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چکیده

نمونه خاك از درختان جنگلی  30به منظور شناسایی نماتدهاي انگل گیاهی تعداد 

آوري شد. نماتدهاي  جمع 1388تا  1384طی سالهاي  استانهاي مازندران، گیالن و اردبیل

ها و سانتریفوژ استخراج گردید. نماتدهاي استخراج  لکموجود در آنها با استفاده از روش ا

De)دگریسهشده با استفاده از روش Grisse به گلیسیرین منتقل و پس از تهیه (1969

در کلکسیون نماتد گروه بیماري شناسی دانشگاه تربیت مدرس نگهداري اسالیدهاي دائمی 

سی و مطالعه قرار گرفته وبرر نوري مورد این نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ اخیراًشدند. 

.N؛ شامل Nagelusاز جنسسه گونه  hexagrammus،N. neohexagrammusوN.

obscurus  .هاي شناخته شده، گونه   از میان گونهتشخیص داده شدNagelus

neohexagrammus  براي فون نماتدهاي ایران تازگی دارد. لذا ضمن گزارش این گونه، شرح

.Nصیات آن به همراه گونه مشابه خصو hexagrammusًبه طور کامل شرح  ، که قبال

.Nگونه شود. میخصوصیت نشده است، در این مقاله ذکر  neohexagrammusبه واسطه 

داشتن سر با شبکه کوتیکولی قوي، داشتن شش حلقه روي سر، وجود تزئینات روي سطوح 

هاي مشابه  هاي روي دم از گونه و تعداد حلقهجانبی در وسط بدن، طول دم، طول استایلت 

.Nمانند  grandis،N. affinisوN. hexagrammus .قابل تمایز است

Belonolaimidae،Nagelusشناسایی، نماتد،  هاي کلیدي: واژه

مقدمه

Siddiqi(1979) ، جنسهایی با شش شیار جانبی

Nagelusهمانند  Thorne & Malek, 1968،

GeocenamusوScutylenchus Jairajpuri, در1971 را

کنار سایر جنسهاي شش شیاري همانند 

Amplimerlinius, Siddiqi, ,Merliniusو1976

Siddiqi, قرار داد.  Merliniinaeدر زیر خانواده  1970

.Nدر ابتدا در برگیرنده فقط یک گونه  Nagelusجنس 

aberrans  بود تا اینکهSiddiqi(1979)، در بررسی

گونه از  Merliniinae ،13ي  مجدد روي زیر خانواده

انتقال داد و  Nagelus، را به جنس  Merliniusجنس 

N. aberrans  را باN. leptus  مترادف نمود. جنس

Nagelus  با توجه به قرار گرفتن دایرید در ناحیه شش

شیاري، وجود شش شیار جانبی در الروهاي سن چهارم، 

ارهاي طولی در سر، ضخیم بودن بخش عدم وجود شی

شفاف انتهایی دم و غیر منظم بودن انتهاي دم از سایر 

به هر چند  Nagelusها قابل تمایز است. جنس  جنس

قرار گرفتن دایرید در ناحیه شش شیاري، ضخیم  واسطه

بودن بخش شفاف انتهایی و عدم وجود شیارهاي طولی 

نس است اما ج Amplimerliniusدر سر شبیه 
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Amplimerlinius  ،به لحاظ گرد بودن سر از دید روبرو

همترازي سر، شکل سیلندري و نیمه کروي بودن انتهاي 

Powers)شود  جدا می Nagelusدم از جنس  et al,

Powers. به هر حال بر اساس آنچه (1983 et al.

ي یک  در برگیرنده Nagelusارائه دادند جنس ، (1983)

باشد  اي معدود می فات درون گونهگروه همسان با اختال

که با توجه به فاکتورهاي متمایز کننده ارائه شده توسط 

توان به طور قطع گونه را مورد  متخصصین مذکور، نمی

ها فقط بر اساس مشخصات  شناسایی قرار داد زیرا گونه

اند در حالیکه از لحاظ  مرفومتري از هم متمایز شده

هاي  ستند. گونهمشخصات مرفولوژیکی شبیه هم ه

Nagelus هاي شمالی  اغلب در مناطق مرتفع و در عرض

هاي مختلفی بوده ولی در  شوند و داراي میزبان یافت می

شوند  ي گیاهان علفی بیشتر پیدا می خاك اطراف ریشه

(Brzeski, 1997).Siddiqi(2000) ، از مشخصات بارز

قرار گرفتن دایرید در منطقه شش  ،Nagelusجنس 

میکرومتري،  40تا  20ي، داشتن استایلت قوي شیار

اي شکل و هم اندازه با پایه استایلت، فرج  مخروط لوله

سیلندري بلند با  گرد تا بیضی شکل، دم مخروطی تا نیمه

و تعدادي  اف مشخص در انتهاي دم، ذکر کردبخش شف

ها را که داراي استایلت بلند، شبکه کوتیکولی سر  از گونه

اي شکل و  قوي، مخروط استایلت میلهنسبتاً قوي تا 

Brzeskiو بخش شفاف مشخص در انتهاي دم بودند

 ،قرار داده بود Geocenamusدر جنس ها را  ، آن(1991)

