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جداشده از  Campydora demonstrans (Nematoda: Campydorina)ف یتوص
  یشرقجانی، استان آذرباانهیماطراف شهر  يها خاك

   2غالمرضا نیکنام و* 1حبیبه جباري

  )7/3/1397 :؛ تاریخ پذیرش23/1/1397: تاریخ دریافت( 

  

ــه خــانواده    Campydora Cobb, 1920جــنس رراســته یو ز Campydoridae Thorne, 1935تنهــا جــنس متعلــق ب
Campydorina   و راســتهEnoplia  ان اعضــا یــفــرد در ممنحصــر بــه یحــالت يدارا ياز نظــر شــکل ســر و ســاختار مــر

 ییتـاکنون شناسـا   Cobb, 1920 Campydora demonstransک گونـه  ین جنس منفرد فقط یاست و از ا  Nematodaشاخه
-جـنس  جد مشترك با ين جنس دارای، ایبوزومیر 18S DNAه یناح یه توالیمطالعات انجام شده بر پابه استناد . شده است

ن نماتد، یا )Sturhan 2010(بر اساس گزارش اشتورهان . )Mulin et al 2003(باشد یم Ironus  و Alaimus  ،Tripylaيها
ونجـه و مـزارع   یو  یفرنگـ ، توتیب با پوشش علفیمشهد و خرم آباد به ترتن، یشده از قزو يآور جمع يهادر نمونه خاك
 یها اطالعـات تین جمعیا یسنجختیو ر یشناختختیات ری، از خصوص ن گزارشیر از ایغتاکنون به یدارد، ول دگندم وجو

  . ارائه نشده است
ق یـ افته تلفیرییشده و با روش تغ يآورجمع یشرقجانیانه در استان آذربایحومه شهر م يهان نماتد از خاكیاز ا یتیجمع
-خـت ی، مشخصات ریکروسکوپیم يدهایه اسالیبعد از ته. افتین خالص انتقال یریسیفوژ استخراج و به گلیها و سانترالک

 یتـال یجیر دیقرار گرفته و تصـاو  یمورد بررس  BX41المپیوس  يکروسکوپ نوریآن با استفاده از م یسنجختیو ر یشناخت
   .دیه گردیته DP50ن یتوسط دورب

  
Campydora demonstrans Cobb, 1920 

 
Female (n=2): L = 632.4,647.6 μm;  a= 21,25.3 ;  b=3,3.3 ;  c=6.3,6 ; c'=5.8,6.3 ; V= 58.8,56.2 ; 
Tail=102,106.2 μm  

  
  در حـد   ییک سوم انتهـا یدر  یداشته ولده یت حالت کشیقطور، پس از کشته شدن و تثب يماده کوتاه و تا حد ينماتدها
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انتهاي مري : Dشکاف تناسلی، : Cشیارهاي عرضی پوست، : Bسر و قسمت جلویی بدن، : Campydora demonstrans .A گونه. 1شکل 

  ) میکرومتر E: 18میکرومتر ؛  D :12؛  میکرومتر C :6میکرومتر ؛  B :5/5و  A: هامقیاس(  .مخرج و دم: Eو دریچه بین مري و روده، 
Fig 1. A: Anterior region, B: Cuticle transverse striations, C: Vulva, D: Cardia and oesophageal termainal 
region, E: Anus and tail. (Scales : A and B: 5.5 µm ; C: 6 µm ; D: 12 V ; E: 18 µm) 

  
بـدن   یانیـ و روده، قسـمت م  ين مـر یچه بیمحل سر، درده شده است، ضخامت پوست بدن در یخم یبه سمت شکم یکم

کـم   یطـول  يارهایز شـ یـ ف و نیظر یعرض يارهایش يکرومتر، پوست دارایه مخرج دو میم و در ناحیک و نیک تا یحدود 
دار و بـا  هیـ آن زاو يهـا ها مشخص، کناره، لبیفرورفتگ يشکل، نسبت به بدن دارا ي، سر برآمده و گنبد)B1شکل (عمق 
طول چهـار تـا   ابتدا باز و به یشکل، محفظه دهانياالهیدها پیآمف. کرومتریم 5/11، عرض سر )A1شکل (مشخص  يهالیپاپ

ن یـ کرومتـر، ا یتا پنج م 5/3ده و به طول یخم یصورت جزئمتحرك و مشخص و به یک دندان پشتی يکرومتر و دارایپنج م
ک به طول یک بخش باری يدارا يمر. )A1شکل (شود یم یمنتهکرومتر یم 5/17تا  16ک به طول یک قسمت باریبخش به 

