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  مقدمه
یـا ریـز مـو     Microthrixپوشش بدن همه ي سستود ها داراي ریز ساختارهایی شامل . گونه سستود گزارش شده است 5000تاکنون بیش از 

می باشد که داراي وظایف متعددي شامل حفاظت، ترشح، جذب، هضم، چسبیدن، حرکت و افزایش سطح بدن مـی باشـد. ریـز مـو هـا بسـیار       
  .(Palm, 2004; Chervy, 2009)اختصاصی هستند و داراي ارزش تاکسونومیک و حتی ارزش فیزیولوژیک می باشند 

گونه هاي این راسته در سفره ماهیان و بعضـی گونـه هـاي     می باشد ومنحصرا دریازي  Diphyllidea، راسته Eucestodaراسته  11از بین 
گونه از این راسته در خلیج فارس توصـیف شـده    3تاکنون تنها   (Caira & Reyda, 2005) . کوسه به عنوان میزبان نهایی زندگی می کنند

ایـن   بر اساس مونـوفیلی تاکسـونومی  Caira et al. (2013) اخیرا  (Khalil and Abdul-Salam 1989; Haseli et al. 2012) .  است
گونه معتبر تاکنون گزارشی از  13با  Halysioncum.  از جنس را به رسمیت شناختندجنس مونوفیلتیک  5 را مورد بازبینی قرار داده و راسته

 Aetomylaeus cf. nichofii 1 (Bloch et Schneider) (sensu Naylor et  خلیج فارس صورت نگرفته است. طی نمونه بـرداري از 

al. 2012)  و ریز ساختار سـطحی آن در   در آب هاي خلیج فارس، گونه اي جدید از این جنس یافت شد که توصیف آن در دست انتشار است
  این همایش ارائه می گردد.

  
  ها مواد و روش

پس ازباز کردن حفره شکمی،  .توسط صیادان محلی از سواحل بندر لنگه صید شد1390خرداد در  Aetomylaeus cf. nichofii 1نمونه  26
توسط استریومیکروسکوپ از روده  کرم هاسپس قرار گرفت. ٪ 10ي پالستیکی حاوي آب دریا و بافر فرمالین هاي باز شده در کیسه  هاي روده

وسیله استیک کارماین و تایید جدید بودن این گونه، تعدادي از نمونه ها جهت شدند. با رنگ آمیزي به نگه داري ٪ 70در اتانول  ها جدا و
مطالعه ریز ساختار سطحی با میکروسکوپ الکترونی عکس برداري شدند.  جهت آماده سازي نمونه ها براي عکس برداري با میکروسکوپ 

ند. قرار گرفت٪ 1جه سانتی گراد در تترا اکسید اسمیوم در 4ساعت در  15نمونه در سري اتانول آب دهی شد و به مدت الکترونی چندین 
  پس از کوت شدن با طال عکس برداري شدند. ، در هگزامتیل دیزیالزان خشک ونمونه ها در سري اتانول آب گیري سپس

  
  نتایج و بحث 

ــنس  ــد از جــ ــه جدیــ ــک گونــ   ازHalysioncum Caira, Marques, Jensen, Kuchta & Ivanov, 2013  یــ
 Aetomylaeus cf. nichofii 1 در هر طـرف قـالب هـاي     ممتد از قالبک هاي کنارياز سواحل خلیج فارس یافت شد که داراي یک ردیف

الگوي ریزساختار هاي سـطحی ایـن گونـه جدیـد بـا      )} می باشد. 9-12( 10-9/11فرمول قالبی این گونه جدید{ .راسی پشتی و شکمی است
در قسمت راس اسکولکس، ریزموهـایی از   نی مورد بررسی قرار گرفت و با بقیه گونه ها ي این جنس مقایسه شد.استفاده از میکروسکوپ الکترو

و   Papilliform filitriches، در بخــش دیسـتال بوتریــوم  پ)1شــکل(  Capilliform filitrichesو  Papilliform filitrichesنـوع  
Trifurcate spinitriches  ــکل ــش ، )ج، ت1(ش ــوم در بخ ــال بوتری و  Trifid spinitriches  ،Palmate spinitrichesپروگزیم

Papilliform filitriches   در سـاقه سـري  مشـاهده شـدند.    )د ذ، ر، خ، ز، 1(شـکل (Cephalic peduncle) Acicular filitriches  و 

Papilliform filitriches  تراکم نشان می داد. بندها داراي  دیده شد که مورد اول به سمت سطح خلفی افزایشس، ژ)  1(شکلAcicular 

filitriches توصیفی که بودند. ریز ساختار سطحی این گونه کامال با ش)  1(شکلCaira et al. (2013)  براي جنسHalysioncum  ارائه
  سازگار است و گواهی است بر اینکه الگوي ریز ساختار  دادند

  یک فرم متجانس است که در همه گونه هاي این جنس ثابت می باشد. Halysioncumجنس سطحی 
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