتگای کام در گوناه    
ر د  مخروطی با انتهاای  خمیده یا دارای زایده انگشتی شرل )در براب

گرد( و دو پاپیل دمی موجود در بخ  میاانی د  و در راساتای یا     
ها در راستای یا   خط فرضی عرضی )در جمعیت مورد بررسی پاپیل

اند( از گونه مورد بحث متفاوت است. این خط فرضی طو ی واقع شده
 Rhus ( از ریزوسفر گیاه7گونه او ین بار توسط  مبرتی و بلووزاچئو )
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trilobata  و از آمریرا گزارش شده است. در این بررسی نیز از ناحیه
 شود.آوری و گزارش میهای ارسباران جمعگوزاالن جنگل

 

6-Tylencholaimus tahatikus (Yeates, 1967) Siddiqi, 

1968 
 1، جدول 6شرل 

متر، شرل عمومی بدن بعاد از  ماده: طول بدن کمتر از ی  میلی
ثبیت با کمی خمیدگی به سطح شرمی. پوست از نو  کشته شدن و ت

dorylaimid    با ی  الیه ضخیم خاارجی دارای شایارهای عرضای ،

شاود.  مشخص و ی  الیه داخلی که از الیاه بیرونای تفریا  مای    
میررومتر در ناحیه ماری، دو میررومتار    2/1پوست بدن به ضخامت 

سار دارای  در نزدیری شراا تناسلی و دو میررومتر در محل مخرج. 
فرورفتگی نسبت به بدن، عرآ آن کمتار از یا  ساو  عارآ در     

طاور متوساط معاادل    وسط بدن، بلندی سر چهار میررومتر و یاا باه  
ها ادغا  شده و غیرقابل تفری  از هام. آمفیاد   نصف عرآ آن،   

هاا و باه   صورت عرضی و در قاعده  ا  خروجی آن بهشرل، فنجانی
 میررومتر. 5-7اندازه 

 
: E، و ادونتوفور نتواستایلدوا: D،  و ادونتوفور نتواستایلدوا: C: سر، مری و کاردیا، Bنمای کلی بدن،  :Tylencholaimus tahatikus .A  -6 شکل

 آمفید

Figure 6- Tylencholaimus tahatikus. A: Entire body, B: Head and anterior part of body, Esophagus and Cardia, C: Head, 

odontostyle and odontophore, D: Vulva and posterior genital system, E: Amphid, F: Tail, pre-rectum and rectum 
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طول ادونتواساتایل معاادل عارآ سار و برابار باا نصاف طاول         
میررومتر  10ادونتوفور، فاقد تور  در انتها. حلقه هادی ساده، به فاصله 

میررومتر از  97صله از سر. حلقه عصبی در بخ  باری  مری و به فا
ابتدای بدن، طول مری حدود با ی  چهاار  طاول بادن، دارای یا      

میررومتار کاه بتادریج فارا،      101-125ناحیه جلویی باری  به طول 
میررومتر.  25 - 30×110-130 شود، ناحیه عقبی متور  و به ابعادمی

، DN= ،51  =1N1S 25صااورت  هااای مااری بااه محاال هسااته
53  =2N1S ،75  =1N2S ،79  =2N2S   دریچه باین ماری و روده .

میررومتار. دارای دو  و اه جنسای، شاراا      10×10کروی و به ابعااد  
هااای واژن غیاار (،  بااه=53V-57تناساالی در نیمااه عقباای باادن ) 

اسرلروتی، طول واژن کمتر از ی  سو  عرآ بدن در محل شاراا  
ساط  میررومتر. رحم کشیده و به طاول متو  7 × 13تناسلی و به ابعاد 

 58طااول میررومتاار، مجاارای عبااور تخماا  باریاا  و بلنااد بااه 50
کرده   pars dilatata oviductsمیررومتر،  ابتدای آن متور  و ایجاد

میررومتاار،  90تخماادان دارای برگشااتگی، متوساط طااول آن   اسات، 
هاای متعادد. طاول    ها در بخ  انتهاایی تخمادان در ردیاف   تخم 
دن در محل مخرج و به اندازه روده کمی بیشتر از نصف عرآ براست

 50روده نسابتا بلناد و میاانگین طاول آن     راسات میررومتر، پی  15
میررومتر و یا بی  از دو برابر عرآ بدن در محل مخارج. طاول د    
کمتر از عرآ بدن در ناحیاه مخارج. د  مخروطای و در انتهاا گارد.      

