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 چکیده

ترین تعداد نماتدهای خاک را به خود بیش dorylaimidنماتدهای 

های مختلف در اکوسیستم خاک نقش بازی اختصاص داده و از جنبه

 dorylaimidکنند. به همین دلیل و برای بررسی فون نماتدهای می

 01تعداد  1934و  1939های طی فصول بهار، تابستان و پاییز سال

آوری منطقه کهق واقع در شمال شهرستان مراغه جمعاز نمونه خاک 

ها به آزمایشگاه، نماتدهای موجود در گردید. پس از انتقال نمونه

وش تلفیق الک و سانتریفیوژ استخراج و بعد از ها با استفاده از رآن

تثبیت به روش دگریسه به گلیسیرین خالص انتقال داده شدند. از 

 وسیلههای میکروسکوپی دائمی تهیه و سپس بهها اسالیدنماتد

شناختی و میکروسکوپ نوری و لوله ترسیم، خصوصیات ریخت

ها و جنسها مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی سنجی آنریخت

های نماتدها با استفاده از منابع معتبر و کلیدهای موجود انجام و گونه

 Aulolaimoides elegans ،Crassolabiumهای گونه

cylindricum ،C. rhopalocercum، Diphtherophora 

communis، D. tenera، Dorylaimoides elegans ،D. 

limophilus ،Ischiodorylaimus cognatus ، 

I. paraugandanus، Margollus bokanicus، 

Mesodorylaimus potus، Metaxonchium persicum، 
Opisthodorylaimus sylphoides، Oxydirus 

oxycephaloides ،Paravulvus microdontus ،Pungentus 

engadiensis ،Syncheilaxonchium nairi، Thornia 

propinqua، T. parathermophila و Tylenchilaimus 

minimus ه تشخیص داده شد. گونM. potus  و جنسThornia  

 باشند.برای فون نماتدهای ایران جدید می

 

و  Mesodorylaimus شناسی،ریخت فون، های کلیدی:واژه

Thornia. 
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Abstract 

Dorylaimids contain the most number of 

nematodes and take part in various aspects of 

ecosystem. For this reason and for study on 

dorylaimid fauna, 70 soil samples were collected 

from the rhizosphere of different vegetations in 

Kahaq region, Maragheh, East Azarbaijan 

province during 2014 and 2015. Then sampels 

were transfered to laboratory. Nematodes were 

extracted by centrifugal flotation technique and 

transferred to glycerin according to the modified 

De Grisse (1969) method. The permanent slides 

were prepared from the extracted nematodes. The 

nematodes were identified under light microscope. 

The morphometric data were taken using a 

drawing tube attached to the microscope. For 

identification of nematode speciments, species 

keys and references were used. As the results, 

Aulolaimoides elegans, Crassolabium cylindricum, 

C. rhopalocercum, Diphtherophora tenera, D. 

communis, Dorylaimoides elegans, D. limophilus, 

Ischiodorylaimus cognatus, I. paraugandanus, 

Margollus bokanicus, Mesodorylaimus potus, 

Metaxonchium persicum, Opisthodorylaimus 

sylphoides, Oxydirus oxycephaloides, Paravulvus 

microdontus, Pungentus engadiensis, 

Syncheilaxonchium nairi, Thornia propinqua, T. 

parathermophila and Tylenchilaimus minimus 

were identified. M. potus and the genus Thornia 

are new records for Iran nematode fauna.  

 

Keywords: Fauna, Morphology, Mesodorylaimus 
and Thornia. 
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 مقدمه
ترین موجودات روی کره زمین نماتدها از فراوان

های جغرافیایی و تر موقعیتکه در بیش باشند می
های شیرین، ها از جمله  آبدر تمامی زیستگاه        تقریبا  

شور و خاک حضور داشته و از زندگی آزادزی تا انگل 
ها وجود دارند. شناسایی گیاهی و جانوری در بین آن

پیامدهای دلیل نماتدهای غیرانگل موجود در خاک به
ها، دانهفعالیت نماتدها در خاک از جمله پایداری خاک

