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چکیده
ترین بندپایان خاکزي در استان مازندران تا حدودي فراوانعنوان به)، Collembolaها (فنرياگرچه فون پادمان یا دم

تـر دقیقبررسی منظور به. در این تحقیق اندماندهمخفی هابررسیدر این هاگونهبررسی شده است، اما هنوز بسیاري از 
متعـددي از خـاك و   هايبردارينمونهمنطقه مورد بررسی انتخاب شد و عنوان به، شهرستان بابل این استانفون پادمان

پادمـان موجـود در خـاك و    هـاي نمونهدر مناطق مختلف شهرستان انجام گرفت. 1391- 93هايسالبرگ در خاك
ـ     شدند. نمونهبرگ با استفاده از قیف برلیز جداسازي خاك ودالی هایی نیز با قلم مو به روش دستی و یـا بـا تلـه هـاي گ
میکروسکوپی تهیه شد.اسالیدهايها آندرصد نگهداري شدند و از85یا 75ل ودر الکل اتانها آوري شدند. نمونهجمع

هـاي گونـه و شناسـایی شـد.   آوريجمعخانواده از پادمان 5جنس متعلق به 15گونه از 23در این تحقیق، در مجموع 
Isotoma riparia (Nicolet, 1842)وIsotomurus antennalis (Bagnall, 1940) ایران گزارش ازبراي اولین بار

Sinellaهايگونه. شوندمی cf. tenebricosa (Folsom, 1902) ،Orthonychiurus stachianus (Bagnall, 1939)

Heteraphorura japonicaو (Yossi, 1967) هـا گونـه . تمامی شودمیمازندران گزارش ازبراي اولین بار نیز
.شوندمیبراي اولین بار از شهرستان بابل گزارش 

جدیدزارشها: فون، پادمان، بابل، گکلید واژه

مقدمه
در واقـــع از مفیـــدترین موجـــودات بــــراي    پادمـــان 

بنـدپایان  ترینازفراوانها آن.شوندمیمحسوب زیستمحیط
وو جـز شـوند مـی خشکی محسـوب  هاياکوسیستمدر اکثر 

خاك هستند و در چرخه مواد آلی کنندگانتجزیهترین مهم
کننــدمـی مـوادي ماننـد کــربن و نیتـروژن نقـش مهمــی ایفـا      

)2007Abnieh,-Chahartaghi2007؛Larsen,(.
طبیعی از منابع بسـیار متنـوعی از جملـه   هايمحیطپادمان در 

،هاباکتري، هاقارچفضوالت و مواد در حال پوسیدن، گیاهان، 
. تغذیـه کننـد مـی گرده و اسپورها تغذیه هايدانه، هاخزه
آن مواد دفعی بـر روي  روي گیاهان فرسوده و دفع ها آن

هـا  و قـارچ هـا میکـروب سطح وسـیع و مناسـبی بـراي حملـه     
شـود مـی . وجـود پادمـان در خـاك موجـب     کنـد مـی فراهم 
آنزیمی، تنفس و سرعت آزادسازي مواد غـذایی  هايفعالیت

et al.,Chahartaghi(پوسیده بیشـتر شـود   هايبرگاز 

2005(.
ــدازه ــا متوســط  هــاي پادمــان در ان بســیار کوچــک ت

) و بدون بال بـوده، قطعـات دهـانی از    مترمیلی10-12/0(
) و با یک جفـت شـاخک  Entognathaنوع درون دهانیان (

داراي زائـده چنگـال شـکل روي بنـد     هـا  آناکثـر باشند.می
بــراي از آن چهــارم ناحیــه شــکم (بــه نــام فورکــا) بــوده کــه 

داشتن همین زائده اساس نامگذاري .شودمیجهیدن استفاده
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ــام     ــه ن ــدپایان ب ــروه از بن ــن گ ــريدمای ــت. در  فن ــوده اس ب
از حشـرات نبـوده بلکـه    ايراستهجدید پادمان هايبنديرده

، در کنـار  Collembolaیک رده، با نام علمی عنوان بهخود 
به ). رده پادمان Hopkin, 1997(گیرندمیقرار رده حشرات
،Poduromorpha ،Entomobryomorphaچهار راسته 

Neelipleona وSymphypleona شــودمــیتقســیم
)Deharveng, 2004دو راسته هاي ). گونهPoduromorpha

ــیده Entomobryomorphaو ــابیش کش ــدن کم داراي ب
مـرز  ها آنکه درباشندمی(طول بدن بیشتر از عرض آن) 

راحتـی قابـل مشـاهده    بـه وشـکم سـینه بین بندهاي قفس 
و Neelipleonaدو راســته هــايگونــه. ولــی باشــدمــی

Symphypleona ــدن ــرويداراي ب ــکلک ــوده وش ب
ادغـام شـده اسـت    درهـم بندهاي سـینه و بنـد اول شـکم    

)Bellinger et al., 1996-2014 ؛Fjellberg, 1998.(
بـاقی  شـناخته نادر بسیاري از نقاط ایـران  فون پادمان، 

به این حشـرات در ایـران تـوجهی    هامدتتا است. مانده
آفـت  عنـوان  بـه مسـتقیما  هـا گونـه نشده است چراکه این 

. تنها در ایران گونـه کنندنمیکشاورزي یا بهداشتی عمل 
)Linnaeus, 1758(Sminthurus viridisدر مزارع

آفت گـزارش  عنوان بهگندم و یونجه در استان خوزستان 
,Farahbakhshشد ( ). در سایر نقـاط دنیـا نیـز    1961

ــهپادمــان اصــوأل  ــوان ب ــه محصــوالت  عن ــات اتفــاقی ب آف
).Hopkin, 1997(زنندمیکشاورزي خسارت 

سراسـر  در از ایـن حشـرات   هزار گونـه  8تاکنون حدود 
کـه هنـوز بسـیاري از    جهان توصیف شده ولی با توجه به این

در هـا  رسد تعداد این گونـه میاند به نظرمعرفی نشدهها گونه
,.Bellinger et alآینده به بیش از این تعداد برسـد ( 

ــی). 1996-2014 ــاترغــمعل ــا چــه  حقیق تی کــه در دنی
، بنــدپایانایــن کاربردهــاي عملـی شناسـایی و چــه در  در 

ــیش در     ــم و ب ــات ک ــران، تحقیق ــی در ای ــده ول ــام ش انج
ـزارش   ـه حــد گـ ـا گونـ ـوده اســت. در   هـ ـتی  بـ ـه توســط  فهرسـ کـ

Shayanmehr et al.)2013 ( هـاي گونهمنتشر شد، تمام
گونــه 112از ایــران شــامل 2013گــزارش شــده تــا ســال 

بررســی فــون پادمــان در اخیــرهــايســالدر بـوده اســت.  
تـوان مـی یافـت کـه از آن جملـه    بیشـتري  ایران گسترش 

،)Qazy and Shayanmehr)2014بـه تحقیقـات  
Yossefi Lafooraki and Shayanmehr)2014

Mehrafrozو ) 2015و Mayvan et al.)2015a(
عمده این تحقیقات در مورد فـون پادمـان بـه    اشاره کرد. 

