
 

از    Chronogaster rotundicauda Heyns & Coomans, 1983گزارش از نماتد اولین 

 ران یا

 3بهنام احمدیو  2غالمرضا نیکنام، *1حبیبه جباری

 ( 1/9/1400  ؛ تاريخ پذيرش:29/4/1400)تاريخ دريافت: 

 

هتا  از زيستگااه که گونه دارد Chronogasteridae Gagarin, 1975 55ه خانواد از Chronogaster Cobb, 1913 جنس

 ,Holovachov and De Ley, 2006 ; Andrassy)خشکی، آب شور و آب شیرين و از نقاط مخگلف دنیا گزارش شده است  

  ʺN ʹ40 ʹ54 ˚37 گول اسگان آذربايجان شرقی )مخگصات جغرافیايی:رسوبات تاالب قور   ها. در بررسی فون نماتد(2005

 ˚46و  ʺN ʹ21 ʹ11 ˚36ديواندره اسگان کردسگان )مخگصات جغرافیايی:  بیگزراعی خاکی ها ( و نیز زمینE ʺ10 ʹ42 ˚46و 

54ʹ 26ʺ E دو جمعیت از جنس )Chronogaster اسگخراج سانگريفوژ و هاالک سر  از سگفادها با به دست آمد. اين نماتدها 

 هتاآن  ستنجیريخت  و  شناخگیريخت  مشخصات  میکروسکوپی،  اساليدها   تهیه  از  بعد.  يافگند  انگقال   خالص  گلیسیرين  به  و

 تصتاوير  و  گرفتت  قترار  بررستی  متورد  ديجیگتالی  دوربتین  به  مجهز  BX41  مدل   المپیوس  نور   میکروسکوپ  از  اسگفاده  با

 & C. rotundicauda Heyns گونته بته هتاجمعیتت ايتن که داد نشان منابع با هاآن مشخصات مقايسه .گرديد تهیه مربوطه

Coomans, 1983 است  زير شرح به  هاماده  سنجیريخت  مشخصات. دارند تعلق: 

 

 کردستان  استان دیواندره،  بیگخاکی  جمعیت

(n = 22): L = 1008 ± 120 (769-1200) µm; a = 59.7 ± 5.8 (49.9-68.6); b = 4.5 ± 0.6 (3.7-5.1); c = 8.1 ± 1.5 (6-

13.9); c' = 9.5 ± 1 (8.5-13.1); V = 53.9 ± 3.2 (50.7-57.1); V' = 54.9 ± 3.7 (45.8-60.0); Oesophagus = 225 ± 19 

(208-261) µm; Anterior end to vulva = 521.5 ± 79 (421-600) µm; Anterior end to anus = 946 ±104 (662-

1055) µm; Tail = 136.5 ± 27 (106-197) µm. 

 

 یشرق جانیآذربا  استان  ،گولیقور  تاالب  تیجمع
(n = 5): L = 1007 ± 12 (930-1200) µm; a = 57.0 ± 1.0 (50-62); b = 4.7 ± 0.2 (4.5-5.0); c = 7.9 ± 0.4 (7.4-8.3); 

c' = 10.5 ± 0.5 (9-11); V = 50.5 ± 6.6 (49.2-53.2); V' = 58.2 ±1.8 (56.9-59.5); Oesophagus = 214 ± 15 (207-

240) µm; Anterior end to vulva = 513 ± 30 (483-543) µm; Anterior end to anus = 964 ± 105 (874-1097.5) 

µm; Tail = 141 ± 15 (126-156) µm.  
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 و  کتم  ظريف  عرضی  شیارها   دارا   پوست  ،باز  C  صورتبه  يا  نامنظم  کشیده  به حالت  تثبیت  از  پس  شکل،کرمی  هاادهم

 5/6  عرض  به  تخت،  جلو  در  گرد،  سر.  آن  سطح  در  تزيینات  يا  و  طولی  شیارها   فاقد  بدن،  جلوبی  قسمت  در  مشخص  بیش

-14  متر   ناحیه  در  بدن  عرض.  سر  عرض  اندازههم  يا  میکرومگر  5/6-5/4  طول   به  شکل  مويی  سر  حسی  اعضا   میکرومگر،

 بته  شتکافی  خروجتی  با  شکل  رکابی  آمفید.  میکرومگر  5/16-5/12  مخرج  محل  در  و  22-14  تناسلی  شکاف  ناحیه  در  ،5/21

 دهتان  محفظته.  ستر  عترض  چهتارم  سه  معادل   يا  میکرومگر  5/9-5  سر  از  آن  فاصله  محل،  آن  در  بدن  عرض  سوم  يک  اندازه

 يتک انتدازه به  آن  عرض  سر،  پايه  عرض  برابر  2/1  و  میکرومگر  9-7  طول   به  دهان  محفظه  اسکلروتیزه،  ديواره  با  و  ا اسگوانه

