
بیوتکنولوژي آبزیانفیزیولوژي و 
1394سال سوم، شماره اول، بهار 

Limnodrilusهاي جنس شناسایی و تفکیک گونه (Claparede, 1862)

(Oigochaeta, Tubificidae)در تاالب انزلی

1زاده، علی صالح2، فاطمه نظرحقیقی*1اکرم سادات نعیمی

94خرداد: تاریخ پذیرش94فروردین: اریخ دریافتت
چکیده

شناسایی،شود،میتار دیدههاي کمهاي کرمگونهبینکهزیاديبسیارظاهريهايشباهتدلیلبه
انجامیاوآبزيتارکمهايکرمجمعیتدینامیکازآگاهیمنظوربهیکدیگرازدواینافتراق وتوصیف

روشوشناساییکلیدیکارائهمطالعهاینهدف. رسدمینظره بضروريمولکولیتبارشناسیمطالعات
شناساییبرايکلیديصفاتمقایسهبا.استانزلیتاالبسطحدرLimnodrilusجنسگونهدوتشخیص

ترضخیموترکوتاهLimnodrilus hoffmeisteriدرغالف تناسلیکهشدمشخص،گونهدواینتفکیکو
ها نشان داد که این ویژگی در دو گونه مورد آنالیز آماري داده. استLimnodrilus claparedianusاز

.Lو L. hoffmeisteriاین غالف در و میانگین طول) >05/0P(بررسی داراي تفاوت معناداري است 

claparedianus میانگین طول دندانه .میکرومتر بود06/1117±31/198و 31/695±63/91به ترتیب
.Lو در گونه 68/6±91/0و 74/9±82/1به ترتیب L. claparedianusباالیی و دندانه پایینی در گونه 

hoffmeisteri که در مشاهدات اینوجود با. گیري شدمیکرومتر اندازه64/5±29/1و 5/7±07/2به ترتیب
نظر ه بلندتر بL. hoffmeisteriسبت به گونه نL. claparedianusظاهري دندانه باالیی سیتاي گونه 

.این دو میانگین طولی در دو گونه دیده نشدرسد اما تفاوت معناداري بینمی
.، تاکسونومی، تاالب انزلیLimnodrilusتاران، کم:کلیديواژگان

.، ایرانرشتاسالمی،دانشگاه آزاد ،واحد رشتشناسی، گروه زیست،استادیار-1
.، ایران، رشتاسالمیآزاددانشگاه،رشتواحد،پژوهشگران جوانشناسی دریا، باشگاهبومدکتري-2
akramnaeemi@yahoo.com:نویسنده مسئول*
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مقدمه
هستندبینابینینواحیساحلیهايتاالب

بین) اکوتون(مرززیستعنوانه بکه
ودریاییوشیرینآبهاياکوسیستم

فااینقش) بیوتوپ(خشکیجايزیست
تنوعوهازیستگاهدلیلبه اینوکنندمی

نمایشبهرافرديه بمنحصرايگونه
). Aggrey-Fynn et al., 2011(گذارند می

طبیعیهايتاالبازنمونهبهترینانزلیتاالب
دریايجنوبپستهايسرزمینکه دراست
پوششازباالییتنوعتاالبنای.داردقرارخزر

استدادهجايخوددرراگیاهیوجانوري
)Jafari, 2009( .پناهگاهومنبعتاالبنای

دروشودمیمحسوبوحشحیاتالمللیبین
. استرسیدهثبتبهرامسرکنوانسیونلیست

چونعواملیطریقازاخیردههطی
معادن،صنایع،فاضالب شهري،ها،رودخانه

تخریبوتهدیدموردهابیمارستانوکشاورزي
).Pourang et al., 2010(است گرفتهقرار

تارانکمآبزي،جانوراناجتماعاتمیاندر
شدته بکههستندزيهاي کفگروهازیکی
غناي. قرار دارندمحیطیشرایطتاثیرتحت
بودندسترسدربامستقیماًتاران کمايگونه
بودندسترسدربستر،نوعآن،کیفیتوغذا

درزیستیمتقابلهايواکنشواکسیژن

ازکمیتحركگروهه اینعالوه ب. استارتباط
جزءهاآنتربیشودندهمینشانخود

و نشان خاصهايزیستگاهمطرحهايشاخص
کیفیتوهیدرومورفولوژیکیهايویژگیدهنده
,.Behrend et al(هستند آبیمحیطايتغذیه