های تعادل بیولوژیک در خاک، کاهش برخی بیماری
گیاهی، شاخص زیستی و کمک به چرخه عناصر 

 ,Safari Senjaniغذایی دارای اهمیت است )

یکی  Dorylaimida Pearse, 1942راسته  (.2003
از  Enoplea Inglis, 1983های مهم رده از راسته
است که عالوه بر  Nematoda Potts, 1932شاخه 

داشتن گروه کوچکی از نماتدهای انگل گیاهی 
Longidoridae Thorne, 1935های ، دارای گونه

باشد اعضای این گروه عالوه بر آزادزی متنوعی می
های مختلف اکولوژیکی، به تغییرات محیطی نیز نقش

همین دلیل  د و بهدهنبسیار سریع واکنش نشان می
عنوان شاخص زیستی برای ارزیابی  ها بهامروزه از آن

تغییرات اکولوژیکی وضعیت خاک، ناشی از دخالت 
شود. بنابراین انسان یا عوامل طبیعی استفاده می

مطالعه تنوع زیستی و شناسایی این نماتدها از 
 81های مختلف مهم است. منطقه کهق در  جنبه

تان مراغه واقع شده و دارای کیلومتری شمال شهرس
انواعی از درختان میوه از قبیل گردو، بادام، آلوچه، 

چنین محصوالت زراعی سیب، به و گالبی است. هم
شامل گندم، نخود و جو و درختان غیرمثمر مانند 
صنوبر و بید و مراتع و گیاهان علفی نیز در این منطقه 

ارای وجود دارند. این محل، قدمت زیادی داشته و د
های تقریبا دست نخورده است. با توجه به نبود بخش

بررسی قبلی و قدمت این منطقه و شرایط کشاورزی و 
های این منطقه طبیعی آن، شناسایی نماتدهای خاک

موجود در  فونعنوان اعضای فراوان و متنوع  به
 ت.ها حائز اهمیت اس خاک

 هامواد و روش
و  8939های پاییز سال طی فصول بهار، تابستان و

برداری انجام گرفت و از منطقه مورد نظر نمونه 8931
نمونه خاک از فراریشه گیاهان مثمر و  66در نهایت 

آوری شد. به این منظور ابتدا پنج غیرمثمر و مراتع جمع
تا  86متر از خاک سطحی را کنار زده و از عمق سانتی
متری اطراف ریشه پوشش گیاهی، سانتی 16

برداری خاک بهخاک برداشته شدند. نمونههای  نمونه
صورت تصادفی و برحسب تفاوت پوشش گیاهی انجام 

عنوان نمونه اصلی گرفت، یک تا دو کیلوگرم خاک به
به آزمایشگاه انتقال یافت. اطالعات مربوط به هر 

برداری، مختصات نمونه از قبیل تاریخ نمونه
. گردید ... ثبت جغرافیایی، نوع پوشش گیاهی و

 پایینها تا زمان بررسی بعدی در شرایط دمایی  نمونه
داری شدند. استخراج نماتدها از خاک با استفاده از نگه

( Jenkins, 1964روش تلفیق الک و سانتریفیوژ )
با روش  شده استخراجانجام گرفت و نماتدهای 

( تثبیت و به گلیسرین De Grisse, 1969دگریسه )
ها اسالیدهای ز نمونهخالص انتقال یافتند. سپس ا

میکروسکوپی تهیه گردید. شناسایی نماتدها با استفاده 
سنجی های ریختشناختی و دادهاز مشخصات ریخت

شناختی برای مشاهده مشخصات ریختانجام گرفت. 
های مختلف بدن نماتدها از گیری قسمتو اندازه

مجهز  Olympus BX 41میکروسکوپ نوری مدل 
برداری از برای عکس فاده گردید.به لوله ترسیم است
شده به میکروسکوپ متصل DP50دوربین دیجیتالی 

ها استفاده شد. عکس Olympus BX 41نوری مدل 
منتقل و وضوح تصاویر ارتقا داده  فتوشاپافزار به نرم