 غتده پشتگی  محل اتصال .  شودمی  کمگر  تدريج  به  آن  عرض  مر ،  مجرا   به  اتصال   محل  در  ناحیه،  همان  در  بدن  قطر  چهارم

میکرومگتر از قستمت جلتويی بتدن  35تتا  26سر. بافت مر  در فاصله   میکرومگر از پايه  19تا    16مجرا  مر  به فاصله    به

 150 تتا 120 طتول  بته ا استگوانه باريتک بختش يتک از مگشتکل  میکرومگر،  207-261  طول   به  دارا  يک شکسگای. مر 

 ا دندانته هتا رديتف حتاو  بزرگ دريچه يک دارا  اول  نیمه  در  میکرومگر،  4-5×    7-9  ابعاد  به  انگهايی  حباب  میکرومگر،

. شتکل  ا استگوانه  روده  و  متر   بین  دريچه  میکرومگر،  20-18  طول   به  عقبی  بخش  در  دنباله  يک  و  مشخص  و  مانند  سوهان

 منفتذ .  نامشتخص  دفعتی  -  ترشتحی  منفذ   آن،  باريک  بخش  در  و  مر   طول   از  درصد  45  تا  40  فاصله  در  عصبی  حلقه  محل

 لوله يک دارا . ساده ا لوله رحم ناحیه، همان در  بدن  عرض  چهارم  يک  اندازه  به  واژن  بدن،  وسط  نزديک  و  عرضی  تناسلی

. کوتتاه  رحتم  عقبتی  کیسه  دارد،  امگداد  تناسلی  شکاف  نزديک  تا  که  برگشگای  دارا   تخمدان  بدن،  جلو   سمت  به  و  جنسی

 متنظم بته صتورت مخترج از بعد بدن. مخرج محل در بدن عرض از بیشگر  کمی  يا  و  میکرومگر  25-16  طول   به  روده  راست

 و  زايتده  گونته  هر  فاقد  و  گرد  دم  انگها   پشگی،  سمت  از  محسوس  خمیدگی  يک  دارا   مخروطی،  و  بلند  دم.  شودمی  باريک

 راستت  سمت  در  عدد  پنج  هاآن  تعداد  میکرومگر،  7-11×    13-16  ابعاد  به  گرانوله  و  درشت  واکوئولی  اشکال   دارا .  موکرون

. بتدن چتپ ستمت در و دم ناحیته در عتدد يتک و مر  انگهايی حباب از جلوتر عدد يک بدن، چپ سمت در عدد  شش  و

 (. 1 شکل)  شوندمی  ديده  پوست در  ظاهراً و زياد  تعداد به و بدن  سرتاسر در  میکرومگر  1×5/2 ابعاد به  کريسگالی  اجسام

 . نشد  مشاهده  نر  جنس  بررسی اين در

 ;Chronogaster  (Heyns & Coomans, 1983هتا  جتنسدو جمعیت بر اساس کلیدها  شناسايی گونهشناسايی اين 

Raski & Maggenti, 1984 )و هر دو جمعیت به  اند، صورت گرفتهايی که بعداً توصیف شدهو نیز با مقايسه با ساير گونه

شتناخگی و تفاوت مشخصتی بتین خصوصتیات ريختتداده شدند. بعد از مقايسه، تشخیص  C. rotundicaudaگونه عنوان 

 نداشتگن بتا C. rotundicaudaگونته  ها  قبلی اين گونه مشتاهده نشتد.ها  مورد بررسی و توصیفسنجی جمعیتريخت

 ,De Coninck, 1937  (de Man, 1921) C. typica،C. alata Gerlach هتا شیارها  طولی در سطح پوست بدن از گونته

اشتکال واکتوئلی گرانولته در  C. brasiliensis Meyl, 1957 گونه در. شودمی مگمايز  C. chilkensis Kera, 1972 و  1956

 .Cبه دلیتل نبتود شتیارها  طتولی در ستطح پوستت بتدن و نیتز وجتود اشتکال واکتوئلی،  .شودبدن مشاهده نمی طرفین

rotundicauda  ها   به گونهC. glandifera Heyns & Coomans, 1980،C. cameroonensis Heyns & Coomans, 1983 

بتودن( و نداشتگن اجستام  تیز بودن انگها  دم )در برابر گتردشباهت دارد. نوک C. spicata Heyns & Coomans, 1983و  

 238-216دم بلنتد ) کنتد.تفکیتک متی C. rotundicaudaرا از  ها( آن)در برابر وجود آن C. glandiferaکريسگالی در بدن 
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: سر و C: بخش انتهایی مری، B: نمای کلی بدن، Heyns & Coomans, 1983 Chronogaster rotundicauda  .A. گونه  1شکل 

: روزنه تناسلللی و F: اعضای مویی شکل سر،  Eدهان،    : سر و محفظهDمری و محل شکستگی موجود در ابتدای بافت مری،  بخش ابتدایی  

