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 1394 اداهِ دارد داًشگبُ هراغِ 
ّبی هٌطقِ ( در ریسٍظفر جٌگلdorylaimids چیسخَار  )ثررظی فَى ًوبتذّبی ّوِ

 شرقی آررثبیجبى-ارظجبراى
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1 SEM observations and morphometrics 

of the cabbage … 
Turkish Journal of 

Zoology 
ٍ غالهرضب ًیکٌبم حثیثٍ جثاری 18585 32 2008 1-11 ترکیِ  

criconematid 888از تجریس ٍ  4 ٍ غالهرضب ًیکٌبم حثیثٍ جثاری 18174 (3)17 1386 143-161 ایراى داوش کشايرسی  ِشٌبظبیی چٌذ گًَ   

3 
belonolaimmid  گسارغ چٌذ گًَِ از ًوبتذّبی 

 از هسارع یًَجِ اظتبى  888
، ػلی چٌبری، شفیقِ اظکٌذری ٍ هجیذ پذرامحثیثٍ جثاریغالهرضب ًیکٌبم،  18174 18(4) 1387 187-197 ایراى داوش کشايرسی  

2 
کبری اطراف ًوبتذّبی اًگل گیبّی هسارع ظجسی

 تجریس

هجلِ حفبظت گیبّبى 

)ػلَم ٍ صٌبیغ 

 کشبٍرزی(

ٍ غالهرضب ًیکٌبم حثیثٍ جثاری 18112 22(2) 1387 95-116 ایراى  
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5 
ّبی گسارغ چٌذ گًَِ ًوبتَد آزادزی از اظتبى

شرقی ٍ گلعتبىآررثبیجبى  
 ثیوبریْبی گیبّی

 ایراى
حثیثٍ جثاریشاللِ هصلحی، غالهرضب ًیکٌبم، هجیذ پذرام، اثراّین زاّذی ٍ  18118 46(1) 1389 81-71  

6 Description of Sclerolabia mojtahedii 

sp. n. from Iran and …  

Journal of 

nematode 

morphology and 

systematic 

، آگَظت کَهٌط ٍ احوذ خیریحثیثٍ جثاریهرین اشرفی، غالهرضب ًیکٌبم،  ISI 14(2) 2011 183-188 اظپبًیب  

7 Description of Crassolabium persicum 

sp. n. (Nematoda: … 
Zookeys 18917 213 2012 55-63 ثلغبرظتبى 

، غالهرضب ًیکٌبم، هبریب ترزا ٍیٌعیگَرا، شاللِ هصلحی، جبکَة اثَالفیب ٍ حثیثٍ جثاری

 ریط پٌبظبًتیبگَ

8 Metaxonchium persicum sp. n. from 

Iran (Nematoda:… 
Zootaxa حثیثٍ جثاریریط پٌبظبًتیبگَ، غالهرضب ًیکٌبم، ظرگئی آلَارز اٍرتگب ٍ  1816 3785(4) 2014 511-517 ًیَزیلٌذ  

9 
Margollu bokanicus n. sp. from Iran, 

the forth … 

Journal of 

Nemtology 
ٍ ٍ ریط پٌب ظبًتیبگَ حثیثٍ جثاریاهیر پبچیذُ، غالهرضب ًیکٌبم،  18689 47(1) 2115 67-71 آهریکب  

19 
آة ریشِ گیبّبى هیسثبى ٍ زُ تبثیر دهب،هرحلِ رشذی

888 ٍ 
، غالهرضب ًیکٌبم، زّرا تٌْب هؼبفی ٍ ظیذاثَالقبظن هحوذیحثیثٍ جثاری 18118 **** 1393 **** ایراى ّبی گیبّیثیوبری  

11 
Observations on the life cycle of 

Heteroda cruciferae on its main hosts 

under three different conditions in Iran 

Asian J Agri Biol. غالهرضب ًیکٌبمحثیثٍ جثاری   (2)3 2015 73-65 پبکعتبى ،  

14 
 کلن، ظیعتی ًوبتذ جذیذ ّبی هیسثبى هؼرفی

Heterodera cruciferae Franklin,1945 

 تجریس اطراف ظجسی هسارع در
زّرا تٌْب هؼبفیٍ  ًیکٌبم، غالهرضب حثیثٍ جثاری 18118 **** 1394 **** ایراى ّبی گیبّیثیوبری  