کشور محدود شده اسـت. حتـی در اولـین    یشمالنواحی 
)Cox)1982در ایـران کـه توسـط   تحقیق فونستیک پادمان 

ایـران پرداختـه شـده    لشـما هـاي  بیشتر به استانانجام شد 
هـا میکـرواقلیم هـاي  که که گونـه است. با این وجود از آنجایی

هاگونهنیز متنوع هستند، لذا ممکن است هنوز بسیاري از 
. باشـند در مناطق بررسی شده هم از چشـم مخفـی مانـده    

جدیـد بـراي فـون دنیـا، ماننـد      هايگونهشاهد آن معرفی 
، بـه  Neanuridaeگزارش یک گونه جدید از خانواده 

Alijani et al., 2015(Isralimeria persica(نـام 

).Alijani et al., 2015(باشدمیاز بابل 
و نقش ایـن  شناسیزیستاز صحیح براي داشتن درکی 

مختلف در ایران، و نیز اندیشـیدن  هاياکوسیستمبندپایان در 
عنــوان بــهاســتفاده از پادمــان ماننــد هــا آنبــه کــاربرد عملــی

Rusek and(شاخص زیستی خاك Marshall, 2000(،
توکســیکولوژيهـاي آزمایشـگاه در هــا آنیـا اسـتفاده از  

)Pederson et al., 1999( ، هـا  آنفـون الزم است از
باشـیم. بنـابراین شناسـایی و    اطالعات دقیق و کافی داشته 

در نواحی مختلف کشور بـا توجـه بـه    بندپایان اینمعرفی
. در رسدمیشرایط آب و هوایی مختلف ضروري به نظر 

مختلف شهرسـتان  هايبخشهمین راستا، فون پادمان در 
اسـت،  در گذشته کمتر بررسی شـده (مازندران) که بابل

.شودمیدر این تحقیق معرفی

هاروشمواد و 
محل مورد بررسی یعنی شهرسـتان بابـل بـا مرکزیـت     

ــی از بزر  ــل، یک ــهر باب ــش ــتانرین گت ــايشهرس ــتان ه اس
مازندران است و از شش  بخش، مرکزي با مرکزیت شهر

´32 °36بابـل (  N40 °52و´ E    بنـدپی شـرقی بـا ،(
´18 °36مرکزیت گلوگاه ( N37 °52و´ E  بنـدپی ،(

´22 °36غربی با مرکزیت خوشرودپی ( N34 °52و´ E،(
´51 °36با مرکزیت زرگرمحله (آبادالله N34 °52و´ E،(
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´21 °36بابلکنار بامرکزیت مـرزیکال (  N44 °52و´ E (
´20 °36و گتاب با مرکزیت گتـاب (  N36 °52و´ E(

بخـش بنـدپی   ،هـا بخـش تشکیل شده است. بزرگترین ایـن  
.باشدمیشرقی 

هـاي مختلـف   ایـن بنـدپایان بـا روش   با توجه به زیسـتگاه،  
عبارتنـد بودنـد از   هـا روشایـن  تـرین مهـم شـدند.  آوريجمع

پادمـانی کـه   آوريجمعاستفاده از قلم موي مرطوب، براي - 1
ها) فعالیـت  روي گیاهان یا روي سطح زمین (مانند تخته سنگ

خـاك  ی کـه در دن پادمانرقیف برلیز براي جداک- 2. کنندمی
). Yossefi Lafooraki, 2014(برگ وجود دارند و خاك

سـطح خـاك  ی کـه در استفاده از تله گودالی، براي پادمـان - 3
جداسازي، نگهـداري و روش جزئیات براي اطالع از . فعال هستند

ــهشناســایی و  ــانمون ــه ه ) Yossefi Lafooraki)2014ب
مراجعـه ) Yahyapour and Shayanmehr)2014و 

توسط دکتر معصومه شایان مهـر (دانشـگاه علـوم   ها گونهشود. 
ـایی کشاورزي و منابع طبیعی ساري) شناسایی گردید.  براي شناس

,Fjellberg)1980منابع معتبري شامل پادمان از  1998

and 2007،(Potapov)2001( ،Jordana)2012(و
www.collembola.orgموجود در سـایت کلیدهاي

استفاده شد.
مورفولوژیـک هـاي ویژگـی از شناسایی پادمان براي

ــتفاده شــد  ــف اس ــممختل ــرین و . مه ــديت ــرینکلی ــن ت ای
، هـا نـاخن خصوصیات، شامل: بندهاي بدن، کتوتاکسـی،  

ــانی و   ــات ده ــیقطع ــايویژگ ــدن  ه ــد ب ــه جل ــوط ب مرب
بنديردهبیشترین پیشرفت در زمینه .است(غیرکتوتاکسی)

ــوده      ــی ب ــانی و کتوتاکس ــات ده ــه قطع ــوط ب ــان، مرب پادم
هـا،  پس از شناسایی گونه). Deharveng, 2004است (
ییـد نهـایی، بـراي    أتجهت انجـام  در الکل، هاگونهبرخی

اسـکار  دکتر داریوس از متخصصان جهان از جمله: چند تن 
) از لهسـتان (خـانواده  Darius Skarzynskiزینسکی (

Hypogastruridae،(  کـاپروس جـی دکتـر ایگـور)Igor J.

Kaprus از اوکراین (خانواده (Onychiuridae(  و دکتـر
هـاي خـانواده ) از اسپانیا (Rafael Jordanaرافائل جردانا (

Entomobryidae وTomoceridae .ارسال شدند (
هــا، مهــم در شناســایی آنهــايقســمتاز هــر گونــه و از 

میکروسـکوپ  توسط دوربین نیکون نسـب شـده بـر روي    
)Nicon eclipse عکسبرداري شد.) 600

نتایج
در بررسی فـون پادمـان شهرسـتان بابـل، در مجمـوع      

جــنس از پــنج خــانواده و دو    15گونــه متعلــق بــه   23
ــق دو  آوريجمــعراســته  ــن تحقی و شناســایی شــد. در ای
Nicolet, 1842(Isotoma(گونـه   cf. riparia و

)Bagnall, 1940(Isotomurus antennalis بـراي
ــه     ــه گون ــران و س ــون ای ـار از ف ـین بـ )Folsom, 1902(اولـ

Sinella cf. tenebricosa ،)Bagnall, 1939 (
Orthonychiurus stachianusو)Yossi, 1967(
Heteraphorura japonica   ــار از ــین ب ــراي اول ب