پراکنشالگويتارانکمعموماً). 2012
هاآنجمعیتودارندايهگستردجغرافیایی

بسیاري. برسدبیشماريتعدادبهاستممکن
دریوتروف،هايآبدرساکنهايگونهاز

زندگیآلیموادبااليدرصدباگلیرسوبات
شناختهگونه5000ازبیشمیاناز. کنندمی

درگونه1100تقریباً،تارانکمراستهازشده
,.Suriani et al(دارند وجودشیرینهايآب

هاي متعلق که شناسایی گونهاز آنجا).2007
در مقایسه با سایر Tubificidaeبه خانواده

ایران هاي بنتوزي دشوار است، در گروه
مطالعات سیستماتیکی و اکولوژیکی بسیار 

تار آبزي انجام شده هاي کماندکی روي کرم
شدهانجامهاي بررسیترینقدیمیاز. است
و1343سالدرانزلیتاالببنتیکفونروي

ازجامعیهايگزارشامروزهکه54الی1351
شدهانجامهايوهشپژتانیست،دستدرآن
شدهشناساییتاران کم،80و70هايدههدر
دروشوند میمحدودTubificidaeخانوادهبه
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هايخانوادهاز جنسچندمعدودبسیارموارد
NaididaeوLumbriculidae

)Nazarhaghighi, 2014(گزارش شده است
).1جدول(

پیشینمطالعاتدرانزلیتاالبازشدهشناساییتارانکم:1جدول

TubificidaeLumbriculidaeNaididaeمنابع

Tubifex sp.-- ،1369میرزایی بافتی

Tubifex sp.-- ،1371عبدالملکی

Tubifex sp.Vareigatus sp.- ،1374خداپرست

Tubificidae-- ،1377میرزاجانی و همکاران

Tubificidae-Naididae1385خارا، واحمدي

TubificidaeLumbriculidaeNaididae ،1387میرزاجانی و همکاران

Tubifex sp.Lumbriculus sp.- 1389همکاران، جلیلی و

Tubifex sp.LumbriculidaeNaididaeJICA, 2004

Nazarhaghighiبا )2014(و همکاران
گونه و یک 11،زیان تاالب انزلیکفمطالعه

. شناسایی کردندراتارهاي کمجنس از کرم
و دو گونه متعلق به آن Limnodrilusجنس 

)Limnodrilus hoffmeisteri  و
Limnodrilus claparedeianus ( از جمله

ند که براي نخستین بار معرفی هستاییهگروه
مطرحهايگروهاین جنس یکی از. شدند
.داردوسیعیپراکنشاست کهتارهاي کمکرم

Limnodrilus1862سالدرباراولینبراي
.شدشناسایی و گزارشClaparedeتوسط

L. hoffmeisteriگسترشباايگونه
گونهیکعنوانبهاست وکاملجهانی

وآبدرجنسیمثلتولیدبهقادر،شاخص
درگونهاین. استگرمسیريمعتدلههواي
داردحضورسطحیهايآبهايزیستگاهانواع

ترینمعمولوترینرایجازیکیشایدو
خانوادهازشدهآوريجمعهايگونه

Tubificidaeاست جهانسراسردر
)Naveed, 2012.(دراستقادرکرماین

باالییتراکمبهآلیبارازغنیهايزیستگاه
;Brinkhurst 1971(کند پیدادست
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Uzunov et al., 1988.(L. claparedeianus

برايکهجنسهمینبهمتعلقگونهدیگر
تاالبدر ایرانجغرافیاییمحدودهازباراولین
معرفیوشناساییگیالناستاندر وانزلی
وآبL. hoffmeisteriبهنسبتاستشده

مناطقیدرامادهد،میترجیحراترگرمهواي
گونهاین. نداردوجودگرمسیريهوايوآببا

است کمیابنیزاروپاشمالیمناطقدر
)Timm, 1970; Erseus et al., 2005 .(L.

claparedeianusآبیمنابعدرTsimljansk

.Lبهنسبتروسیهجنوبدردنرود

hoffmeisteriاستترفراوان)Dolidze,

اینکهجهانیمطالعاتنتایجبا وجود. )1994
انواعساکنگونهترینپرتراکمراگونه

کردهمعرفیشورلبوشیرینآبهايمحیط
درقبالًکهمطالعاتیازیکهیچدراست،
ووجودبهگرفته بودصورتانزلیتاالب

نیزجنسسطحدرحتیگونهاینپراکنش
انجام پژوهشجدیدترین در. استنشدهاشاره

شده مشخص شد که دوگونه مذکور از جنس 
Limnodrilusتاران خانواده جمعیت غالب کم
Tubificidae در تاالب انزلی به خود را
Nazarhaghighi et(انداختصاص داده al.,

2014(.