و ما نیز در این منتقل کرد  Nagelusمجدداً به جنس 

.دهیم را مالك قرار مینظر صدیقی  مطالعه

ن در ایرا Nagelusدر مورد سابقه تحقیق روي جنس 

و با استناد به مقاالت چاپ شده در داخل و خارج کشور 

گزارش شده که  Nagelusتا کنون شش گونه از جنس 

.آورده شده است 1در جدول 

از ایران Nagelusهاي گزارش شده (اولین گزارش) جنس  گونه -1جدول 

اولین گزارش مناطق گزارش شده برداري شده گیاهان نمونه (Species) اسم علمی

2 مغان رز، سرو و نارون Nagelus affinis (Allen, 1955)
Siddiqi, 1979

3 - - N. camelliae (Kheiri, 1972) Siddiqi, 1972
(Syn. of N. obscurus for Brzeski, 1997)

2 کرج درختان انگور N. grandis (Allen, 1955) Siddiqi, 1979

2 کرج و مغان سیب، سیب زمینی و توتون N. hexagrammus (Sturhan, 1966)
Siddiqi, 1979

2 مرودشت خیار و یونجه N. leptus (Allen, 1955) Siddiqi, 1979

1 - - N. obscurus (Allen, 1955)
Powers, Baldwin & Bell, 1983

)1993(Teymoori et al.,1983(-2؛(Mojtahedi et al.,3؛-Kheiri, 1972

روش بررسی

این بررسی تعدادي نمونه خاك از مناطق مختلف در 

تهیه آوري شد.  استانهاي مازندران، گیالن و اردبیل جمع

این اسالیدها طبق روال مرسوم صورت گرفته است. پس 

ها به آزمایشگاه، شستشوي خاك،  از انتقال نمونه

استخراج نماتدها، تثبیت و انتقال آنها به گلیسیرین طبق 

De)روش دگریسه  Grisse, انجام گرفت. ضمن  (1969

هاي  تهیه اسالیدهاي دائم از نماتدها، در صورت نیاز برش

عرضی نیز تهیه شد. 

شناسی و  جهت شناسایی نماتدها خصوصیات ریخت

سنجی آنها مورد بررسی و مطالعه میکروسکوپی ریخت

قرار گرفت و با استفاده از منابع و کلیدهاي موجود، به 

دام گردید.ها اق تشخیص گونه

و بحث ایجنت

به شرح  Nagelusدر این تحقیق سه گونه از جنس 

ه از این ــرفت کــــایی قرار گـــاســــزیر مورد شن

Nagelusي  هــــــونــــن گــــبی neohexagrammus

ون ـــراي فــــودن بـــد بـــدیــــج به دلیل

اي ـــــه هــــونــران و گــــــاي ایــــدهــــاتــــنم

Nagelus hexagrammusي شباهت با گونه به دلیلN.

neohexagrammusدم وجود شرح اصلی از آن ــــو ع
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ي  ن ایرانی در مقاالت به همراه گونهــــتوسط محققی

N. obscures راتی ــــي تغیی هــــه داراي دامنــــک

رح ـــی است، شـــسنج اظ ریختـــادي از لحـــــزی

د.ـــان دهــــداده ش

Nagelusگونه   hexagrammus (Sturhan, 1966)

Brzeski, )1و شکل  3، 2هاي  (جدول-1991

ماده

ها در وسط بدن بین  نماتدهاي بلند، عرض حلقه 

میکرومتر. سطوح جانبی در نماتدهاي بالغ  5/2تا  7/1

شش شیاري، دایریدها مشخص و در ناحیه چهارتایی 

رند. سطوح جانبی در الروها گی سطوح جانبی قرار می

باشد. در امتداد بدن، داراي هشت  داراي چهار شیار می

ی ـکولـحلقه ظریف. شبکه کوتی 10تا 

سر قوي، بخش پایه کوتیکولی سر قوي و مشخص و 

بخش کوتیکولی قاعده سر حدود سه تا چهار حلقه به 

سمت عقب امتداد پیدا کرده است. استایلت قوي و 

-4/51ایلت تقریباً برابر پایه آن (بخش مخروطی است

1/46= (mهاي استایلت به سمت جانبی متمایل  ، گره

شده و عرض آن بین هفت تا هشت میکرومتر متغیر 

د به طول دو تا سه حلقه و به فاصله صفر ـاست. همیزونی

ترشحی قرار دارد.  -تا شش حلقه جلوتر از منفذ دفعی

ما منفرد یا دو تکه، پتیگ لوله تناسلی نسبتاً کوتاه، اپی

رج قرار گرفته و کمی متورم ــــاحیه فـــواژن نزدیک ن

ی. دم ــــوري و یک بخشـــا محــشده است. اسپرماتک

ول بخش ــــاف و طــــاي صـــــی با انتهـــمخروط

ار تا هشت میکرومتر.ــــی دم چهــــاف انتهایـــشف

Nagelusهاي  سنجی ماده خصوصیات ریخت -2جدول  hexagrammus آوري شده از ایران و مقایسه آن با چند جمعیت دیگر  جمع
ایرانمنشاء