براي اولین بـار  هاگونهتمام مازندران گزارش شده است.
. در ادامــه بــه شــرح شــودمــیاز شهرســتان بابــل گــزارش 

پردازیم:میهاگونه
Entomobryidaeخانواده 

)Entomobrya multifasciata (Tullberg, 1871

ایـن گونـه از   نمونه از 15شده: آوريجمعهاينمونه
)10/12/1392خاك مرتع در بخش بندپی شرقی، شـهرگلوگاه ( 

و شناسایی شد.آوريجمع
ــراکنش:  ــک پ ــه پالئارکتی ــکدر منطق از ، و هوالرتی

ــیه      ــپانیا و روس ــروژ، اس ــوئیس، ن ــه، س ــورهاي فرانس کش
ــران Fjellberg, 1980گــزارش شــده اســت ( ). در ای

)Yahyapour and Shayanmehr)2014توسـط  
از مازنـدران )Yossefi and Shayanmehr)2014و

.شده است(ساري) گزارش 
متر و پوشـیده از  میلی5/1شناسایی: طول بدن بیش از 

). نوك بند اول و سه بنـد انتهـایی   A-1مو هستند (شکل 
ویژگی بسیار مهـم  ).B-1شاخک تیره شده است (شکل 

در شناسایی این گونه، یک جفـت لکـه مثلثـی شـکل در     
که نوك آن به سمت است حاشیه عقبی بند چهارم شکم 

8+8هـا داراي  ). چشـم C-1باشـد (شـکل   جلوي بدن می
؛Fjellberg, 2007باشند () میOmmatidiaاماتیدي (

Jordana, 2012.(
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)Heteromurus major (Moniz, 1889

آوري شده: این گونه به تعداد بیش از هاي جمعنمونه
عدد از خاك باغ مرکبـات در بخـش بنـدپی شـرقی،     20

) و پوســـتکال 29/2/1392روســـتاهاي امـــامزاده عبـــاس (
)،17/4/1392ار بخش مرکزي، اکبـرین ( ز)، چمن2/4/1392(

باغ سیب در بخش بندپی شرقی، روستاي یـیالق گریـوده   
ــل 25/5/1392( ــش باب ــالیزار در بخ ــتاي  )، ش ــار، روس کن

آوري و شناسایی شد.) جمع15/1/1393هلیدشت (
پراکنش: داراي پـراکنش جهـانی بـوده و از کشـورهاي     

مــان، یونــان، مجارســتان، ایتالیــا، اســترالیا، شــیلی، فرانســه، آل
مکزیک، فلسطین، پرتقال، رومانی، اسپانیا و سـوئیس گـزارش  

)1982(Cox). در ایران توسطFjellberg, 2007شده است (
ـتان  ـان   از اس ـاي مرکـزي، آذربایج ـیالن و  شـرقی، مازنـدران،  ه گ

ــط  ــت)، )Daghighi)2012همچنــین توس ـیالن (رش از گـ

Yahyapour and Shayanmehr)2014( از مازندران
ـاري) و   Yossefi Lafooraki and(س Shayanmehr

از مازنــدران (نــور و ســوادکوه) گــزارش شــده  ) 2014(
باشـد  هاي شمال ایران رایج میاست. این گونه در جنگل

)Mehrafroz Mayvan et al., 2015b.(
ــا   ــالغ ت ــراد ب ــی3شناســایی: طــول اف ــر و داراي میل مت

هـا  ). بیشتر رنگدانـه A-2متنوع هستند (شکل بندي رنگ
در طول شاخک، سر، یک سوم بخش جلویی میان سینه، 

ویـژه  حاشیه بند دوم قفسه سینه و بند اول شکم، در پاها به
اند. ناخن بـا چهـار و گـاهی    پنجه تجمع یافته-ران و ساق

) داراي یک عـدد  Unguiculusدندانه، آنگوئیکولوس (سه
ونی و موهاي چسـبنده انتهـایی نـاخن،    دندانه کوچک بیر

8+8هـایی بـا   ). داراي چشـم B-2باشد (شکل چماقی می
).Fjellberg, 2007هایی بلند هستند (اماتیدي و شاخک

: شکل Entomobrya multifasciataAگونه -1شکل 
،10x: شاخک ، بزرگنمایی 4x،Bعمومی، بزرگنمایی 

C 10: لکه مثلثی در حاشیه بند چهارم، بزرگنماییx(اصلی)
Figure 1. Entomobrya multifasciata A: General

view, magnification 4x, B: Antenna, magnification
10x, C: triangular patch on fourth abdominal

segments, magnification 10x (Original)

: شکل Heteromurus major ،Aگونه -2شکل 
(اصلی)40x، ناخن، بزرگنمایی 4xعمومی، بزرگنمایی 

Figure 2. Heteromurus major A: General
view, magnification 4x, B: Claw,

magnification 40x (Original)
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Heteromurus nitidus (Templeton, 1835)
نمونه از این گونـه از  15آوري شده: تعداد هاي جمعنمونه

، روســتاي هــاي بخـش بنـدپی شـرقی   بـرگ در جنگـل  خـاك 
ــنجال ( ــوا    3/7/1392گ ــتاي دی ــی، روس ــدپی غرب ــش بن )، بخ

)17/8/1392کنار، روستاي درازکـال ( )، بخش بابل10/7/1392(
آوري و شناسایی شد.جمع

هوالرکتیـک و پالئارکتیـک   پراکنش: در تمام مناطق 
گسترش دارد. از کشورهاي آرژانتین، شیلی و زالندنو نیز 

ــران Fjellberg, 2007گــزارش شــده اســت ( ). در ای
هاي گیالن و مازندران، و ) از استانCox)1982توسط 

Yossefi Lafooraki)2014 از مازندران (ساري و (
سوادکوه) گزارش شده است.

انـد  متر؛ سفید رنگمیلی2لغ تا شناسایی: طول افراد با
ــه ــی  و داراي رنگدان ــده م ــز پراکن ــاي قرم ــکل ه ــند (ش باش

3 -A.(شکل 1+1ها داراي چشم) 3اماتیدي هستند-B .(
آنگوئیکولوس داراي یک دندانه در سطح شکمی اسـت.  