هاي شناسایی موجود با استفاده از کلید
)Kathman and Brinkhurst, 1998;

Smith 2001(با وجودها این گونهشناسایی
بر اساس منابع . پذیر استامکان،دشواري

هاي جنس معتبر موجود شناسایی گونه
Limnodrilusپایه شکل عضو تناسلی بر

)Penial Sheet ( هاي آن استوار سیتاو تارها یا
. )Timm, 1970; Brinkhurst, 1971(است

Brinkhurst)1971 ( نشان داد که نسبت
یک آنبه ماکزیمم قطرگیريعضو جفتطول

اما. شودویژگی اختصاصی مهم محسوب می
هاي بالغ قابل استفاده این ویژگی تنها در نمونه

بههاي نابالغ است و بنابراین شناسایی نمونه
به دلیل . نیستپذیر امکاناین طریق 

این هاي ظاهري بسیار زیادي که بینشباهت
شود، شناسایی، توصیف و دوگونه دیده می

این دو از یکدیگر به منظور آگاهی از افتراق 
تار آبزي و یا هاي کمدینامیک جمعیت کرم

انجام مطالعات تبارشناسی مولکولی در آینده 
این مطالعه ارائه هدف . رسدمینظر ه ضروري ب

شناسایی و روش تشخیص دو گونه کلیدیک
تاالب انزلیسطحدرLimnodrilusجنس 

براي مطالعات یساز مناسباست تا زمینه
.اکولوژیکی، مولکولی و تبارشناسی باشد
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هامواد و روش
هاي جنس گونهبررسیمنظوربه

Limnodrilus و تهیه روشی براي تخمین
هاي این جنس درتغییرات فصلی افراد گونه

ازهاي بالغبرداري از کرمنمونهانزلی،تاالب
فصلی باصورته ب94بهارتا93تابستان
04/0مقطعسطحباوینونگربازاستفاده
. شدانجام) 1جدول(ستگاهای13درمترمربع

جداسازيبرايرسوبنمونهسهایستگاههراز
منظوربه. شدبرداشتتارانکمشناساییو

نقطههردرهازیستگاهدرونکلیهدادنپوشش
اي،حاشیهگیاهانبسترازبرداري،نمونه
رسوباتوآبیگیاهانازپوشیدههايبستر

نمونهبرداشتگیاهیپوششازعاريتقریباً
بهگربباشدهبرداشترسوبات. گرفتصورت
میکرون500مشبااستانداردالکازآرامی
الک،درباقیماندههاي نمونه. شدنددادهعبور

ازپسویافتندانتقالبرداري نمونهظروفبه
هايبررسیبرايدرصد،10فرمالینباتثبیت
شناسیزیستتحقیقاتیآزمایشگاهبهبعدي
انتقالگیالندانشگاهعلومدانشکدهدردریا
تشتدرهانمونهدر آزمایشگاه. شدندداده

الکلدر، سپس شدهجداسازيسفیدتشریح
شناسایی. شدندنگهداريدرصد70اتیلیک

تهیهباادامهدرولوپکمکبههانمونه

برايمیکروسکوپازاستفادهوموقتهايالم
منظوربه. گرفتصورتبدنیضمائمبررسی
بهترمشاهدهامکانوهاکرمپیکرسازيشفاف
آمننامه بمحلولی،آنداخلیهاياندام

Amman’s(الکتوفنل Lactophenol (که
است، در زیر هودسمیوخطرناكترکیبی

از آنجا که ممکن). Smith, 2001(شد تهیه
باال و تصاویر وضوحباهايعکستهیهبود

درسیتاهامانندریزيبسیاراجزايتر ازدقیق
ازنباشد،آمیزموفقیتدوربینبابرداريعکس

Camera(دست باطراحیویژهدوربین

Lusida (ازاستفادهباهانمونه. شداستفاده
گونهسطحتامعتبرشناساییکلیدهاي
Kathman and(شدند شمارشوشناسایی

Brinkhurst, 1998; Smith, 2001  .(
Limnodrilus hoffmeisteri و

Limnodrilus claparedianus با استفاده از
شکل غالف جنسی و نسبت طول دندانه باالیی 
سیتا به طول دندانه پایینی آن از یکدیگر 

این نسبت از . )1شکل (تشخیص داده شدند
VIتا بند IIگیري سیتاي بند طریق اندازه

این بندها به این دلیل .شودمیمحاسبه 
.Lهايانتخاب شدند که در دستجات سیتا

claparedianusًبلندتر دندانه باالیی معموال
در مطالعاتو نتایج مشابهیاز پایینی است
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;Kennedy, 1969(پیشین گزارش شده است 

Brinkhurst, 1971; Ohtaka, 1985(.