13 

 Two new species of the rare genus 

Nygolaimoides Meyl in Andrássy, 

1960 (Nematoda, Dorylaimida, 

Thorniidae) from Iran,  with a 

compendium of its species 

Zootaxa ریط پٌب ظبًتیبگَ حثیثٍ جثاری، ، غالهرضب ًیکٌبمثراّین زاّذی اصلا 1816 4150(1) 2016 72-61 ًیَزیلٌذ ٍ ٍ  
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 تْراى ایراى پششکیذَمیه کىگزٌ گیاٌفَ   1
از چوي  criconematidشٌبظبیی ّفت گًَِ 

شگبُ تجریس  کبری  ّبی هحَطِ ی دًا
غالهرضب ًیکٌبم ٍ ػلی چٌبری ،جثاریحثیثٍ   

4      

وبتااذّبی اًگاال گیاابّی ثبالخاابًَادُ    شٌبظاابیی ً

Criconematoidea Taylor,1936  در خاابک

 کبری اطراف تجریس ّبی هٌبطق ظجسی

جبثر پٌبٌّذُ ٍ صبحجؼلی  ،غالهرضب ًیکٌبم ، حثیثٍ جثاری

 ثلٌذ ًظر

3      

  Steiner, 1954 چْبر گًَِ 

Helicotylenchus کبری ّبی  از خبک ظجسی

 اطراف تجریس 

حثیثٍ جثاری ٍ  غالهرضب ًیکٌبم 

2      

ًوبتذ ظیعتی کلن جذاشذُ از ریخت شٌبظی  هطبلؼِ

ثرگی هسارع ظجسی کبری قوری ٍ کلنکلن ریشِ

اطراف تجریس ِث کوک هیکرٍظکَح الکترًٍی 

 ( SEMرٍثشی )

ٍ غالهرضب ًیکٌبم  حثیثٍ جثاری  

5      
 Aphelenchoidesشٌبظبیی چْبر گًَِ 

Fischer, 1894 از شوبلغرة ایراى 
غالهرضب ًیکٌبمٍ   حثیثٍ جثاری 

 ّوذاى ایراى پششکیَمیه کىگزٌ گیاٌذَج   6
ّبی گسارغ چٌذ گًَِ ًوبتذ آزادزی از اظتبى

 شرقی ٍ گلعتبىآررثبیجبى

ٍ  جثاریحثیثٍ غالهرضب ًیکٌبم، شاللِ هصلحی، اثراّین زاّذی، 

 هجیذ پذرام

7      

 Plectidaهؼرفی چْبر جٌط از ًوبتذّبی راظتِ 

-ّبی اردثیل، اررثبیجبىزادزی از اظتبى)ًوبتذّبی آ

 شرقی ٍ گلعتبى

ٍ  حثیثٍ جثاریًصاد، غالهرضب ًیکٌبم، هجیذ پذرام، الویرا قْرهبًی

 شاللِ هصلحی

 تْراى ایراى وًسدَمیه کىگزٌ گیاَپششکی 8
از  Nygolaimidaeگسارغ ظِ گًَِ از خبًَادُ 

 غرة ایراىّبی شوبلخبک
حثیثٍ جثاریغالهرضب ًیکٌبم، هرین اشرفی، رظتن ًبدریبى ٍ   

9      
ّبی غ چٌذ گًَِ ًوبتذ آزادزی از جٌگلرگسا

 ارظجبراى

هبریبترزا ٍیٌعیگَرا  ، شاللِ هصلحی،حثیثٍ جثاریغالهرضب ًیکٌبم، 

 ٍ هصطفی ًیکذل

19      

ّبی جٌط ّب ٍ ثرخت جوؼیتثٌذی گًَِگرٍُ

Helicotylenchus شذُ از ایراى ثراظبض گسارغ

خصَصیبت شبخص ٍ  تجسیِ چٌذهتغییرُ ٍ تؼییي

 ّبی تشخیص گًَِاهْن ثر

، غالهرضب ًیکٌبم ٍ ظیذ اثَالقبظن هحوذی حثیثٍ جثاری  
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11      
گَل ثررظی تٌَع زیعتی ًوبتذّبی تبالة قَری