-جاانبی هاا در ناحیاه   دارای دو پاپیل در نیمه دو  د ، یرای از پاپیال  
 پشتی و دیگری جانبی. 

 نر: یافت نشد.

 

 بحث

نمونه مورد بررسی با استفاده از کلیدهای ارایه شده توسط احاد و  

 Tylencholaimusعناوان  ( به17سانتیاگو و کومنس )-(، پنا1احمد )

tahatikus شاناختی و ریخات  مقایسه صفات ریخات  .شناسایی شد-

د که تنها تفاوت موجود باین  ( نشان دا17و  16، 1سنجی آن با منابع )
 6/10-5/12جمعیت مورد بررسی و گزارشات قبلی، عرآ سر کمتار ) 

باشد میررومتر( در جمعیت تحت مطا عه می 15-18میررومتر در برابر 
سانجی باا هام مشاابهت     شناختی و ریخات و سایر خصوصیات ریخت

گونه توصیف شده  55در مجمو   Tylencholaimusدارند. در جنس 
که از نظر تعداد و نحوه قرارگیاری  و اه)های( جنسای در افاراد     است 

( دارای ی  2( دارای ی   و ه جنسی عقبی فعال، 1ماده به سه گروه: 
( دارای دو  و ه جنسی فعاال تقسایم مای   3 و ه جنسی جلویی فعال و 
دارای   Tylencholaimusگونه در جنس 12شوند. بر این اساس تنها 
 افاراد مااده و ع او گاروه ساو  هساتند.       دو  و اه جنسای فعاال در   

Tylencholaimus tahatikus   شاناختی و  از نظر مشخصاات ریخات
مشاابهت   T. innebusو   T. mongolicusهایسنجی با گونهریخت

، دارای ادونتواستایل بلنادتر   T. mongolicusدارد. در مقایسه با گونه
 19-22دتر )میررومتاار(، د  بلناا 6-7میررومتاار در براباار  15-6/10)

در برابر  44-50بیشتر ) cمیررومتر(، ضری   8-14میررومتر در برابر 
( است. در گوناه  1تا  2/1در برابر7/0-9/0کمتر ) 'c ( و ضری 30-24

T. innebus     57تار باوده )  محل شراا تناسالی افاراد مااده عقبای-
53V=  62-64در برابرV=68/0چنین طول بدن نیز کمتار ) ( و هم-
 .T( 1967متر( است. یتاز ) میلی 90/0- 95/0متر در برابر میلی 54/0

tahatikus با نا  او ین بار  راDorylaimellus tahatikus   از نیوز ند
 .T((. در این بررسی گونه 1گزارش کرده است )به نقل از احد و احمد)

tahatikus های ارسباران )منطقه ناپشته( از فراریشه درختان در جنگل
 گردد.شناسایی و گزارش میآوری، جمع
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Introduction: Nematodes are an abundant and very diverse group among the living organisms of soils. They 
are few information about them as animals which can live in all habitats including fresh waters, marines, soil of 
farms, gardens, forests and pastures. In addition to plant parasitic nematodes, which have parasitic relationship 
with different plants in agricultural soils, nematodes belonging to other trophic groups also have indirect impacts 
on the growth of plants in the agroecosystems and nature. They are used as biological indicators of soil health. 
The knowledge on their abundance, presence or absence of different groups of nematodes in the soils are 
considered important in various biological sciences.  

Materials and Methods: In order to study the diversity of dorylaimid nematodes in Arasbaran forests, 65 
soil samples were collected during 2015-2016 from different plant rhizosphere. The soil samples were 
transferred to the Nematology laboratory- University of Tabriz and kept at four degree centigrade until extraction 
time. They processed and the nematodes extracted, killed, fixed and transferred to anhydrous glycerin using 
common nematology methods. After preparing permanent microscopic slides, their morphometric and 
morphological characteristics were studied under optical microscope and identification was done using related 
valid literature. The morphometric data of nematode and microscopic images prepared using Motik optical 
microscope connected to scaled lens and future wine camera, respectively. All figures were prepared by Corel 
draw® 12 software.  