(UTM)مختصات جغرافیایی : 2جدول

برداريهاي نمونهایستگاه

در مطالعه حاضر نیز طول هر یک از 
ها توسط میکروسکوپ مجهز به دوربین و دندانه

گیري اندازهTS viewبا استفاده از نرم افزار 
گیري سه بار در هر فرد انجام شد و اندازه. شد

این سه نسبت دندانه سیتا بر اساس میانگین
باآماريمحاسباتکلیه. اندازه بیان شد

انجام20نسخهSPSSافزارنرمازاستفاده
آزمونتوسطهادادهنرمالپراکنش.شد

اسمیرنوف تعیین شد و براي کولموگروف

براي T-studentها از آزمون مقایسه میانگین
کلیه مقادیر . دو نمونه مستقل استفاده شد

.میانگین به همراه انحراف معیار محاسبه شد

گیري دندانه سیتامحل اندازه: 1شکل 

و بحثنتایج
جایگاه سیتماتیک گونه 

Annelida: شاخه

Clitellata: رده

Haplotaxida: راسته

Tubificina: استهزیرر

,Tubificidae Vejdovsk´y: خانواده 1884

Limnodrilus: جنس Claparède, 1862

Limnodrilusهاي جنس کلید شناسایی گونه

در تاالب انزلی
شفاف واي، نازكگیري استوانهغالف جفت-1

شود، طول از بند دهم ابتدایی بدن خارج می

دندانه پایینیطول 

باالییدندانه طول 
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تر از عرض آن است، این غالف بسیار بیش
2....شودمیختم پهنصفحهیکبهآنانتهاي

10گیري نازك و طول آن بین غالف جفت-2
ستاترین بخش آنبرابر پهن20تا 

Limnodrilus claparedianus

تر و طول آن گیري ضخیمغالف جفت-3
ستاترین بخش آنبرابر پهن10حدود 

Limnodrilus hoffmeisteri

Limnodrilus hoffmeisteriگونه 

Limnodrilus hofftneisteri Claparede,

1862: B- 3و شکل2شکل 
Limnodrilus socialis Stephenson, 1912:

294-301, Figs. 9-16. Stephenson,
1923: 96-98, Figs. 36,37.

Limnodrilus hoffmeisteri Naidu, 1965:
477- 479, Figs. 6a-g.

Material Examined (Numerous
Specimens): Mahendrughat, Feb.-
Mar. 2002, 6. May 2002, 11. Oct.
2002 (NHMW-EV 19790), Zoo-pond,
on five sampling dates in September
2002, 11. Oct. 2002 (NHMW-EV
19789).

پراکنش و زیستگاه 
در Limnodrilus hoffmeisteriگونه 

هاي مورد بررسی و در درون اکثر ایستگاه
ریز تاالب انزلی کهرسوبات بسیار نرم و دانه

این . دیده شد،سرشار از ترکیبات آلی است
گونه داراي پراکنش جهانی است و در اغلب 

هاي آبی با بار باالي مواد آلی دیده محیط
,.Nesemann et al(شود می 2004 .(

تشخیص گونه
فیکسازبعداماقرمزرنگبهزندهنمونه

شیريکرمرنگبهدرصد10فرمالینباشدن
محلولازاستفادهازبعد. شددیده

طوريه بشد،شفافبدندیواره،سازيشفاف
تشخیصقابلبدنداخلیاجزايتربیشکه
امامترمیلی40تا 10بینبدنطول. بود

ازبدن. بودمترمیلیچندحددرآنضخامت
ازبیشتا50حداقلازوبودمتقارندو طرف

دیدهآنشکلاياستوانهبدندربند100
مخرج. نبودمشاهدهقابلچشمیلکه. شدمی

بدنانتهايبخشداشت ودر بند انتهایی قرار
پروستومیوم. نبودمتمایزهابخشسایراز

پشتیوشکمیستاهاي. بودشکلمخروطی
جانبیبخشپایینوباالدرمنظمدستجاتدر

. ندشدمیدیدهانتهاتاوشروعدومبندازبدن
هايدندانهدارايوسادهايشاخهدوسیتاها

دستجاتاليهالبدرموییسیتايوددنبوبرابر
).2شکل(نشد مشاهدهپشتیاصلیسیتاهاي
شناسایی این گونه بر :)Remark(تذکر