 شرقیآررثبیجبىاظتبى 
، غالهرضب ًیکٌبم، اثیجت ایَالن ٍ هحوذرضب هعؼَدجثاریٍ حثیث  

14      
از  Epacrolaimusتَصیف گًَِ جذیذ از جٌط 

 شرقیّبی هرًذ، اظتبى آررثبیجبىخبک
حثیثٍ جثاریغالهرضب ًیکٌبم، ٍحیذُ ظلَکی ٍ   

 شیراز ایراى تیستمیه کىگزٌ گیاَپششکی   13

ریشِ گیبّبى هیسثبى ٍ غیرهیسثبى رٍی تبثیر ترشحبت 

ّبی ًوبتذ ظیعتی کلن در شرایط هیساى تفریخ تخن

 ایگلخبًِ

، غالهرضب ًیکٌبم ٍ ظیذ اثَالقبظن هحوذیحثیثٍ جثاری  

12      
اظتبى  -تٌَع زیعتی ًوبتذّبی تبالة قَری گَل

 شرقیآررثبیجبى
هحوذرضب هعؼَد، غالهرضب ًیکٌبم ، ایَالن اثیت ٍ حثیثٍ جثاری  

15      
ػضَ جذیذ فَى Glauxinemaثرٍز گًَِ 

 ًوبتذّبی ایراى
زادٍُ اثبصلت حبجی حثیثٍ جثاریغالهرضب ًیکٌبم،   

16      
Diplolaimelloiodes sp. ًَِای جذاشذُ از گ

 غرثیاظتبى آررثبیجبى -رظَثبت دریبچِ ارٍهیِ
ٍ رزیتب صوذی حثیثٍ جثاریغالهرضب ًیکٌبم،   

17   
-تیست ي یکمیه کىگزٌ گیاٌ

 پششکی
 ارٍهیِ ایراى

ظِ گًَِ شٌبختِ شذُ ٍ چْبر گًَِ جذیذ از خبًَادُ 

Alaimdaeاز ایراى 

غالهرضب ًیکٌبم، هبریب ترزا ٍیٌعیگَرا، هیرال کالٍظی،ثٌْبم احوذی، 

حثیثٍ جثاریاهیرپبچیذُ، ظَلوبز ثقفی، آرزٍ ًقَی ٍ   

18      
ظٌجی ٍ هَلکَلی شٌبختی ٍ ریختتٌَع ریخت

 ّبی ًوبتذ ظیعتٌی کلن در ایراىجوؼیت
 ، غالهرضب ًیکٌبم ٍ زّرا تٌْب هؼبفیحثیثٍ جثاری

19      
تؼییي تؼذاد ًعل ًوبتذ ظیعتی کلن در شرایط 

 ّبی اطراف تجریسکبریظجسی
 ، غالهرضب ًیکٌبم ٍ زّرا تٌْب هؼبفیحثیثٍ جثاری

49   
-میه کىگزٌ گیاٌتیست ي دي

 پششکی
 تْراى ایراى

هؼرفی دٍ گًَِ جذیذ از جٌط 

 ,Nygolaimoides Meylin Andrassyکویبة

1960(Nematoda, Dorylaimida, 

Thorniidae) از ایراى 

ٍ ریط پٌب  حثیثٍ جثاریاثراّین زاّذی اصل، غالهرضب ًیکٌبم، 

 ظبًتیبگَ

41      

 Epidorylaimusهؼرفی یک گًَِ از جٌط 

Andrassy, 1986 شْرظتبى هراغِ، اظتبى  از کْق

 شرقیآررثبیجبى

 ي حثیثٍ جثاری ثراّین کبظوی، غالهرضب ًیکٌبما
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44   
ظی بشٌششویي کٌگرُ ثیوبری

 ترکیِ
 قًَیِ ترکیِ

Identification of Putative Parasitim 

Genes of Post-Infective stages of the 

cabbage cyst nematode Heterodera 

cruciferae 

Habibeh jabbari, Naser El ashry, Florian Grundler, 
Zahra Tnha maafi and Gholamreza Niknam 

 ایراى تْراى ششویي کٌگرُ گیبّبى دارٍیی   23
The Possibility of infection some 

medicinal plants to cabbage cyst 

neamatode Heterodera cruciferae 

Franklin, 1945 in greenhouse condition 

Somayeh Khanzad Bonab, Habibeh Jabbari , Farzad 
Rasouli 

 