شده با شد، سپس ترسیم تصاویر دیجیتالی گرفته
 .انجام گردید Corel draw X7افزار استفاده از نرم
با استفاده  Mesodorylaimus potusه شناسایی گون
 و (Andrassy, 1986; 1988; 2009از کلیدهای )

 و  Thornia propinquaهای شناسایی گونه
T. parathermophila شده  با استفاده از کلیدهای تهیه

 ( انجام گرفت.Andrassy, 1987; 2009توسط )
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 نتایج 
 Aulolaimoides elegansگونه  16مطالعه این در 

Micoletzky, 1915 ،Crassolabium 

cylindricum (Thome, 1974) Pefia-

Santiago & Ciobanu, 2008،  
C. rhopalocercum (de Man, 1876) Pena-

Santiago & Ciobanu, 2008، 
Diphtherophora tenera Ivanova, 1980،  

D. communis de Man, 1880، Dorylaimoides 

elegans (deMan, 1880)Thome & Swanger,.
1936 ،D. limophilus (deMan, 1880) Loof, 

1964، Ischiodorylaimus cognatus 

Andrassy, 1983، I. paraugandanus Khan 

& Ahmad, 1994، Margollus bokanicus 

Pachideh et al., 2015، Mesodorylaimus 

potus Heyns, 1963، Metaxonchium 

persicum Pena- Santiago et al., 2014، 
Opisthodorylaimus sylphoides (Williams, 

1959) Carbonell & Coomans, 1986، 
Oxydirus oxycephaloides (de Man, 1921) 

Thome, 1939، Paravulvus microdontus 

Olia, Ahmad, Choudhary & Jairajpuri, 

2004، Pungentus engadiensis (Altherr, 

1950) Altherr, 1952، Syncheilaxonchium 

nairi (Altherr, 1974) Coomans & Nair, 

1975، Thornia propinqua (Paesler, 1941) 

Andrassy, 1957، T. parathermophila 

(Meyl, 1953) Meyl, 1954 و 
Tylenchilaimus minimus de Man, 1876 

جدید برای های مشخصات گونه گردیدند.شناسایی 
 فون نماتدهای ایران در این تحقیق به شرح زیر است.

 
Mesodorylaimus potus Heyns, 1963 

(Dorylaimida: Dorylaimidae). 

 .8، جدول 8مشخصات: شکل 
متر و تا دو میلی 1/8ماده: بدن بلند و باریک، به اندازه 

میکرومتر. سر نسبت به بدن دارای  11تا  99به عرض 

میکرومتر،  89تا  88مشخص و به عرض فرورفتگی 
مانند و عرض دهانه شده. آمفیدها فنجانها ادغاملب
ها تقریبا نصف عرض ناحیه لبی. ادنتواستایل قوی، آن

سطح خود، کوتیکول همضخامت آن دو برابر  عرض
برابر عرض ناحیه لبی؛ دهانه  9/8یک تا طول آن 

برابر  1/6تا  9/6میکرومتر یا  ششتا  9/9خروجی آن 
استایل. حلقه هادی ساده؛ در بعضی افراد طول ادنتو

رسد اما دو تا خیلی به هم ویژه نرها جفت به نظر میبه
میکرومتر از  9/81تا  نهبه فاصله  نزدیک هستند،

برابر  9/8تا  یک وای شکل ابتدای سر. ادنتوفور میله
 916تا  999 به طول طول ادنتواستایل. مری

درصد طول کل  96تا  11آن عریض میکرومتر، بخش 
برابر  چهارتا  سهعرض بدن در قاعده مری مری، 

 816تا  881به فاصله حلقه عصبی  عرض سر.
سر. فاصله بین مری و شکاف تناسلی میکرومتر از 

میکرومتر.  991تا  191مری و برابر  تر از طولبیش
تا  81و به طول  تقریبا گرددریچه بین مری و روده 