گیري اساس شکل و ساختار ویژه غالف جفت
. انجام شد
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هاي کلیدي در شناسایی و مقایسه ویژگی
Limnodrilus hoffmeisteriتفکیک دو گونه 

Limnodrilus claparedianusو 

دو رگیري هشکل بخش رأسی عضو جفت
و Limnodrilus hoffmeisteriگونه 

Limnodrilus claparedianus 3در شکل
گیري و میانگین طول عضو جفت. آمده است

به L. hoffmeisteriآن در گونه قطرماکزیمم
95/75±6/10و 31/695±63/91ترتیب 

همچنین میانگین طول عضو . میکرومتر بود
.Lآن در گونه قطرگیري و ماکزیممجفت

claparedianus نیز به ترتیب برابر
19/65±91/20و 31/198±06/1117

در هر دو گونه میانگین طول . بودمیکرومتر 
دیگر هايگیري مشابه با گزارشعضو جفت

ري گیمیانگین طول غالف یا نیام جفت. است
حدود دو برابر طول L. claparedianusدر  

در . استL. hoffmeisteriگیري در نیام جفت
مقایسه این صفت کلیدي براي شناسایی و 

این دو گونه مشخص شد که این غالف تفکیک 
.Lتر از تر و ضخیمکوتاهL. hoffmeisteriدر 

claparedianusاین نیام در هرطول . است
همین گونه از سایر نقاط هاي رشگزادو گونه با 

;Brinkhurst, 1971(خوانی دارد دنیا هم

Kathman and Brinkhurst, 1998;

Smith, ایران هاي آبی از سایر پیکره). 2001
ها در دست این گونهگزارشی از توصیف جزئی 

.Lازتنها گزارش توصیفی موجود . نیست

claparedianus توسطNazarhaghighi و
است که این گونه تهیه شده ) 2015(همکاران 

و کرده استتوصیف مجدداً را از تاالب انزلی 
دادهدر تاالب انزلی گزارش را پراکنش آن 

.است
Kennedy)1969 ( تنوع بعضی از صفاتی

را که براي شناسایی در حد گونه مناسب بودند 
مطالعه و Limnodrilusگونه از جنس 5در 

هایی مانند تعداد سیتا در ویژگی.مقایسه کرد
هر دسته، شکل سیتا، نسبت طول به پهناي 

این .گیري و شکل آن بررسی شدعضو جفت
Yasudaو ) Brinkhurst)1971و پژوهشگر

نتیجه گرفتند که شکل ) Okino)1988و 
گیري مفیدترین مشخصه براي عضو جفت

در مطالعه حاضر . این دو گونه استشناسایی
گیري در هر دو گونه طول نیام جفتنیز

ها آنالیز آماري داده. گیري و مقایسه شداندازه
نشان داد که این ویژگی در دو گونه مورد 
بررسی داراي تفاوت معناداري است 

)05/0P< .(است که این نتایج نشان دهنده آن
این دو گونه از این ویژگی براي شناساییاز 
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.توان استفاده کردمیب انزلی نیز در تاالLimnodrilusجنس 

سیتاي شکمی:CوB.)400×(دستجات سیتاي پشتی :A.ساختار و وضعیت دستجات سیتا: 2شکل 
). 40×(محل کمربند جنسی:E.)1000×(دستجات سیتاي پشتی :D.)1000×و 400×بزرگنمایی به ترتیب (

F: فلش سفید(و اندام تناسلی ) فلش سیاه(جفت غالف جنسی ( درL. hoffmeisteri)×100(.