Sturhan (1966)Brzeski (1998) مجموعتنکابناسالممشخصات
n3053510-

L
1/76±1313
)1456-1110(

9/94±1275
)1351-1109(

6/78±1308
)1456-1109(

)1260-1004(1130)1530-950(1160

a
3/2±6/28
)5/32-2/24(

5/1±28
)4/30-4/26(

2/2±5/28
)5/32-2/24(

)34-27(30)37-26(29

b
3/0±8/5
)1/6-5(

4/0±6/5
)1/6-9/4(

3/0±7/5
)1/6-9/4(

)4/6-2/5(7/5)3/7-5(8/5

c
6/1±9/20
)5/24-2/18(

1/1±4/19
)1/21-2/18(

6/1±7/20
)5/24-2/18(

)20-15(17)20-6/10(4/15

c'
2/0±2
)5/2-7/1(

1/0±1/2
)3/2-2(

2/0±2
)5/2-7/1(

-)4/4-2(3

V
3/1±9/54
)2/57-3/52(

2/2±56
)7/58-9/52(

5/1±1/55
)7/58-3/52(

)56-51(53)58-48(53

Stylet length
1±37
)39-35(

1±36
)37-35(

1/1±37
)39-35(

)36-33(34)41-33(37

MB
6/1±8/52
)7/55-8/49(

8/1±3/50
)2/53-7/48(

8/1±5/52
)7/55-7/48(

57-53)59-46(53

S-E-pore
6/8±178
)202-163(

7/6±181
)190-174(

4/8±178
)202-163(

-)221-175(196

Pharynx length
8±228

)242-211(
9/2±227
)231-223(

5/7±228
)242-211(

--

Tail length
3/5±63
)75-51(

2/3±66
)69-61(

1/5±63
)75-51(

-)121-53(80

Tail annule
6/3±33
)39-26(

9/2±32
)36-29(

4/3±5/32
)39-26(

52-3983-46

Phasmid%tail
2/6±1/37
)6/51-6/27(

7/3±7/43
)51-5/38(

9/5±3/37
)6/51-6/27(

41-19-

نر

بدن نر شبیه به ماده اما باریکتر و به سمت شکم  

تر  هاي بدن نسبت به ماده ظریف انحنا یافته است. حلقه

و حدود دو میکرومتر. حباب میانی مري تخم مرغی 

شکل و حباب انتهایی مري توسط دریچه کاردیا کامالً 

شود. بیضه منفرد و کشیده و  مشخص به روده متصل می

ها ابتدا در فاصله کوتاهی در یک ردیف و  اتوسیتاسپرم

گیرند. داراي یک جفت  سپس در دو ردیف قرار می

 15تا  12اسپیکول، بخش شفاف انتهاي دم بین 

پوشاند.  میکرومتر و بورسا انتهاي دم را می

هاي  ویژگی، Brzeski(1991)با استفاده از کلید 

 شناسی جمعیت مورد مطالعه سنجی و ریخت ریخت

.Nبیشترین شباهت را با گونۀ  hexagrammus  نشان

آوري شده از ایران نسبت به  هاي جمع دهد. جمعیت می

ارائه شده است،  ،Sturhan(1966)شرح اصلی که توسط

در طول اسپیکول و گوبرناکولوم متفاوت هستند. ولی در 

از گونه مورد  ،Brzeski(1998)شرح مجددي که توسط
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29-40ول بین ـــــول اسپیکـــ، طه شدـــــبحث ارائ

8-15وم بین ـــــول گوبرناکولـــر و طـــرومتـــمیک

ها،  ر متغیر است که با این توصیفـــمیکرومت

اهت ـــده بیشترین شبـــآوري ش اي جمعــــه جمعیت

ان ــــنش ،Brzeski(1998)هاي تــــرا با جمعی

د.ـــــده می

Nagelusی نرهاي سنج خصوصیات ریخت -3جدول  hexagrammus آوري شده از ایران و مقایسه آن با شرح اصلی  جمع
ایرانءمنشا