-های به، با لبهعرضیمیکرومتر. شکاف تناسلی  13

مانند در یک فرد ماده منافذ پاپیل خوبی اسکلروتیزه،
واژن تر از شکاف تناسلی مشاهده شد. در جلوتر و عقب

برابر  7/6تا  11/6یا  میکرومتر 11تا  83به طول 
دارای دو لوله  عرض بدن در همان ناحیه، افراد ماده

 186تا  991سی مقابل هم، لوله جنسی جلویی جن
درصد طول بدن، لوله جنسی  11تا  86میکرومتر یا 

برابر طول  17تا  87میکرومتر یا  131تا  981عقبی 
به  رودهراست پیشدارای برگشتگی.  بدن، تخمدان

برابر عرض  1/1تا  1/9 میکرومتر یا 861تا  61طول 
برابر  7/8تا  1/6بدن در ناحیه مخرج. راست روده 

 عرض بدن در محل مخرج. دم بلند و نخی.
شخصات عمومی شبیه افراد ماده، دم به لحاظ منر: 
برابر عرض بدن در محل  8/8تا  3/6گرد،        نسبتا 

برابر  6/8تا  dorylaimoid ،1/8مخرج. آلت نرینه 
و با فاصله جنسی  پاپیل 89تا  81دارای طول دم. 

روده هم تراز ستراو شروع پیشمشخص از هم، 
 گیری.جفت پاپیل ترینجلویی
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 ها به غیر از طول بدن بر حسب میکرومتر()اندازه Mesodorylaimus potus سنجیهای ریختداده .1جدول 

 صفت
 (8311جمعیت آندراسی ) (8379هاینز ) مراغه )کهق(

 نر ماده نر ماده نر ماده

 - - 8 7 1 3 تعداد

L (1- 1/8) (6/8- 9/8) (1/8- 11/8) 88/8 (7/8- 9/8) (1/8- 8/8) 

a (91- 91) (19- 96) (91- 98) 98 (11- 16) (91- 11) 

b (9/9- 1/1) (9/1- 1) (7/9- 8/9) 1/1 (1/7- 9) (1/9- 1/1) 

c (6- 9) (76- 99) (6/6- 8/7) 99 (1- 7) (77- 13) 

c´ (89- 88) (8/8- 3/6) - - (81- 3) - 

V/T (9/11- 11) (71- 97) (17- 16) 97 (16- 16) - 

Odontostyle (83- 81) (87- 9/89) - - - - 

Pre- rectum (861- 61) (9/896- 886) - - - - 

Spicules - (11- 19) - - - 19 

Supplements - (89- 81) - 89 - (87- 81) 

Tail (991- 168) (98- 17) - - (188- 891) - 

 
: سامانه Eو  D ،: فراخ مریC ،: سر و آمفید از دید سطحیB ،: بخش جلویی بدنMesodorylaimus potus :A گونه .1شکل 

 .: آلت نرینهI ،: انتهای بدن نرH ،: انتهای بدن مادهGو  F ،تولیدمثلی ماده
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Thornia propinqua (Paesler, 1941) 

Andrassy, 1957. 

 .1، جدول 1مشخصات: شکل 
متر، بدن میلی 9/8تا  8/8نماتدهایی به اندازه ماده: 

 پس از تثبیت تقریبا کشیده، پوست خیلی نازک و به
تراز بدن و ضخامت حدود یک میکرومتر. سر گرد، هم

میکرومتر. آمفیدها کوچک و  87تا  81به عرض 
ها چهار میکرومتر. ادنتواستایل کوتاه، عرض دهانه آن

 3/6تا 1/6میکرومتر یا  81تا  9/81باریک و به طول 
لبی. حلقه هادی ظریف و فاصله آن برابر عرض ناحیه 

ای از ابتدای سر شش تا هفت میکرومتر. ادنتوفور میله
و برابر تا د 1/8میکرومتر یا  19تا  19شکل و به طول 

میکرومتر  986تا  161طول طول ادنتواستایل. مری به
طور ناگهانی که به و شامل دو بخش؛ باریک جلویی