شـود.  سینه دیـده مـی  چهار موي پشتی روي بند دوم قفس
موي پشـتی  10+10) با حدود Manubriumمانوبریوم (

) داراي دو دندانه و یـک خـار   Mucroصاف و موکرو (
).Fjellberg, 2007باشد (اي میقاعده

Pseudosinellaoctopunctata (Borner, 1901)
نمونـه از ایـن   20آوري شده: بیش از هاي جمعنمونه

ــه  ــه از خــاك شــالیزار در بخــش الل ــتاي گون ــاد، روس آب
شناسایی شد.آوري و) جمع20/6/1392آباد (امین

,Fjellbergپراکنش: از اکثر نقاط دنیا گزارش شده است (

هاي گـیالن،  ) از استان1982(Cox). در ایران توسط 2007
ـین   زنجان، مرکزي، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی و همچن

) Yahyapour and Shayanmehr)2014توسـط  
Yossefi Lafooraki andاز مازنـدران (سـاري) و  

Shayanmehr)2014 از مازنـــــدران (قائمشـــــهر و (
بابلسر) گزارش گردید.

اماتیدي هسـتند و روي  4+4ها داراي شناسایی: چشم
اند. طول بدن بیشتر از لکه چشمی مربع شکلی قرار گرفته

هـاي پراکنـده   متر و به رنـگ سـفید بـا رنگدانـه    میلی1/1
هـا و سـطح پشـتی    خاکستري مایل به آبـی روي شـاخک  

اي هاي قرمز مایل بـه قهـوه  باشند. رنگدانهمی سر میوشک

). مـوکرو داراي  A-4اند (شکل روي سطح بدن پراکنده
دو دندانه است. ناخن باریک بوده و داراي دندانه دوتایی 
داخلی کوچک (بال مانند) است. آنگوئیکولوس فاقـد دندانـه،  

؛Fjellberg, 2007باشـد ( اي شـکل مـی  باریک و نیزهو
Jordana, 2012.(

Sinella curviseta (Brook, 1882)
شالیزار آوري شده: این گونه از خاك هاي جمعنمونه

)19/8/1393کنده (در بخش مرکزي، روستاهاي علمدار و منصور
آوري و شناسایی شد.جمع

ت متحده پراکنش: این گونه از کشورهاي چین، ژاپن، ایاال
در ). Fjellberg, 2007(امریکا و اروپا گزارش شده اسـت  

Yossefi) از تهران و Morravej)2003ایران توسط 

Lafooraki and Shayanmehr)2014 (  از مازنـدران
(سوادکوه) گزارش شده است.
متـر و سـفید رنـگ    میلی1شناسایی: طول بدن حدوداً 

اماتیـدي کـامالً   2+2ها داراي ). چشمB-4هستند (شکل 
). C-4دندانــه دارد (شــکل باشــند. مــوکرو دو مجــزا مــی

شاخک دو تا سه برابر طول سر و انتهاي بند سوم شاخک 
؛Fjellberg, 2007داراي دو موي کمی پهن و کوتاه است (

Jordana, 2012.(
Sinella cf. tenebricosa (Folsom, 1902)

17آوري شـده: از ایـن گونـه تعـداد     هاي جمـع نمونه
ترتیـب در  جنگـل بـه  برگ باغ مرکبـات و  نمونه از خاك

)29/2/1392بخش بندپی شرقی، روسـتاهاي امـامزاده عبـاس (   
آوري و شناسایی شد.) جمع3/7/1392و گنجکال (

پراکنش: این گونه از اکثر نقـاط دنیـا گـزارش شـده     
). در ایران از اصفهان توسـط  Fjellberg, 2007است (

Nematollahi et al.)2009   و از اسـتان مازنـدران (
شود.اولین بار گزارش میبراي 

متر ، به رنگ سـفید  میلی2شناسایی: به طول حداکثر 
) و فاقـد چشـم هسـتند    A-5تا زرد روشـن بـوده (شـکل    

). C-5). داراي موکرو قـالب ماننـد (شـکل    B-5(شکل 
پنجه داراي چند موي صـاف و موهـاي   سطح داخلی ساق

بلند داخلی روي هر پا یک تا دو عدد است. موهـاي دوم  
ــی  و ــد م ــه مانن ــاخک میل ــد ســوم ش ــندســوم روي بن باش
)Fjellberg, 2007 ؛Jordana, 2012.(
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: Heteromurus nitidus ،Aگونه -3شکل 
: چشم بزرگنمایی4x ،Bشکل عمومی بزرگنمایی 

10x(اصلی)
Figure 3. Heteromurus nitidus A: General

view, magnification 4x, B: Ommatidia,
magnification 10x (Original)

Pseudosinella octopunctata: شکل عمومیAگونه - 4شکل 
،Sinella curviseta: گونه B-C(اصلی)، 10xبزرگنمایی 

B 4: شکل عمومی، بزرگنماییx ،(اصلی)C موکرو دو :
,.Bellinger et alدندانه (اقتباس از  1996-2014(

Figure 4. A: General view of Pseudosinella
octopunctata, magnification 10x, (Original) B:
General view, magnification 4x. (Original), and

C: Mucro with two teeth of Sinella curviseta,
magnification 10x (from Bellinger et al., 1996-2014)

Sinellaگونه -5شکل  cf. tenebricosaA 10: شکل عمومی، بزرگنماییx ،B ،نمونه شفاف شده و سر بدون چشم :
)Bellinger et al., 1996-2014: موکرو یک دندانه و قالب مانند (اقتباس از C(اصلی)، 4xبزرگنمایی 

Figure 5. Sinella cf. tenebricosa A: General view, magnification 10x, B: clarified specimen without eyes,
magnification 4x (Original), C: Mucro with one teeth and hook like (from Bellinger et al., 1996-2014)

c
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Hypogastruridaeخانواده 

Ceratophycella denticulata (Gisin, 1949)
آوري شده: تعداد فراوانی از این گونه هاي جمعنمونه
لهه علفزار در بخش بندپی شرقی، روستاي ییالقاز خاك

برگ جنگـل در بخـش بنـدپی غربـی،    ) و خاك25/5/1392(
آوري و شناسایی شد.) جمع10/7/1392روستاي دیوا (

پراکنش: این گونه از اکثر نقـاط دنیـا گـزارش شـده     
)1982(Cox). در ایران توسطFjellberg, 1998است (

هاي مرکـزي، مازنـدران، گـیالن، زنجـان، آذربایجـان     از استان
.Ghahramani Nezhad et alشـرقی و غربـی ، توسـط    

Yahyapour and Shayanmehr) از کرمانشاه و 2013(

Yossefi Lafooraki) از مازندران (ساري) و توسط 2014(

and Shayanmehr)2014(نور و سوادکوه) از مازندران (
گزارش شده است.