Sturhan (1966) مجموعتنکابناسالممشخصات
n215266

L
2/69±1236
)1368-1106(

5/87±1278
)1380-1142(

1/73±1244
)1380-1106(

)1260-1120(1180

a
3±5/32

)8/37-6/28(
5/2±7/31
)5/34-7/28(

9/2±4/32
)8/37-6/28(

)36-28(33

b
4/0±6/5
)5/6-5(

3/0±9/5
)2/6-5/5(

4/0±7/5
)5/6-5(

)2/6-6/5(9/5

c
1±8/16

)7/18-2/15(
1±6/16

)9/17-5/15(
1±7/16

)7/18-2/15(
)15-12(14

c'
2/0±7/2
)1/3-3/2(

2/0±7/2
)3-5/2(

2/0±7/2
)1/3-3/2(

-

Stylet length
1±37
)39-34(

7/1±36
)38-34(

2/1±37
)39-34(

)36-33(34

MB
7/1±5/53
)2/56-50(

2±5/53
)3/56-2/51(

7/1±5/53
)3/56-50(

-

S-E-pore
7/9±174
)190-154(

7/4±174
)177-166(

9/8±174
)190-154(

-

Pharynx length
1/9±222
)236-201(

3/7±215
)226-208(

1/9±220
)236-201(

-

Tail length
2/4±74
)83-64(

7/6±77
)84-68(

8/4±5/74
)84-64(

-

Phasmid%tail-
8/6±2/39
)9/47-2/31(

3/4±1/40
)9/47-1/31(

45-34

Spicule
8/1±41
)44-37(

2/2±40
)44-38(

9/1±٤١
)44-37(

)34-32(33

Gubernaculum
8/0±2/13

)15-12(
8/0±13
)14-12(

8/0±13
)15-12(

)12-11(5/11

تشابه در طول بدن، طول  به دلیلهاي زیر  گونه

استایلت، داشتن شبکه کوتیکولی قوي سر و انتهاي دم 

صاف با هم مورد مقایسه قرار گرفتند که مهمترین 

باشد: ها به شرح زیر می فاکتورها در تشخیص این گونه

.Nگونه  hexagrammusداشتن سر  به دلیل

ایز از بدن، شاخص تر در مقابل سر باریکتر و متم عریض

c'  تعداد 4/4تا  2/3در مقابل  5/2تا  7/1کوچکتر ،

تا  46در مقابل  39تا  26هاي کمتر در ناحیه دم  حلقه

 36تا  31در مقابل  44تا  37و اسپیکول بلندتر  84

.Nمیکرومتر از گونه  alpensisگونه شود. متمایز میN.

hexagrammusابل تر در مق داشتن سر عریض به دلیل

تا  7/1کوچکتر  'cسر باریکتر و متمایز از بدن، شاخص 

هاي کمتر در ناحیه  ، تعداد حلقه7/3-6/2در مقابل  5/2

 37و اسپیکول بلندتر  48تا  36در مقابل  39تا  26دم 

.Nمیکرومتر از گونه  34تا  30ل ــدر مقاب 44تا 

arenosusایز است.ــل تمـــابـــق

.Nگونه  hexagrammusداشتن سر  دلیل به

تر در مقابل سر باریکتر و متمایز از بدن، شاخص  عریض

c'  تعداد 7/4تا  4/3در مقابل  5/2تا  7/1کوچکتر ،

تا  36در مقابل  39تا  26هاي کمتر در ناحیه دم  حلقه

میکرومتر و  31در مقابل  44تا  37، اسپیکول بلندتر 50

مقابل  دارا بودن سطوح جانبی بدون تزیینات جانبی در

سطوح جانبی که بطور نامنظم توسط شیارهاي عرضی 

.Nتزئین شده است، از گونه  elongates شود. جدا می

.Nگونه  hexagrammusنحوه اتصال سر  به واسطه

به بدن (هم عرض و در امتداد بدن در مقابل سر متمایز 

 39تا  26هاي کمتر در ناحیه دم،  از بدن)، تعداد حلقه

 23در مقابل  44تا  37اسپیکول بلندتر،  و 54در مقابل 

.Nمیکرومتر از گونه  29تا  falcatus .قابل تمایز است

.Nگونه  hexagrammusنحوه اتصال سر  به واسطه

به بدن (هم عرض و در امتداد بدن در مقابل سر متمایز 

 50تا  41در مقابل  39تا  35از بدن)، استایلت کوتاهتر 

تا  2در مقابل  5/2تا  7/1تر، کوچک 'cمیکرومتر، شاخص 
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در  39تا  26هاي کمتر در ناحیه دم،  ، تعداد حلقه9/2

در مقابل  44تا  37و اسپیکول بلندتر،  41تا  29مقابل 

.Nمیکرومتر از گونه  34تا  31 macrodens  قابل تمایز

اي ــــه ونهــه گــــر است کـــه ذکــــاست. الزم ب

N. neohexagrammus،N. affinisوN. grandis

رغم داشتن شبکه کوتیکولی قوي سر، به علت  علی

میکرومتر) از گونه  30داشتن استایلت کوتاهتر (کمتر از 

N. hexagrammus شوند. در این بررسی گونه  متمایز می

مورد بحث از خاك اطراف ریشه درخت توسکا از جنگل 

جلسان (تنکابن) و خاك اطراف ریشه درخت راش 

شود. آوري و گزارش می لم (تالش) جمعجنگل اسا

Nagelus-1شکل  hexagrammus نر :(A-B, F-G).A ،ناحیه مري :B بخش ابتدایی بدن و :F-G .شکل دم :

,C-E)ماده  H-I).C ،بخش ابتدایی بدن :D ،ناحیه مري :E ناحیه ولوا و :H-I.دم :

,Ivanova)گونه  1978) Kapoor, 1983Nagelus

neohexagrammus  4، جدول3و2(شکل(

ماده

ها در وسط بدن بین  نماتدهاي بزرگ عرض حلقه 

میکرومتر. سطوح جانبی در نماتدهاي بالغ  5/2تا  7/1

شش شیاري، دایریدها مشخص و در ناحیه چهارتایی 

گیرند. سطوح جانبی در الروها  سطوح جانبی قرار می

ن و در امتداد باشد. سر باریکتر از بد داراي چهار شیار می

آن، داراي شش حلقه مشخص. شبکه کوتیکولی سر 

قوي، دیواره لوله مرکزي و بخش پایه کوتیکولی سر قوي 
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و مشخص و بخش کوتیکول قاعده سر حدود سه تا چهار 