کند، طول عریض شده و بخش فراخ را ایجاد می
درصد کل طول مری. حلقه  99تا  11بخش فراخ 

تا  861عصبی واقع در نیمه اول مری و به فاصله 
میکرومتر از ابتدای سر. دریچه بین مری و  9/886

و به  86روده تا حدودی گرد و پهن، به عرض پنج تا 
میکرومتر. شکاف تناسلی عرضی،  9/81طول شش تا 

جنسی که هر کدام به  واژن قلبی شکل، دارای دو لوله
یک سمت بدن کشیده شده است، لوله جنسی جلویی 

درصد  16تا  87میکرومتر یا  918تا  9/836به طول 
 117تا  193طول کل بدن، لوله جنسی عقبی به طول 

درصد طول کل بدن. طول  19تا  16میکرومتر یا 
 1/1تا  8/8میکرومتر یا  16تا  17راست روده پیش

ر ناحیه مخرج. راست روده به طول برابر عرض بدن د
عرض بدن در محل  7/6تا  9/6میکرومتر یا  89تا  86

ای، گاهی اوقات متورم، به مخرج. دم کوتاه استوانه
  میکرومتر. 11تا  99طول 

نر: از نظر مشخصات عمومی شبیه افراد ماده، آلت 
میکرومتر، فاقد  86و به طول  alaimoidنرینه از نوع 

گیری. دم در افراد نر بدون تورم تهای جفپاپیل
 انتهایی.

Thornia parathermophila (Meyl, 1953) 

Meyl, 1954. 

 .9، جدول 9مشخصات: شکل 
متر. میلی 69/6تا  6/6                             ماده: نماتدهایی نسبتا  کوچک، 

بدن بعد از تثبیت کشیده یا دارای خمیدگی جزئی 
 تا 86تراز بدن و به عرض سمت شکمی. سر گرد، هم به
شکل و عرض میکرومتر. آمفیدها کوچک، جامی 88

و  ها سه تا چهار میکرومتر. ادنتواستایل کوتاهدهانه آن
باریک، اندازه آن تقریبا به اندازه نصف عرض بدن در 

ها. حلقه هادی استایلت خیلی ظریف و به ناحیه لب
ای تر از سر. ادنتوفور میلهفاصله سه میکرومتر پایین

برابر  6/1تا  9/1میکرومتر یا  81تا  81شکل و به طول 
میکرومتر  839تا  9/816طول دنتواستایل. مری به طول 

طور ناگهانی و شامل دو بخش باریک جلویی، که به
عریض شده و بخش فراخ را ایجاد کرده است، طول 

درصد کل طول مری. حلقه  11/ تا 18بخش فراخ 
سر.  میکرومتر از ابتدای 61تا  69عصبی به فاصله 

                                                 دریچه بین مری و روده نسبتا  گرد و پهن، به طول شش 
تا هفت میکرومتر. شکاف تناسلی  9/1و به عرض  9/6تا 

عرضی، واژن تقریبا قلبی شکل به عمق هشت تا نه 
درصد عرض بدن در همان ناحیه.  71تا  97میکرومتر یا 

دارای دو لوله جنسی کشیده به دو سمت بدن، لوله 
درصد  18تا  81میکرومتر یا  891تا  898جلویی به طول 

 879تا  811طول کل بدن، لوله عقبی به طول 
درصد طول کل بدن، دارای  11تا  16میکرومتر یا 

اسفنگتر مشخص بین رحم و مجرای عبور تخمک، 
 8/1تا  7/8روده راستها دارای برگشتگی. پیشتخمدان

برابر عرض بدن در محل مخرج. راست روده به طول نه 
تا یک برابر عرض بدن در  6/6میکرومتر یا  9/81تا 

ای، کمابیش متورم ناحیه مخرج. دم کوتاه و استوانه
 میکرومتر. 9/96تا  9/99)چماقی( و به طول 