وLimnodrilus ،A:L. claparedianusگیري در دو گونه از جنس سر غالف جفت: 3شکل 
B:L. hoffmeisteri

ها نشان داده است که دندانه مطالعه گونه
این دو گونه بلندتر از دندانه سیتايباالیی 

این سیتاها در بعضی اما تشخیصپایینی است
زیرا دندانه باالیی سیتا . ها دشوار استاز نمونه

ویژه ه بLimnodrilus claparedianusدر 
در دستجات جلویی اغلب بسیار بلندتر از دندانه 

Limnodrilusاما در گونه . پایینی است

hoffmeisteriاز دندانهدانه باالیی کمی دن
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این ویژگی در با بررسی. بلندتر استپایینی 
آوري شده از تاالب انزلی و هاي جمعنمونه
هايهگیري با نرم افزار و انجام مقایساندازه
که میانگین طول دندانه مشخص شدآماري

باالیی و طول دندانه پایینی در دستجات 
باهم گونه در هر دو ،سیتاي بخش جلویی بدن

میانگین ). >05/0P(داشت تفاوت معناداري 
.Lطول دندانه باالیی و دندانه پایینی در گونه 

claparedianus و 74/9±82/1به ترتیب
.Lمیکرومتر و در گونه 91/0±68/6

hoffmeisteri و 5/7±07/2به ترتیب
نسبت . گیري شدمیکرومتر اندازه29/1±64/5

دندانه پایینی یکی دیگر طول دندانه باالیی به 
از صفاتی است که در مطالعات مورفولوژیکی 

نیاز پیشهمچنین به عنوان تشخیص گونه و
. گیردمطالعات مولکولی مورد استفاده قرار می

تاالب انزلی این هاي به دست آمده ازنمونهدر
24/1بین L. claparedianusنسبت در گونه 

میکرومتر ) 45/1±154/0میانگین با (73/1تا 
تا 02/1بین L. hoffmeisteriو در گونه 

میکرومتر ) 33/1±202/0میانگین با (58/1
که در مشاهدات اینوجودبا. متغیر بود

.Lظاهري دندانه باالیی سیتاي گونه 

claparedianus نسبت به گونهL.

hoffmeisteriرسد اما نظر میه بلندتر ب
یانگین در دو این دو متفاوت معناداري بین 

).  <05/0P(گونه دیده نشد 
برداري فصلی در تاالب انزلی نشان نمونه

هاي ظاهري مانند طول داد که بر اساس ویژگی
و  نسبت دندانه سیتا و شکل و طول غالف 

Limnodrilusتوان جمعیت جنس جنسی می

.Lدر تاالب انزلی را به دو گونه 

claparedianus وL. hoffmeisteri تمیز
وNazarhaghighiبر طبق گزارش . داد

هاي تغییرات فصلی کرم) 2015(همکاران
دهنده کاهش شدید جمعیت تار آبزي نشانکم

. این جنس در فصل پاییز است
این روش براي تشخیص اگرچه بکارگیري

.Lو L. claparedianusدو گونه 

hoffmeisteri در تاالب انزلی مورد تایید است
هاي آبی تري بر سایر پیکرهمطالعات بیشبه ا ام

ضروري . ها نیاز استویژه سایر تاالبه کشور ب
رسد که رابطه بین اختالف شکل به نظر می

انتهاي غالف جنسی با نسبت طول دندانه 
این دو گونه با دقت و جزئیات سیتا در 

.شودتري بررسی بیش
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Abstract
Because of the similarities in appearance between species of Oligochaeta,

identify, characterize and differentiate them from each other to determine the
population dynamics or molecular and phylogenies studies seems necessary.
The aim of this study is to provide an identification key and diagnostic methods
for the two species of genus Limnodrilus in the Anzali Wetland. In compare key
features to identify and separate the two species was found in L. hoffmeisteri
genital sheath is shorter and thicker than Limnodrilus claparedianus. Statistical
analysis showed that this is a significant difference between the two species
(P<0.05). The average length of the penial sheath in L. hoffmeister and L.
claparedianus respectively were 695.31±91.63 and 1117.06±198.31
micrometer. The average length of the upper tooth and lower in L.
claparedianus respectively were 9.74 ±1.82 and 6.68±0.91 micrometer, in L.
hoffmeister were respectively 7.5±2.07 and 5.64±1.29 micrometer. Although in
the visual observations the upper teeth of chaeta of L. claparedianus was longer
than L. hoffmeisteri but a significant difference was not observed between the
averages of the two species.

Key words: Oligochaeta, Limnodrilus, Taxonomy, Anzali Wetland.
1- Assistant Professor, Department of Biology, Rasht Branch, Islamic Azad University,
Rasht, Iran.
2- Ph.D. of Marine Ecology, Young Researchers and Elite Club, Rasht Branch, Islamic Azad
University, Rasht, Iran.
*Corresponding Author: akramnaeemi@yahoo.com