باشند (شـکل  شناسایی: به رنگ آبی مایل به خاکستري می
6 -A       داراي اندام پـس شـاخکی بـا چهـار لـوب نامسـاوي و .(

).Fjellberg, 2007اماتیدي هستند (8+8هایی با چشم
)Ceratophysella stercoraria (Stach, 1963

آوري شده: از این گونه به تعداد زیاد هاي جمعنمونه
از خاك باغ مرکبات در بخـش بنـدپی شـرقی، روسـتاي     

آوري و شناسایی شد.) جمع29/2/1393امامزاده عباس (
پراکنش: این گونه از اکثر نقاط پالئارتیـک گـزارش شـده    

کشورهاي افغانستان، لهستان، بلغارسـتان و است. این گونه از 
). در ایـران  Fjellberg, 1998اوکراین گزارش شده است (
)Kahrarian et al.)2012از کرمانشاه (صحنه)، توسط 

و از مازندران (ساري، قائمشهر، سوادکوه، نکا و بهشـهر)  
Yossefi Lafooraki and Shayanmehrتوسـط  

) گزارش شده است.2014(
ــدگی  ــدن داراي برآم ــد ب ــایی: جل ــز و شناس ــاي ری ه

ها روي بنـد پـنجم شـکم    یکنواخت است که این گرانول
اند ي گرانوله ایجاد کردهتر بوده و صفحهبزرگتر و واضح

ــکل  ــر از    B-6(ش ــیار بزرگت ــاخکی بس ــس ش ــدام پ ). ان
اماتیدي، بـا چهـار لـوب نامسـاوي، کـه دو تـاي جلـویی        

) کـامالً Furcaفورکـا ( بزرگتر از دوتاي عقبـی هسـتند.  
اي تـا دو برابـر   ) داراي انـدازه Densرشد یافته و دنـس ( 

ــز و مــوکرو و روي ســطح پشــتی آن برآمــدگی  هــاي ری

8+8هـا داراي  شود. چشمعدد مو دیده می7یکنواخت و
).Fjellberg, 2007باشد (اماتیدي می

)Hypogastrura manubrialis (Tullberg, 1869

20این گونـه بـا بـیش از    آوري شده: هاي جمعنمونه
کنــار، روســتاي نمونــه از خــاك شــالیزار در بخــش بابــل 

آوري و شناسایی شد.جمع)15/1/1393هلیدشت (
از اکثر نقـاط دنیـا گـزارش شـده اسـت. در      پراکنش: 

هـاي مرکـزي، زنجـان،   ) از اسـتان Cox)1982ایران توسـط  
گــیالن، مازنــدران، آذربایجــان شــرقی و غربــی و توســط 

Morravej)2003.از تهران گزارش گردیده است (
شناسایی: این گونه به رنگ خاکسـتري تیـره (شـکل    

7-A مـو و بنـد آخـر    7) بوده که بند اول شاخک داراي
باشـد. خارهـاي   آن نیز داراي موهاي حسی رشد یافته می

). داراي فورکــاي B-7انتهــایی وجــود دارنــد (شــکل    
)، مـوکرو بلنـد و کشـیده، انـدکی     C-7کوچک (شـکل  

درازتر از طول دنس، که بتدریج بـه سـمت انتهـا باریـک     
شود. سطح شـکمی دنـس بـدون زوائـد خـار ماننـد و       می

داراي موهاي صاف و بلنـد و تعـدادي برجسـتگی اسـت     
)Fjellberg, 2007.(

Isotomidaeخانواده 

ــه ج  ــن خــانواده دو گون ــران  از ای ــون ای ــراي ف ــد ب دی
شود.گزارش می

Folsomides parvulus (Stach, 1922)
آوري شده: این گونه با تعداد بیش از هاي جمعنمونه

نمونه از مجاور رودخانه در بخش مرکـزي، روسـتاي   20
آوري و شناسایی شد.) جمع28/3/1392کال (گله

پراکنش: این گونه جهان وطنی بوده و از اکثـر نقـاط   
ویژه کشورهاي روسیه، انگلستان، اوکراین، آمریکا هدنیا ب

). در ایـران Potapov, 2001و کانادا گزارش شـده اسـت (  
شرقی هاي مرکزي، مازندران، گیالن، آذربایجان از استان

ــی توســط  )؛ از گــیالن (رشــت) توســط  Cox)1982و غرب
Daghighi et al.)2013  ؛ از کرمانشاه (کرمانشاه، صـحنه(

)، از مازندران2012(.Kahrarian et alهرسین) توسطو 
Yahyapour and(ساري) توسط  Shayanmehr)2014(

ــط     ــهر) توس ــوادکوه و قائمش ــر، س ــدران (بابلس و از مازن
Yossefi Lafooraki and Shayanmehr)2014 (
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گزارش شده است.
اي شـکل، سـفید رنـگ و فاقـد رنگدانـه     شناسایی: استوانه

هـا  فقط در محل قرارگیري اماتیديباشند وروي بدن می
انـدام پـس   ).A-8(شـکل  انـد توسـعه یافتـه  هاي تیرهلکه

شاخکی کشـیده ، باریـک و داراي سـه مـوي پشـتی اسـت.       
اند. اماتیدي که با فاصله از هم قرار گرفته2+2ها داراي چشم

با هـم ادغـام شـده و داراي   موکرو دو دندانه؛ موکرو و دنس
).Potapov, 2001باشد (سه عدد موي پشتی می

Hemisotoma pontica (Stach, 1947)
زیاد از چمن آوري شده: این گونه به تعداد هاي جمعنمونه

)،20/6/1392آباد، روستاي آردکال (در حاشیه جاده بخش الله
)، 22/7/1393چمنــزار بخــش مرکــزي، پــارك شــهرداري ( 

کف جوي آب نیمه خشک بنـدپی شـرقی، روسـتاي یـیالق     
آوري و شناسایی شد.  ) جمع25/8/1393گریوده (

اســترالیا، ایتالیــا، پــراکنش: در اکثــر نقــاط دنیــا از جملــه 
پرتغال، اسپانیا، فرانسه، آلمـان، مجارسـتان، افغانسـتان و لبنـان    

) و در ایـران توسـط  Potapov, 2001اسـت ( دیـده شـده  
Cox)1982ــتان ــدران،  ) از اس ــیالن، مازن ــزي، گ ــاي مرک ه

غربی و شرقی گزارش گردیده است. همچنین آذربایجان
Morravej)2003 ،از تهــران (Kahrarian et al.