حلقه به سمت عقب متمایل شده است. استایلت بسیار 

قوي و بخش مخروطی استایلت تقریباً برابر پایه آن 

)4/51-1/46(2/149=mهاي استایلت به  ، گره

سمت جانبی متمایل شده و عرض آن بین هفت تا 

زونید به طول دو ــرومتر متغیر است. همیـــهشت میک

ش ــر تا شـــه صفــه فاصلــه و بـــه حلقـــتا س

ی قرار ــــترشح -یـــذ دفعـــه جلوتر از منفــحلق

ا ـــپتیگم اپیاه، ـــکوتاً ــــدارد. لوله تناسلی نسبت

ی ـــرج کمـــزدیک ناحیه فــــمنفرد یا دو تکه، واژن ن

وري و یک ــــرماتکا محــــورم شده. اسپـــــمت

اف و ــــاي صــــروطی با انتهــــی. دم مخــــبخش

ایی دم چهار تا هشت ــــطول بخش شفاف انته

ر.ـــکرومتـــمی

Nagelusسنجی گونه  خصوصیات ریخت -4جدول  neohexagrammus آوري شده از ایران و مقایسه آن با شرح اصلی جمع

ها بر حسب میکرومتر) (اندازه 
,Ivanovaدالخانی رامسرمنشاء 1978

نرمادهCVنرCVمادهمشخصات

n94105

L
1/49±1082

)1172-987(
5/4

2/80±1072

)1186-1002(
5/7

1000

)1200-1000(
900-720

a
7/1±28

)7/31-6/26(
6

9/1±4/32

)9/34-4/30(
7/5

3/19

)22-6/18(

32

)35-30(

b
2/0±1/6

)5/6-8/5(
4

4/0±2/6

)6/6-7/5(
7/6

2/6

)1/7-1/5(

3/5

)7/5-1/5(

c
4/2±6/18

)7/22-3/14(
1/13

9/2±7/14

)5/18-4/12(
8/19

3/19

)22-2/18(

14

)16-12(

c'
3/0±2/2

)9/2-8/1(
6/14

4/0±3

)5/3-6/2(
13

2

)3/2-8/1(
-

V or T
3/1±8/54

)4/56-4/52(
3/2

9/1±7/49

)4/51-1/47(
8/3

54

)56-51(
6/45

Stylet length
9/0±26

)28-25(
3/3

6/0±26

)27-5/25(
5/2

25

)26-24(

24

)26-23(

S-E-pore
9/8±142

)153-127(
2/6

9/9±138

)153-132(
1/7--

Pharynx length
8/8±178

)191-164(
9/4

4/16±174

)188-152(
4/9--

Head-vulva
5/30±593

)661-555(
1/5----

Vulva-anus
3/54±446

)578-381(
2/12----

Body width
3±39

)44-5/34(
7/7

4/1±33

)34-31(
3/4--

Anal body width
4/1±27

)30-25(
2/5

6/2±25

)5/27-22(
4/10--

Tail length
7/8±59

)77-47(
7/14

3/10±74

)85-64(
9/13--

Tail annule
5/4±29

)37-24(
5/15----

Phasmid%tail length
2/4±3/35

)6/41-29(
12

7/4±3/34

)1/39-6/29(
8/13--

Spicule--
2/2±33

)35-30(
7/6-

5/28

)30-5/27(

Gubernaculum--5/10-105/2-5/9-5/8

نر

بدن نر شبیه به ماده اما باریکتر و اندکی کوتاهتر از 

هاي  ماده و بیشتر به سمت شکم انحنا یافته است. حلقه

تر و حدود دو میکرومتر. حباب  بدن نسبت به ماده ظریف

چه میانی تخم مرغی شکل و حباب انتهایی توسط دری

شود. بیضه  کاردیا کامالً مشخص به روده متصل می

ها ابتدا در فاصله  منفرد و کشیده و اسپرماتوسیت

کوتاهی در یک ردیف و سپس در دو ردیف قرار 

گیرند. اسپیکولها جفت شده، بخش شفاف انتهاي دم  می

میکرومتر و بورساي باریک انتهاي دم را  15تا  12بین 
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و مقایسه ، Brzeski(1991)کلید  پوشاند. با استفاده از می

,Ivanova)با شرح اصلی  هاي  و چکیده گونه (1978

Geocenamus،Brzeski(1998) ،سنجی و  ویژگیهاي ریخت

شناسی جمعیت مورد مطالعه بیشترین شباهت را  ریخت

.Nبا گونۀ  neohexagrammus دهد. در جمعیت  نشان می

ول استایلت ـــــده از ایران بجز طـــآوري ش عـــجم

 26تا  24در مقابل  28تا  25دتر (ــــی بلنــــکه کم

ی و ــسنج تــــالف ریخـــــر) است اختـــمیکرومت

د.ـــاهده نشـــاسی دیگري مشــــشن تـــریخ

Nagelus-2شکل  neohexagrammus ماده :(A, C-D, G-I, L-N).A ،ناحیه مري :C-D ،بخش ابتدایی بدن :G نماي :

,B): تغییرات دم. نر L-N: سطح جانبی و I: دستگاه تولید مثل، Hلی بدن، ک E-F, J-K).A ،ناحیه مري :E بخش ابتدایی :

: تغییرات دم.J-K: نماي کلی بدن و Fبدن، 

.Nگونه  neohexagrammusداشتن سر با  به واسطه

شبکه کوتیکولی نسبتاً قوي، داشتن شش حلقه روي سر، 

وجود تزئینات روي سطوح جانبی در وسط بدن، طول 

هاي  هاي روي دم از گونه دم، طول استایلت و تعداد حلقه

.Nهاي  مشابه قابل تمایز است با این حال گونه affinisو

N. grandis اً قوي به دلیل داشتن ساختار کوتیکولی نسبت
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اي تا مخروطی با  در سر، طول استایلت و دم استوانه

انتهاي صاف شباهت زیادي به گونه مورد بحث دارند.