 C  :6  ،Dو    A  :220  ،Bها )میکرومتر(  : اندام واکوئولی و گرانوله. مقیاسI: اجسام کریستالی،  H: مخرج، راست روده و دم،  Gلوله جنسی،  

 .I :18و  E  :15 ،F ،G ،Hو 

Figure 1. Chronogaster rotundicauda Heyns & Coomans, 1983. A: Entire body, B: Terminal bulb of oesophagus, 

C: Head and anterior part of oesophagus and break in the tissue of the oesophageal wall, D: Head and stoma, E: 

Head and setae, F: Vulva and genital system, G: Anus, rectum and tail, H: Crystalloid bodies, I: Granulated 

vacuolar body. Scales (µm) A: 220, B and C: 6, D and E: 15, F, G, H and I: 18.  
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 197-106کوتتتاه ) در برابتتر دم C. cameroonensis( در انگهتتا  دم گونتته mucroو وجتتود زايتتده خارماننتتد ) میکرومگتتر(

زايتده خارماننتد در  گونته استت. وجتود دو اين تفکیک وجه C. rotundicaudaو فقدان موکرون در انگها  دم ( کرومگریم

و نبتود اجستام کريستگالی  (میکرومگر 769-1200در برابر  830-550تر )در برابر فقدان آن، بدن کوتاه C. spicata انگها  دم

 .سازدمی مگمايز C. rotundicauda از  را گونه در برابر وجود اين

 گونه اين جمعیت دو اساس بر (Heyns & Coomans, 1983)کومنس  و هینس توسط بار اولین C. rotundicaudaگونه 

 . گرديد  گزارش و  توصیف بود،  شده آور جمع نو گینه  پاپوآ و  مالی  کشورها  از  که

 ناحیته زراعتی هتا زمتین و آذربايجتان شترقی استگان گول،قور  تاالب رسوبات از C. rotundicaudaبررسی  اين در

 از گتزارش اولین دسگرس در شواهد اساس  بر  و  گرفت  قرار  شناسايی  مورد  و  آور جمع  کردسگان  اسگان  ديواندره  بیگخاکی

   .باشدمی  ايران
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The genus Chronogaster Cobb, 1913 of the family Chronogasteridae Gagarin, 1975 included 55 valid 

species which have been reported from terrestrial, marine and freshwater habitats in different localities in the 

world. In the nematode fauna of Gurigol Lake, East Azarbaijan province (GPS, 37˚ 54ʹ 40ʹ Nʺ and 46˚ 42ʹ 

10ʺ E) and soil in Khakibeig, Divandarreh Kordestan province (GPS: 36˚ 11ʹ 21ʹ Nʺ and 6˚ 54ʹ 26ʺ E) two 

populations of Chronogater were collected. The nematodes extracted by using sieves and centrifugation, and 

transferred to anhydrous glycerin. The nematodes were mounted on microscopic slides and their 

morphological and morphometric characters studied using Olympus BX 41 optical microscope and digital 

images prepared by a DP50 camera. Both populations were identified as C. rotundicauda Heyns & 

Coomans, 1983. The morphometric data of the Iranian populations of C. rotundicauda are as follows: 

 

Khakibeig, Divandarreh (Kordestan province) population 

(n = 22): L = 1008 ± 120 (769-1200) µm; a = 59.7 ± 5.8 (49.9-68.6); b = 4.5 ± 0.6(3.7-5.1); c = 8.1 ± 1.5 

(6-13.9); c' = 9.5 ± 1.0 (8.5-13.1); V = 53.9 ± 3.2 (50.7-57.1); V' = 54.9 ± 3.7 (45.8-60.0); Oesophagus = 225 

± 19 (208-261) µm; Anterior end to vulva = 521.5 ± 79 (421-600) µm; Anterior end to anus = 946 ±104 

(662-1055).µm; Tail = 136.5 ± 27 (106-197) µm. 

 
Gurigol lake, East Azarbaijan province population  

(n = 5): L = 1007 ± 12 (930-1200) µm; a = 57.0 ± 1.0 (50-62); b = 4.7 ± 0.2 (4.5-5.0); c = 7.9 ± 0.4 (7.4-

8.3); c' = 10.5 ± 0.5 (9-11); V = 50.5 ± 6.6 (49.2-53.2); V' = 58.2 ± 1.8 (56.9-59.5); Oesophagus = 214 ± 15 

(207-240) µm; Anterior end to vulva = 513 ± 30 (483-543) µm; Anterior end to anus = 964 ±105 (874-

1097.5) µm; Tail = 141 ± 15 (126-156) µm 

 

The species was originally collected and identified from Mali and Papua New Guinea (Heyns and 

Commans, 1983). According to the available documents, this is the first record of the species from Iran. The 

nematode lacks longitudinal striae in cuticle. They have crystalloids and glandular bodies in body. Tail 

ventrally curved with rounded tip. 
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