Yahyapour and Shayanmehrکرمانشاه، ) از 2012(

Yossefi Lafooraki) از مازنـدران (سـاري) و   2014(

and Shayanmehr)2014  ،مازندران (محمودآبـاد (
اند.سیمرغ و بابلسر) گزارش کرده

متـر و بـه رنـگ    میلی5/1شناسایی: اندازه بدن حدود 
5+5داراي هـا ). چشـم B-8باشـد (شـکل   خاکستري مـی 

شاخکی به شکل باشند. اندام پسدار میاماتیدي رنگدانه
که سه تا چهار برابر هـر اماتیـدي   بیضی باریک و فشرده،

دنـس  دندانـه و یـک مـو.   4+4بـا  1رتینـاکولوم باشـد. می
دندانه داراي دومو در سطح پشتی و موکرو7تا 6داراي 

است. ناخن داراي دندانه کوچک در لبـه داخلـی و سـاق   
).Potapov, 2001باشد (پنجه فاقد موهاي چماقی شکل می

1- Retinaculum

Ceratophysellaشکل عمومی: Aهاي گونه-6شکل 

denticulata 4بزرگنماییx(اصلی) ،B : شکل عمومی
Ceratophysella stercoraria 4بزرگنماییx(اصلی)

Figure 6. A: General view of Ceratophysella
denticulata, magnification 4x, B: General view of

Ceratophysella stercoraria, magnification 4x (Original)

Hypogastruraگونه -7شکل  manubrialis ،
: خار انتهایی، 4x،Bبزرگنمایی، شکل عمومی

(اصلی)40x: فورکا، بزرگنمایی 40x،Cبزرگنمایی 
Figure 7. Hypogastrura manubrialis A: General

view, magnification 4x, B: Anal spins, magnification
40x, C: Furca, magnification 40x (Original)
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: شکل عمومیB(اصلی)،4xبزرگنمایی Folsomides parvulus: شکل عمومیAهاي گونه-8شکل 
Hemisotoma pontica 4بزرگنماییx(اصلی)

Figure 8. A: General view of Folsomides parvulus, magnification 4x, B: General view of
Hemisotoma pontica, magnification 4x (Original)

Isotoma cf. riparia (Nicolet, 1842)
نمونه از ایـن گونـه   8آوري شده: تنها هاي جمعنمونه

از خــاك مرتــع در بخــش بنــدپی شــرقی، شــهر گلوگــاه  
آوري و شناسایی شد.) جمع10/12/1392(

دنیـا از جملـه  منـاطق پالئارکتیـک  پراکنش: ایـن گونـه از  
,Potapovفرانسه، آلمان، هلند و لهستان گزارش شده است (

شود.در ایران براي اولین بار گزارش می. این گونه)2001
شناسایی: خصوصیت مهم این گونـه وجـود یـک خـط     

پهن و مجزا بوده و قطعات پهلویی پشتی است که - تیره میانی
طـور  که به شکل نواري روي سطح پشتی کشیده شده و این

نوار تیره رنـگ روي پشـت بـدن خـود     3رسد که نظر میبه
طور واضـح دیـده   هاي نابالغ دو خط جانبی بهدر گونهدارند.

مـوي شـکمی   1+1)، همچنـین داراي  A- 9شود (شکل نمی
شـکمی  - نوبریوم در قسمت راسیدر سطح مانوبریوم هستند. ما

داراي هـا ). چشـم B- 9باشد (شکل هاي ساده میداراي دندانه
هـاي  اي و لبـه ). قسمت قاعدهC- 9اماتیدي هستند (شکل 8+8

.)Potapov, 2001(پیدا کرده است زیاديتوسعهناخنجانبی
(Bourlet, 1839)Isotoma viridis

از عدد 16آوري شده: این گونه به تعداد هاي جمعنمونه

برگ جنگل در بخش بندپی شـرقی، روسـتاي بلکـرون    خاك
آوري و شناسایی شد.) جمع8/8/1393(

ــراکنش: از ــاطق   پـ ــک و منـ ــه پالئارکتیـ ــیا در منطقـ آسـ
). Potapov, 2001دنیا گـزارش شـده اسـت (   هوالرکتیک

هاي مرکـزي، مازنـدران، گـیالن، آذربایجـان     در ایران از استان
) و از مازنـدران (سـاري)   Cox)1982شرقی و غربی توسـط  

) Yahyapour and Shayanmehr)2014توســـط 
گزارش شده است.

متـر و اعضـاي ایـن گونـه     میلی4- 3شناسایی: اندازه بدن 
انـدام پـس   ). A- 10شوند (شکل هاي متغیر دیده میبه رنگ

هـا داراي  شاخکی به اندازه نصف طـول چشـم سـاده، چشـم    
هـاي حسـاس و بنـد    هـا داراي انـدامک  اماتیدي، شاخک8+8

باشـد.  شاخک داراي مـوي دو شـاخه نـوك تیـز مـی     چهارم
سطح بدن پوشیده از موهاي حسی، سطح لوله شکمی پوشـیده 

باشــد.مــو مــی30مــو و رتینــاکولوم نیــز داراي50ازحــدود 
ي زیادي در بخش عقبی دنس وجود دارد که دو عـدد  موها

اي نسـبت بـه بقیـه بلنـدتر هسـتند      از این موها در بخش قاعده
)Potapov, 2001(.
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Isotoma sp.
نمونـه از ایـن گونـه از    5آوري شـده:  هاي جمعنمونه

کلـه برگ جنگل در بخش بندپی شرقی، روستاي وولیخاك
آوري و به دلیل تعداد محدود نمونـه و  ) جمع8/8/1393(

نیاز به بررسی بیشتر، نوع گونه نامشخص ماند.
تنهـا  خرمـایی و داراي -ايشناسایی: بـه رنـگ قهـوه   

باشـد (شـکل   میـانی مـی  -پشـتی نوار طولی در قسمت یک 
10-B .(3+3اي بـه شـکل دسـته   عدد موي بلند و اره اي

اماتیدي 8+8ها با روي بند چهارم شکم قرارگرفته، چشم
موهـاي شـکمی در قفـس سـینه وجـود     در هر طرف سر،

لوله شکمی پوشیده .موکرو داراي سه دندانه استندارد.
مـوي شـکمی در سـطح    1+1داراي بـیش از  از مو بوده و

).Potapov, 2001باشد (مانوبریوم می
Isotomurus antennalis (Bagnall, 1940)

10آوري شده: این گونـه بـا بـیش از    هاي جمعنمونه
عدد از خاك علفزار و چمنزار در بخـش مرکـزي، مـوزیرج   

آوري و ) جمع30/6/1393) و پارك والیت (3/3/1393(
شناسایی شد.

ــد      ــا مانن ــک دنی ــف پالئارکتی ــاطق مختل ــراکنش: از من پ
فرانســه و آلمــان گــزارش کشــورهاي انگلســتان، دانمــارك، 

). در ایـران بـراي اولـین بـار     Potapov, 2001شده است (
شود.گزارش می

اي در این جنس اسـت، کـه فاقـد    شناسایی: تنها گونه
باشـد. انـدازه بـدن    ) مـی Trichobothryتریکوبوتري (

سر داراي یک لکـه  )،A-11متر (شکل میلی5/2بیش از 
، که بـه شـکل   هاستسیاه در قسمت وسط در پشت چشم

الگـوي  هـا امتـداد یافتـه اسـت.    نوار باریک تا بـین چشـم  
. شـود دیـده مـی  A-11رنگی بـدن ایـن گونـه در شـکل     

و بنـد اول  تـر از بقیـه جاهـاي بـدن     هاي شاخک تیـره پایه
ــاخک داراي  ــیالي (4-3ش ــدد سنس ــار Sensillaع ) خ

عدد مو و لوله شکمی داراي 10مانند است. رتیناکولوم با 
پشـتی و  -موي جانبی3+3جلویی روي هر ناحیه، موي 6

باشد. اندام پس شاخکی بیضی شـکل موي انتهایی می15
تـرین چشـم امتـداد    و به وضوح کشیده تر از قطر نزدیک

اي و داراي یک پوشش پراکنـده  دنس کنگرهیافته است.