.Nگونه  neohexagrammusداشتن تعداد  به واسطه

هاي سر کمتر (شش در مقابل هشت)، سر در  حلقه

امتداد بدن در مقابل سر باریکتر از بدن و وجود تزئینات 

در مقابل عدم وجود تزئینات در روي سطوح جانبی 

.Nسطوح جانبی از گونه  affinis گونه شود. متمایز میN.

neohexagrammusنحوه اتصال سر به بدن (سر  به واسطه

در امتداد بدن در مقابل سر متمایز از بدن)، تعداد 

) و وجود 43در مقابل  30هاي کمتر ناحیه دم ( حلقه

ل عدم وجود تزئینات تزئینات روي سطوح جانبی در مقاب

.Nدر سطوح جانبی از گونه  grandis شود. متمایز می

Nagelusهاي سنجی مادهخصوصیات ریخت-5جدول  obscurusآوري شده از ایران و مقایسه آن با چند جمعیت دیگر جمع

ایرانمنشاء
*Brzeski (1997)

مجموعاردبیلاسالممشخصات

n11819-60

L
3/58±835

)907-713(

29±5/714

)751-677(

1/77±784

)907-677(

]850-580[100±740

)970-520(

]840-640[5/71±732

)970-530(

a
9/1±3/31

)5/34-3/28(

7/2±2/28

)1/32-5/24(

7/2±30

)5/34-5/24(

]27-24[9/0±5/25

)27-21(

]27-25[8/0±9/25

)29-21(

b
3/0±2/5

)5/5-7/4(

2/0±5

)3/5-8/4(

2/0±1/5

)5/5-7/4(

]1/6-8/4[4/0±3/5

)7/8-1/4(

]7/5-8/4[3/0±3/5

)3/6-1/4(

c
7/0±5/13

)6/14-3/12(

6/0±1/14

)7/14-13(

8/0±7/13

)7/14-3/12(

]1/14-6/12[6/0±2/13

)18-10(

]1/14-6/12[5/0±3/13

)9/14-7/10(

c'
2/0±4/3

)7/3-9/2(

2/0±3/3

)5/3-3(

2/0±3/3

)7/3-9/2(

]3/3-1/2[2/0±3

)7/3-1/2(

]3/3-8/2[2/0±1/3

)6/3-3/2(

V
3/1±4/55

)2/57-3/53(

8/0±5/55

)3/57-4/54(

1/1±4/55

)2/57-3/53(

]5/55-52[5/1±54

)61-50(

]56-52[2/1±4/54

)59-50(

Stylet length
5/0±26

)27-25(

8/0±21

)22-20(

7/2±24

)27-20(

]24-5/21[1±23

)27-20(

]24-6/21[8/0±23

)25-5/20(

Knobs across6-55/4-5/3
8/0±5

)6-5/3(
4-3

]5-5/3[5/0±4

)5-3(

MB
9/0±6/52

)4/54-3/51(

6/1±5/51

)3/54-6/49(

3/1±2/52

)4/54-6/49(

]55-52[2/1±5/53

)59-48(

]55-52[1/1±4/53

)58-49(

S-E-pore
5/10±130

)144-112(

2/5±116

)122-107(

1/11±124

)144-107(

]123-107[9/6±116

)141-95(

]123-106[4/7±114

)141-95(

Pharynx length
6/9±162

)183-149(

3/7±143

)151-130(

7/12±154

)183-130(

]157-127[2/11±142

)169-113(

]157-5/123[4/11±139

)169-113(

Tail length
3/5±62

)71-54(

6/1±6/50

)52-47(

1/7±57

)71-47(

]67-45[3/8±58

)85-36(

]67-45[5/7±55

)85-36(

Tail annule
4/7±60

)70-49(

6/2±50

)53-46(

8/7±56

)70-46(

]77-47[4/11±64

)97-39(

]77-47[9/10±60

)97-39(

Phasmid%tail
9/4±4/39

)5/47-8/33(

7/3±7/43

)51-5/38(

8/4±2/41

)51-8/33(

]46-39[9/2±42

)60-24(

]42-34[3/3±3/38

)55-27(

Heyalin
7/1±12

)14-10(
10-9

2±11

)14-9(

]12-5/8[1/1±5/10

)14-7(

]12-9[1±10

)14-7(

.Nهاي  گونه hexagrammus،N. alpensis،N.

arenosus،N. elongates،N. falcatusوN. macrodens

وي سر و ــی قــــن شبکه کوتیکولــــرغم داشت علی

اري به علت داشتن استایلت بلندتر (بیشتر از ــــانکس

.Nه ــر) از گونــــمیکرومت 30 neohexagrammus

.Nعالوه بر این گونه شوند.  ز میـــمتمای hexagrammus

دم ــر، عـــت ی سر قويـــن شبکه کوتیکولـــبا داشت

ات در سطوح جانبی و استایلت ـــــود تزیینـــوج

.Nبلندتر نسبت به گونه  neohexagrammus  بیشتر از هم

ررسی گونه ـــــدر این ب).3شوند (شکل ز میــــمتمای

ه درخت ــــف ریشاك اطراــــث  از خــــمورد بح

انی ـــــه دالخــــه سرچشمـــــا از منطقـــــتوسک

ران ــــبار از ای نــــآوري و براي اولی ر جمعــــرامس

شود. زارش میــــگ
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N. neohexagrammusN. hexagrammus