Results and Discussion: As a result 20 dorylaim species (Crassolabium saccatum, C. himalum, C. 
ettersbargense, Syncheilaxonchium nairi, Paravulvus hartingii, Eudorylaimus spaulli, Epidorylaimus 
lugdunensis, Nygolaimus brachyuris, Paraxonchium carmenae, Metaxonchium persicum, Aulolaimus 
oxycephalus, A. nanocephalus, Discolaimus mariae, Longidorella soadi, Sectonema demani, Xiphinema 
macroacanthum, X. vuittenezi, X. uthahense, Longidorus africanus, Tylencholaimus constricus, T. tahatikus, 
Xiphinemella globilabiata, Enchodelus macrodorus which are belonging to 16 genera and ten different families. 
The family Qudsianematidae had more number of genera (five) and two genera, Crassolabium (three species) 
and Xiphinema (three species) were found having the most number of species compared to the other genera. Six 
species namely Discolaimus mariae, Crassolabium saccatum, C. himalum, C. ettersbargense, Xiphinema 
uthahense and Tylencholaimus tahatikus that are new records for Iran nematode fauna described here in.  

D. mariae has been reported for the first time around the roots of olive trees in Spain by Pen-santiago. In this 

study, the nematode was collected and identified in Arasbaran forests -Shirin Bolagh. Comparing the present 

population of D. mariae with its main description there were not much differences. The only difference was in 
the c index (80-95 vs. 88-73).  

The closest species to C. saccatum is C. circuliferum which distinguished from that by non-sclerotized vulval 
region in C. saccatum. C. diversum as another related species to C. saccatum is characterized by a complete 
offset head (vs. relatively offset head) and posterior position of vulva (V= 52.9-57 vs. V = 49-50). 

This population of C. ettersbargense can be compared to the morphometric characteristics of previous reports 
that has shorter body length (0.5-0.6 mm vs. 0.6-1 mm). In members of Crassolabium having equal to less than 
one millimeter body length is characteristic of C. ettersbergense, C. medianum, C. pumilum, C. goaens and C. 
pumilum. C. medianum species has bubble-like organs in the tail (vs. absence of them in C. ettersbergense). C. 
pumilum has no pars refringense, and the expanded part of the esophagus is one third of length of the esophagus 
(vs. absencs pars refringense in C. ettersbergense, and the above ratio is 50-60% of the esophagus). C. goaens 
distinguished from C. ettersbergense with longer Odontostyle (15-17 vs. 11-12 µm). The head in C. parvulum, is 
different in comparing C. ettersbergense (continues vs. offset). 

Crassolabium himalum comparing the main description has slightly longer tail (25-27 vs. 21-24 μm. C. 
himalum is comparable for morphological traits with C. neohimalum and C. porosum. The C. neohimalum is 
characterized by a shorter body length (1.07-1.35 mm vs. 1.32 to 1.47 mm) and the asymmetrical lips (vs. 

                                                           
1- Assistant Professor, Department of Plant Protection, University of Maragherh, Maragheh, Iran 
(*- Corresponding Author Email: Jabbari@maragheh.ac.ir) 

2, 3 and 4- Professor and Ph.D. Students, Nematology Lab., Department of Plant Protection, University of Tabriz, 

Tabriz, Iran, Respectively 

5- Associate Professor, East Azarbaijan Agricultural Research and Education Center 

 )علوم و صنایع كشاورزی(حفاظت گیاهان  نشریه

 143-157 .ص ،1398 تابستان، 2شماره ، 33جلد 

Journal of Plant Protection 

Vol. 33, No. 2, Summer 2019, P. 143-157 

mailto:%20Jabbari@maragheh


 157      های ارسباراناز جنگل dorylaimidگزارش شش گونه از نماتدهای 

symmetrical). The C. himalum is also distinguished from C. porosum by having offset head- (vs. countinouse) 
and a relatively tall tail (25-27 μm vs.21). 

Xiphinema uthahense is member of Xiphinema americanum - group and compared to the main description 
and previous reports, there was no significant difference between the morphological traits and the morphology. 
The species X. taylori, due to the lower coefficient b (5.6-7.5 vs. 8-8.5), has a lower coefficient (39.3 -51 vs. 61-
66.5) and the coefficient c 'less (0.75 - 1 vs. 1.2-1.7) can be distinguished from X. utahense species. X. pacificum 
is relatively longer (5.8-7.8 vs. 8-8.5).  

Tylencholaimus tahatikus in morphological characteristics has similarity to T. mongolicus and T. innebus. 
Compared to T. mongolicus it has a longer odontostyle (10.6 - 15 μm vs. 7-6 μm), longer tail (19-22 μm vs. 8-14 
μm), greater c (44-50 vs. 24-30) and c 'is less (0.7-0.9 vs 1-1.2). In T. innebus, V is greater (V =62-64 vs. V= 53-
57) and shorter body length (0.54-0.68 mm vs. 0.90 -0.95 mm). 
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