معموالً یـک صـفحه شـفاف روي دندانـه     باشد. پشتی می
اي قـرار گرفتـه اسـت    انـه دند4بزرگ پایـه در مـوکروي   

پنجــه وجــود دارد. -مــو در راس ســاقB .(8-11(شــکل 
هاي کنگره). C-11آنگوئیکولوس نوك تیز است (شکل 

.)Potapov, 2001(کناري ناخن وجود ندارند
Isotomurus sp.

نمونـه از ایـن گونـه از    8آوري شـده:  هاي جمعنمونه
روسـتاي  کنـار،  برگ جنگـل بخـش بابـل   شالیزار و خاك

آوري و شناسایی شد.) جمع22/12/1392کال (باال
شناسایی: به رنـگ روشـن و بـا یـک نـوار طـولی در       

شـکم پـر رنـگ   4شودکه تا بندسطح پشتی بدن دیده می
ناپدیـد  بوده و به تدریج به سمت انتهاي بـدن کمرنـگ و  

). همچنین یک نوار تیـره در قسـمت   D- 11گردد (شکل می
هـا  هـا قرارگرفتـه اسـت. شـاخک    چشـم جلویی سر، میان 

8+8شـوند. داراي  بلندتر از سر و به رنگ آبی دیـده مـی  
ها فاقد اند. آنگوئیکولوس بسیار نوك تیز و ناخناماتیدي

اي دندانه و دنس کنگره4باشند. موکرو دندانه داخلی می
.)Potapov, 2001(است

Onychiuridaeخانواده
Heteraphorura japonica (Yossi, 1967)

10آوري شده: این گونـه بـا بـیش از    هاي جمعنمونه
نمونه از خاك باغ مرکبات در بخـش مرکـزي، روسـتاي    

آوري و شناسایی شد.) جمع4/4/1393اوشیب (
پراکنش: در منـاطق پالئارکتیـک دنیـا گـزارش شـده      

بـراي اولـین بـار از    ). در ایران Fjellberg,1998است (
) Qazy and Shayanmehr)2014تهـران توسـط   

آوري و گزارش شده است.جمع
متر، سفید رنگ کشـیده  میلی5/1شناسایی: طول بدن 

اند. بلندي شاخک تقریباً به اندازه طول اي شکلو استوانه
ــر ــه  .س ــاخک داراي مجموع ــوم ش ــد س ــاپیال 5اي از بن پ

)Papilla حسگر (2مو، 5)، به همراهSensorاي ) میله
باشــد دار مــیبرآمــدگی دانــه2کوتــاه و مــوي 2شــکل، 
)؛ انـدام  B-12). خار مخرجی بلند (شـکل  A-12(شکل 

دار تشـکیل شـده اسـت.    وزیکول دانه18پس شاخکی از 
).Fjellberg, 2007مو است (8+8لوله شکمی داراي 
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Isotomaفرد نابالغ -9شکل  cf. riparia ،A شکل :
، هاي ساده مانوبریوم: دندانه4x ،Bعمومی، بزرگنمایی 

اصلی)10x (عدد)، بزرگنمایی8ها (: چشم40x،Cبزرگنمایی
Figure 9. Juvenile of Isotoma cf. riparia A:
General view, magnification 4x, B: Simple

Manuburium, magnification 40x, C:
Ommatidia, magnification 10x (Original)

بزرگنماییIsotoma viridis: شکل عمومی A- 10شکل 
4x(اصلی)B شکل عمومی :Isotoma sp.بزرگنمایی

4x(اصلی)
Figure 10. A: General view of Isotoma viridis,
magnification 4x, B: General view of Isotoma

sp., magnification 4x (Original)

Isotomurus: گونه A-Cاشکال - 11ل شک antennalisA :
دندانه، بزرگنمایی4موکروي : 4x،Bشکل عمومی، بزرگنمایی 

40x ،C40بزرگنمایی ،نوك تیز: آنگوئیکولوسx(اصلی) ،
D شکل عمومی :Isotomurus sp. 4بزرگنماییX(اصلی)

Figure 11. A-C: Isotomurus antennalis, A:
General view, magnification 4x, B: Mucro with

four teeth, magnification 40x, C: Angueculus
sharp, magnification 40x (Original), D: General

view of Isotomurus sp., magnification 4x (Original)

: پاپیال Heteraphorura japonica ،Aگونه - 12شکل 
، خار مخرجی،10xبند سوم شاخک، بزرگنماییروي 

(اصلی)40xبزرگنمایی
Figure 12. Heteraphorura japonica, A: Papilla

on third antennal segment, magnification 10x, B:
Anal spins, magnification 40x, C: Angueculus

sharp, magnification 40x (Original)
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Onychiurus sp.
نمونـه از ایـن   10بیش از آوري شده: هاي جمعنمونه

گونه از خاك باغ مرکبات در بخـش مرکـزي، روسـتاي    
آوري و شناسایی شد.) جمع14/4/1393اوشیب (

هایی از ایـن جـنس از منـاطق پالئارکتیـک    پراکنش: گونه
). در ایـران Fjellberg, 2007جهان گزارش شده اسـت ( 

) از گیالن Daghighi et al.)2013این جنس توسط 
گردید ولی گونه آن شناسایی نشده است.گزارش 

هاي این جنس داراي بـدنی باریـک و   شناسایی: گونه
متر هستند. بدن در بند میلی6-3اي حدود کشیده واندازه

شـود. فاقـد فورکـا اسـت.     تر مـی چهارم شکم پهنسوم و
طور معمول شامل دو ردیـف مـوازي   هشاخکی باندام پس

).Fjellberg, 2007باشد (هاي مرکب میاز وزیکول
(Bagnall, 1939)Orthonychiurus stachianus

ایـن  نمونـه از  10بیش از آوري شده: جمعهاي نمونه
گونه از خاك شالیزار در بخـش مرکـزي، روسـتاي موزیکلـه    

و شناسایی شد.آوريجمع) 12/6/1393(
پراکنش: در منـاطق پالئارکتیـک دنیـا گـزارش شـده      

براي اولین بـار از  ). در ایران Fjellberg, 2007است (
Qazyتهــران توســط  and Shayanmehr)2014 (