.Nمقایسه دو گونه  -3شکل  hexagrammusوN. neohexagrammus

Nagelusنه گو obscurus (Allen, 1955) Powers,

Baldwin & Bell, )6و  5، جدول 4(شکل 1983

ماده

در آمده و  Cنماتدها بعد از فیکس شدن به حالت 

شوند. میانگین عرض  گاهی به سمت شکم خمیده می

ها در وسط بدن حدود یک میکرومتر است. سطوح  حلقه

تایی  ناحیه ششجانبی داراي شش شیار و دایریدها در 

گیرند. شکل سر از مخروطی ناقص  سطوح جانبی قرار می

تا گرد شده در قسمت جلویی سر متغیر است. سر اغلب 

شود. شبکه  باریکتر و در امتداد بدن مشاهده می
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کوتیکولی سر ضعیف و داراي پنج تا هشت حلقه خیلی 

ظریف و بخش پایه کوتیکولی سر حدود چهار تا هفت 

عقب بدن امتداد یافته است. استایلت حلقه به سمت 

تر و در حد  هاي جنس ضعیف نسبت به سایر گونه

متوسط است. قسمت مخروطی استایلت اندکی بلندتر از 

هاي  ، عرض گره2/14/51=m)50-7/53پایه آن (

میکرومتر و نسبت طول  5/5استایلت حدود چهار تا 

-دفعیها بیشتر از پنج. مجراي  استایلت به عرض گره

ترشحی ضعیف و نامشخص. اسپرماتکا مشخص و اغلب 

پتیگما کوچک و دو تکه. دم مخروطی  مملو از اسپرم. اپی

و انتهاي آن شیاردار که شیارهاي انتهایی به صورت 

اند. طول بخش شفاف انتهایی  مورب و نامنظم قرار گرفته

میکرومتر. فاسمیدها بزرگ و در نیمه  14تا  9دم 

گیرند.  ار میابتدایی دم قر

Nagelusسنجی نرهاي خصوصیات ریخت-6جدول obscurusآوري شده از ایران و مقایسه آن با چند جمعیت دیگر جمع

ایرانمنشاء
*Brzeski (1997)

مجموعاردبیلاسالممشخصات

n6713-60

L
1/34±881

)915-833(

6/57±645

)705-542(

131±754

)915-542(

]900-610[100±750

)970-510(

]840-610[104±714

)910-530(

a
2±8/32

)2/35-8/29(

8/1±8/32

)4/34-9/29(

8/1±8/32

)2/35-8/29(

]29-8/26[4/0±28

)37-23(

)33-23(28

b
3/0±5/5

)6-1/5(

4/0±7/4

)5-4(

5/0±1/5

)6-4(

]9/5-8/4[4/0±4/5

)8/6-6/3(

]5/5-8/4[3/0±2/5

)8/5-3/4(

c
9/0±4/11

)9/12-4/10(

5/0±7/11

)2/12-8/10(

7/0±6/11

)9/12-4/10(

]5/12-2/11[6/0±9/11

)14-2/9(

]9/14-12[4/1±8/13

)4/13-3/10(

c'
3/0±6/3

)9/3-1/3(

3/0±2/3

)5/3-7/2(

4/0±4/3

)9/3-7/2(

]3/3-8/2[2/0±3

)8/3-4/2(

]3/3-8/2[2/0±3

)6/3-5/2(

Stylet length
8/0±26

)27-25(

9/0±20

)5/21-19(

2/3±23

)27-19(

]5/24-5/20[8/1±8/22

)26-5/19(

]8/23-5/20[4/1±22

)25-5/19(

Knobs across5/5-5/45/3-3
9/0±4

)5/5-3(
4-34-3

MB
3/0±7/53

)3/54-4/53(

4/1±4/52

)5/54-50(

2/1±53

)5/54-50(

]5/56-52[7/1±54

)59-50(

]56-5/51[8/1±9/53

)59-50(

S-E-pore
3/7±133

)141-124(

5/5±107

)114-98(

15±119

)141-98(

]128-105[1/12±114

)138-92(

]128-105[9/9±115

)138-92(

Pharynx length
6/9±161

)175-148(

6/3±138

)142-132(

7/13±148

)175-132(

]157-124[2/18±136

)168-118(

]157-124[9/14±136

)168-118(

Tail length
5/3±77

)81-71(

5/5±55

)61-46(

3/12±5/65

)81-46(

]73-51[5/11±62

)81-43(

]73-51[2/10±60

)81-43(

Phasmid%tail
1/2±5/33

)35-32(

6/6±3/41

)50-3/33(

7/5±3/42

)50-3/33(

]46-39[9/2±42

)60-24(
-

Spicule
8/0±32

)33-31(

1/2±25

)27-21(

9/3±28

)33-21(

]5/31-25[8/2±4/28

)5/36-23(

]31-25[7/2±28

)32-23(

Gubernaculum
3/1±12

)14-11(

6/0±9

)10-5/8(

8/1±11

)14-5/8(

]11-9[8/0±10

)13-5/7(

]11-9[9/0±10

)12-8(

.Nگونه  obscurus  اولین بار توسطAllen(1955)،

آوري شده از دو ناحیه در هلند  بر اساس چند نمونه جمع

شرح داده شد و هیچگاه شرح کامل و مجددي براي این 

دو پاراتیپ از  ،Saltukoglu(1974b)گونه ارائه نشد.