نر: از نظر مشخصات عمومی شبیه افراد ماده، آلت 
میکرومتر،  89تا  89طول و به alaimoidنرینه از نوع 
م در افراد نر بدون تورم گیری. دهای جفتفاقد پاپیل
 انتهایی.
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 (یکرومتراز طول بدن بر حسب م غیر به ها)اندازه Thornia propinqua سنجییختر هایداده .2جدول 

 فهرست
 (8396) یآندراس مراغه )کهق(

 نر ماده نر ماده

 - - 8 7 تعداد

L (9/8- 8/8 )69/6 ± 1/8 (8) (11/8- 17/6) (8/8- 69/8) 

a (9/16- 97) 69/1 ± 1/91 (9/16) (11- 91) (19- 96) 

b (9/1- 1) 8/6 ± 8/1 (1) (9/9- 1) (1/1- 1/9) 

c (91- 11) 7/1 ± 8/98 (96) (11- 16) (99- 98) 

c´ (1- 9/8) 11/6 ± 1/8 (6/8) (1- 7/8) (3/8- 7/8) 

V (91- 16) 3/8 ± 6/13 - (16- 11) - 

Odontostyle (89- 9/81) 9/6 ± 17/81 (9/81) (81- 86) - 

Pre- rectum (16- 17) 9/1 ± 1/96 - - - 

Tail (11- 99) 7/9 ± 6/93 (97) (16) - 

 

 
: بخش عریض مری و دریچه بین مری C ،: سر و آمفید از دید سطحیB ،: بخش جلویی بدنThornia propinqua :Aگونه  .2شکل 

 .: انتهای بدن نرF: انتهای بدن ماده E ،سامانه تولیدمثلی ماده :D ،و روده
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 ها به غیر از طول بدن بر حسب میکرومتر()اندازه Thornia parathermophilaسنجی گونه های ریختداده .3جدول 

 صفت
 (8391) میل مراغه )کهق(

 نر ماده نر ماده

 - - 1 9 تعداد

L (69/6- 6/6) 663/6 ± 6/6 (67/6  6/6و) (63/6 -81/8) (77/6 -3/6) 

a (91- 91) 3/1 ± 99 (96  97و) (13 -99) (96 -97) 

b (1- 9/9) 8/6 ± 1/9 (1  1و) (3/9 -9/9) (1/9 -6/1) 

c (18- 16) 6/6 ± 8/16 (16  16و) (86 -16) (86 -19) 

c´ (9- 9/1) 1/6 ± 6/1 (1/1  1/1و) (9/1 -9) (9/1 -9) 

V/T (9/13- 19) 1/1 ± 7/16 (97  97و) (16 -96) - 

Odontostyle (6- 7) 97/6 ± 9/7 (7  7و) - - 

Pre- rectum (13- 11) 1 ± 19 - - - 

Tail (9/96- 9/99) 8 ± 6/97 (9/96  99و) - - 

 

 
و دریچه : بخش عریض مری C ،: سر و آمفید از دید سطحیB ،: بخش جلویی بدنThornia parathermophila :Aگونه  .3شکل 

 .: انتهای بدن نرF ،: انتهای بدن مادهE ،: سامانه تولیدمثلی مادهD ،بین مری و روده
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 گیریبحث و نتیجه
با استفاده  Mesodorylaimus potusه شناسایی گون
( و Andrassy, 1986; 1988; 2009از کلیدهای )

های دادهشناختی و تطبیق مشخصات ریخت
انجام گرفت. در مقایسه با توصیف اصلی  سنجی ریخت
هایی مانند ( تفاوتHeyns, 1963شده توسط )ارائه

 1/8تا  11/8تا دو در برابر  1/8تر )طول بدن بیش
 88/8در برابر  6/8تا  9/8ها و متر در مادهمیلی
در  91تا  91تر )بیش aدر نرها(، ضریب  متر میلی

( 8311و در مقایسه با آندراسی ) (91تا  98مقابل 
متر تا دو میلی 1/8تر )اختالفاتی مانند طول بدن بیش

 6/8تا  9/8ها و متر در مادهمیلی 7/8تا  9/8در برابر 
تر بودن ها(، کممتر در نرمیلی 1/8تا  8/8در برابر 
( و 1/7تا  9در برابر  9/1تا  1در افراد نر ) bضریب 