چه مشخص یکرومتر و با دریم 17 ×27-31به ابعاد  ییازمانند انتهایبه بخش متورم پ یکرومتر و در ادامه منتهیم 170تا  160
ـ  ين مریچه بی، دریروده به صورت اتصال يبا ابتدا يمر يانتها. )D1شکل (  8 × 14شـکل و بـه ابعـاد     يارهیـ دامیو روده ن
و  71 يهـا فاصـله  ب با یبه ترت یو حلقه عصب  یدفعـ   یمنفذ ترشح. کرومتریم 27و  24ه یکرومتر، عرض بدن در آن ناحیم

رشـد کـرده اسـت،     یشـتر از لولـه عقبـ   یب ییجلو یلوله جنس یول یدو لوله جنس يدارا. کرومتر از سریم 89و  2/95و   74
-زه، بخـش یکرومتر، فاقد حالت اسکلروتیم 10، به طول نه و یبدن، واژن عرض یانیدر قسمت م) C1شکل ( یشکاف تناسل

 یعقبـ  یجنسـ کرومتر و لولـه یم 60و  72 ییجلو ی، لوله جنسک از همیر قابل تفکیغ يادیتا حد ز یمختلف لوله جنس يها
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کرومتر و بلندتر از عرض یم 21ست روده ، را)E1شکل (گرد  يتا حد يبا انتها یدم مخروط. کرومتر طول دارندیم 53و  85
ت مـورد  یـ جمع یسـنج خـت یو ر یشناختختیسه مشخصات ریمقا. ت افراد نر مشاهده نشدندین جمعیادر . بدن در مخرج

کامـل صـفات    یخـوان دهنده همنشان) Andrássy 2007( یو آندراس) Jairajpuri 1983( يراجپوریج يهامطالعه با گزارش
  . بود

بحـث   يدمثل جـا یـ ندرت وجود داشته و دخالت آن در تولبه افراد نر ن گونهیمختلف گزارش شده از ا يهاتیدر جمع
در  مـاده  یدر لولـه جنسـ  ) اسپرم(نر  یمشابه سلول جنس يهاسلول یبر وجود برخ یمبن یگزارشات). Sturhan 2010(دارد 
 Jairajpuri( يراجپـور یهـر چنـد ج  ) Sturhan 2010(ا وجـود دارد  یـ گزارش شده از مناطق مختلف دن يهاتیجمع یبعض

  .ذکر کرده است یین نماتد را به حالت بکرزاید مثل ایروش تول) 1983
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Description of Iranian population of the species Campydora 
demonstrans (Nematoda: Campydorina) collected from the Miyaneh, 

East Azarbaijan province 
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 (Received: 12.4.2018; Accepted: 28.5.2018)  

 
The genus Campydora Cobb, 1920, has a unique status among the phylum Nematoda based on head shape 

and the structure of esophagus. The genus has shown a common ancestor with the genera Alaimus, Tripyla, 
and Ironus under the order Enoplida as inferred from 18S ribosomal DNA sequence studies (Mullin et al., 
2003). The family Campydoridae Thorne, 1935 contains only one genus and a single species without any 
additional species or genus. Sturhan (2010), found and reported Campydora demonstrans from Qazvin, 
Mashhad and Khorramabad regions in Iran from rhizosphere soils of herbaceous, tomatoes, alfalfa and wheat 
fields. He did not provide information on the morphological and morphometrical characteristics of the 
populations, so far. A population of this species was collected from the soil around Miyaneh city, East 
Azarbaijan province and the nematodes extracted using Jenkins (1964) and transferred to anhydrous glycerin 
by De Grisse (1969) methods. They were mounted on microscopic slides and the morphological and 
morphometrical characters studied using an Olympus BX 41 optical microscope and digital images prepared 
by a DP50 camera. 

 
Campydora demonstrans Cobb, 1920 

 
Female (n=2): L = 632.4,647.6 μm;  a= 21,25.3 ;  b=3,3.3 ;  c=6.3,6 ; c'=5.8,6.3 ; V= 58.8,56.2 ; 
Tail=102,106.2 μm 

 
The results were completely in agreement with Jairajpuri (1983) and Andrassy (2007). Males were not 

found in the population as indicated in most previous reports.  
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