Tylenchorhynchusگونه  goodeyi را مورد بررسی قرار

داد و به این نتیجه رسید که این دو گونه با هم مترادف 

Merliniusهستند. گونه  camelliae  نیز براي اولین بار

بر اساس دو ماده، سه نر و دو  ،Kheiri(1972b)توسط

آوري شده از ایران شرح داده شد. این گونه  الرو جمع

.Nهاي  فقط براساس طول استایلت از گونه obscurusو

N. leptus شود. (طول استایلت در  متمایز میN.

camelliae ،20  میکرومتر در  21تاN. obscurus ،24  تا

.Nمیکرومتر و در  27 leptus ،23  میکرومتر). 27تا

Saltukoglu(1974a)، آوري  بر اساس چند جمعیت جمع

شده از ترکیه و مقایسه آن با گونه تیپ شرح مجددي از 

N. camelliae  ارائه داد اما بحثی از شباهتهایی که
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داد.ـــه نـــد ارائـــه باشـــجنس داشتاي این ــــه ایر گونهـــه با ســن است این گونـــممک

Nagelus-4شکل  obscurus: ماده(A-H, J-M).A, E ،ناحیه مري :B-D ،بخش جلویی بدن :F-H محل قرار گرفتن دایرید و :J-M:

,I)دم. نر  شکل N).I, Nشکل دم :.

Doucet & Luc(1981)،  براي اولین بار گونه

.Nدوجنسی  alpensis  را از فرانسه شرح دادند در

تا  5/23حالیکه این گونه داراي طول استایلتی بین 

میکرومتر بود و بر همین اساس این گونه را فقط  5/25

.Nهاي تک جنسی  با گونه abalosi،N. virginalisوN.

leptus مقایسه کردند و در نهایت این سه گونه توسط

Powers et al.(1983)، .با توجه به مترادف اعالم شد

هاي ذکر شده  توضیحات بحث شده در باال همه گونه

هاي کوتیکولی ظریف، سطوح جانبی با شش  داراي حلقه

باشند. سر در اغلب ترسیمات رسم شده در  شیار می

,Saltukoglu)امتداد بدن  1974b) باریکتر از بدن ،

(Allen, یا با یک فرورفتگی متمایز از بدن است  (1955

(Doucet & Luc, . همچنین در توصیفات و (1981

ترسیمات رسم شده مري داراي حباب میانی تخم مرغی 

شکل و حباب انتهایی کوچک و اغلب گرد است. کیسه 

ملو از اسپرم ذخیره اسپرم متمایز از لوله تناسلی و م

ها مشابه و  باشد. دم از لحاظ شکل در همه گونه می

اي و داراي فاسمیدهاي درشت است.  انتهاي آن حلقه

باشد. بررسیهاي تنها تفاوت در طول استایلت می

Brzeski(1997)، شده  آوري روي چندین جمعیت جمع

از لهستان، نشان داد که یک نوع همپوشانی بین طول 

میکرومتر وجود دارد و نسبت  27تا 20استایلت از 

بوده که این  35/1طویلترین به کوتاهترین استایلت 

نسبت در سایر تایلینکیدها نیز مشاهده شده است 

(Geraert, اي  ، لذا هیچگونه تفاوت قابل مالحظه(1990

آوري شده از مناطق مختلف  هاي جمع در بین جمعیت

یشنهاد نمود پ ،Brzeski(1997)مشاهده نشد، بنابراین

Merliniusهاي  که گونه camelliae Kheiri, 1972،
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Nagelus alpensis Doucet & Luc, .Nو1981

obscurus Allen, مترادف هم هستند. در این  1955

یکی از اطراف  Nagelusمطالعه نیز دو جمعیت از جنس 

ریشه ولیک در حوالی اردبیل با طول استایلتی بین 

دیگري از اطراف ریشه راش از  میکرومتر) و 22-20(

25-27جنگل اسالم تالش با طول استایلتی بین (

هاي  میکرومتر) جمع آوري شد که با توجه به شرح گونه

Powers)موجود  et al, 1983; Brzeski, و سایر  (1997

.Nمنابع موجود جمعیتهاي مورد مطالعه همان گونه 

obscurus دو گونه باشند. الزم به ذکر است که قبالً می 

N. camelliaeوN. obscurus  به طور متمایز از ایران

.Nگزارش شده بودند.  camelliae  با نامMerlinius

camelliae  اولین بار در دنیا و ایران توسطKheiri

(1972b)،وN. obscurus  با نامMerlinius obscurus

Teimouriاولین بار از ایران توسط & Nouri(1993)،

ارش شده بودند. ولی با توضیحات ارائه شده در باال گز

.Nاین دو گونه در قالب گونه  obscurus گیرد. قرار می

.Nدو گونه  leptusوN. obscurus  به واسطه داشتن

مري انتهایی گرد و کوچک شباهت زیادي به هم دارند 

هاي استایلت  ولی دارا بودن بدن و استایلت بلندتر، گره

.Nستم تولید مثلی بکرزایی در بزرگتر و سی leptusآن

.Nرا از گونه  obscurus سازد. متمایز می
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