 188تا  891در مقابل  991ا ت 168طول دم بلندتر )
با دو گونه  M. potusمیکرومتر( مشاهده گردید. گونه 

M. lissus  وM. Bastianoides  مشابه است. اما به
تر ادونتواستایل )دو برابر ضخامت لحاظ قطر بیش

سطح در مقابل مساوی ضخامت پوست پوست هم
در  89تا  81های جنسی )تر پاپیلسطح(، تعداد کمهم
متر در میلی 1تا  1/8تر )(، طول بدن بیش16بر برا

در  91تا  91) باالتر aمتر(، ضریب میلی 7/8برابر 
درصد در  9/11تا  11تر بودن فرج )( و عقب91برابر 
تر و به لحاظ بیش M. lissusاز گونه  درصد( 11برابر 

تر (، کم98تا  11در برابر  91تا  91) aبودن ضریب 
( و 6/81تا  1/3در برابر  6تا  9) cبودن ضریب 

( از گونه 18تا  81در برابر  89تا  81جنسی ) های پاپیل
M. bastianoides شود.متمایز می 
 و  Thornia propinquaهای شناسایی گونه

T. parathermophila شده  با استفاده از کلیدهای تهیه
( و تطبیق مشخصات 1987, 2009) Andrassyتوسط 
سنجی با کلیدهای  های ریختشناختی و دادهریخت

شده در منابع مذکور انجام  های ارائهمذکور و توصیف
از نظر برخی صفات مثل  T. propinquaگرفت، گونه 

، T. rhopalocercoidesهای طول ادنتواستایل با گونه
T. juvenilis  وT. steatopyga  شبیه است. از گونه

T. rhopalocercoides تر بدن طول بیش به لحاظ
تر بیش aمتر(، ضریب میلی 11/6در برابر  9/8تا  8/8)
 91تا  16تر )بیش V(، ضریب 96در برابر  9/16تا  97)

در برابر  1تا  9/8کمتر ) ˊcدرصد( و ضریب  19در برابر 
 T. juvenilisاز گونه  باشد.( قابل تفکیک می9/9تا  9
متر در برابر یلیم 9/8تا  8/8تر بدن )دلیل طول بیشبه
در برابر  9/16تا  97تر )بیش aمتر(، ضریب میلی 1/6
( متمایز 97در مقابل  91تا  11تر )کم c( و ضریب 16
علت دم متورم در به T. steatopygaشود. از گونه می

تر ادنتواستایل کم متورم و طولافراد ماده در برابر دم غیر
 میکرومتر( قابل تشخیص است.  89در برابر  89تا  9/81)

  گونه با T. parathermophila گونه
T. thermophila  دلیل کوتاه بودن ادنتواستایل به

 ´cتر بودن ضریب دارای شباهت است، اما از نظر بیش
 (، بلندتر بودن طول بدن9/8تا  1/8در برابر  9تا  9/1)
متر(، میلی 79/6تا  99/6در برابر  69/6تا  6/6)

تا  18در مقابل  9/96تا  a (91بودن ضریب  تر بیش
تا  19در برابر  18تا  c (16تر بودن ضریب (، کم17
در برابر  89تا  89تر بودن طول آلت نرینه )( و بیش91
متمایز   T. thermophilaمیکرومتر( از  89تا  81
 شود.می

تاکنون گزارشی از وجود طبق منابع در دسترس، 
در ایران  Thornia چنین جنس، همM. potusه گون

ارائه نشده است و در این مطالعه برای اولین بار 
 شوند.گزارش می

 

 سپاسگزاری
 نامه کارشناسی ارشدعنوان بخشی از پایاناین مقاله به

نگارنده اول تحت راهنمایی نگارنده دوم ارائه شده 
ئولین دانشگاه تبریز به لحاظ است. الزم است از مس

 ، تشکر وفراهم ساختن امکانات مالی و پژوهشی
 قدردانی گردد.
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