آوري و گزارش شده است.جمع
شناسایی: سفید رنگ است و بلندي شاخک تقریباً به 

ايمجموعـه باشد. در بند سوم شاخک میاندازه طول سر
سنسور صاف و چمـاقی و  2، ايمیلهسنسور 2پاپیال، 4از 
اندام پس شـاخکی از یـک   .شودمیموي محافظ دیده 5

وزیکول راپوشانده، تشـکیل  11شکل، که ايکیسهعضو 
پنجـه ساق). A-13(شکلاندانتهاییشده است. فاقد خار 

و نـاخن  باشـد میمو 9داري یک حلقه انتهایی مرکب از 
ناحیـه  ). فورکـا بـه یـک   B-13فاقد دندانه است (شـکل 

).Fjellberg, 2007کوچک برآمده تبدیل شده است (
Protaphorura fimata (Gisin, 1952)

ایـن  نمونـه از  10بیش از آوري شده: جمعهاي نمونه
گونه از خاك باغ گیالس در بخش بندپی شـرقی، روسـتاي  

و شناسایی شد.آوريجمع) 8/5/1393ییالق ورزنه (

منـاطق پالئارکتیـک دنیـا    پراکنش: این گونه از اکثـر  
). بـراي اولـین   Fjellberg, 2007گزارش شده اسـت ( 

از تهـران توسـط   و قـبالً شـود میبار از مازندران گزارش 
Qazy and Shayanmehr)2014 (آوري و جمــع

گزارش شده است.
طـول  مترمیلی5/2شناسایی: سفید رنگ بوده وتقریباً 

). چشم کاذب در سطح پشتی بدن به A-14دارند (شکل
. در هر ساب کوکسـا شودمیدیده 3333/022/33فرمول 

)Sub coxa(  .یــک چشــم کــاذب قــرار گرفتــه اســت
پنجــه کامــل اســت -ســاق)Chaetotaxy(کتوتاکســی

).B) (Fjellberg, 2007-14(شکل
(Yosii, 1966)Protaphorura sakatoi

آوري شــده: ایــن گونــه از خــاك زیــر هــاي جمــعنمونــه
درخت سپیدار در بخش بندپی شرقی، روستاي ییالق گریـوده  

برگ جنگـل در بخـش بنـدپی غربـی،     ) و خاك30/3/1392(
آوري و شناسایی شد.) جمع10/7/1392روستاي خوشرودپی (

ــا      ــک دنی ــاطق پالئارکتی ــه از من ــن گون ــراکنش: ای پ
,Fjellbergگــزارش شــده اســت (  ــران 2007 ). در ای

Yossefiتوسـط   Lafooraki and Shayanmehr

از مازندران (نور و نوشهر) گزارش شده است.)2014(
شناسایی: این گونه از نظر رنگ واندازه مشـابه گونـه   
ــادي    ــداد زی ــس شــاخکی داراي تع ــدام پ ــی اســت. ان قبل

). نـاخن دندانـه نـدارد    A-15وزیکول ساده است (شکل 
)Fjellberg, 2007.(

Thalassaphorura encarpata (Denis, 1931)
نمونـه از ایـن   10آوري شده: بیش از هاي جمعنمونه

آبـاد، روسـتاي  گونه از خاك باغ مرکبات در بخش اللـه 
) و خاك چمنـزار بخـش مرکـزي،    25/5/1393آردکال (

آوري و شناسایی شد.) جمع30/6/1393پارك والیت (
دنیـا گـزارش شـده    پراکنش: این گونه در اکثر نقـاط  

Yossefi). در ایران توسط Fjellberg, 1998است (

Lafooraki and Shayanmehr)2015 از مازنـدران (
(ساري، نور، آمل، محمودآباد و قائمشهر) گـزارش شـده   

است.
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شناسایی: در این گونـه انـدام پـس شـاخکی باریـک      
وزیکول ساده در سطح خـود  25بوده و داراي نزدیک به 

پاپیال در بنـد  5مو روي بند اول و 8باشد. در شاخک می
شـود. در انتهـاي بـدن داراي خارهـاي     سوم آن دیده مـی 

). نـاخن داراي دندانـه   B- 15باریک و خمیده هستند (شکل 
ورکا ندارند و صفحه فورکایی با چهـار  باشد. فمیبیرونی

) که در دو ردیف قرار دارنـد،  Microsetaeموي ریز (
).Fjellberg, 2007شود (دیده می

Tomoceridaeخانواده 

)Tomocerus vulgaris (Tullberg, 1871

آوري شده: بیش از پنج نمونـه از ایـن   هاي جمعنمونه
گونه از خاك باغ مرکبـات و چمـن در حاشـیه جـاده در     

ـاد ( بخش مرکزي، شهر امیرکال و روستاي مرزن )23/2/1393آب
آوري و شناسایی شد.جمع

باشـد. در ایـران   جایی مـی پراکنش: این گونه نیز همه
آذربایجان شرقی هاي مرکزي، گیالن، مازندران، استاناز
) و از (مازندران) ساري توسطCox)1982غربی توسط و 

Yossefi Lafooraki and Shayanmehr)2014(
گزارش گردیده است.

رنـگ  متر و بـدنی بـه  میلی4شناسایی: داراي اندازه بیش از 
6+6هـا داراي  ). چشـم A- 16اي روشـن هسـتند (شـکل    قهوه

دار، در متفــاوت خــطهــاي اماتیــدي. بــدن پوشــیده از پولــک
هـا در روي بنـد آخـر    سطوح پشتی و شکمی کـه ایـن پولـک   

شاخک و سطح پشتی دنس وجود نـدارد. مـوکرو در قسـمت    
ــی    ــک م ــه کوچ ــیش از ده دندان ــود داراي ب ــانی خ ــد. می باش

پنجـه داراي یـک مـوي    هاي بسیار بلندي دارنـد. سـاق  شاخک
). دنــس داراي B- 16چســبنده چمــاقی و بلنــد اســت (شــکل  

).Fjellberg, 2007باشد (رهاي پشتی ساده میخا

: Orthonychiurus stachianus ،Aگونه-13شکل 
: 40X ،Bاندام جنسی و نداشتن خار مخرجی، بزرگنمایی

(اصلی)40Xناخن و ساق پنجه، بزرگنمایی
Figure 13. Orthonychiurus stachianus, A: Genital
plate and lack of anal spin, magnification 40x, B:
Claw and tibiotarsi, magnification 40x (Original)

Protaphoruraگونه -14شکل  fimata شکل ،
: کتوتاکسی کامل B(اصلی)، 4xعمومی، بزرگنمایی 

(اصلی)40xپنچه، بزرگنمایی ساق 
Figure 14. Protaphorura fimata, A: General

view, magnification 4x, B: Claw and
tibiotarsi, magnification 40x (Original)
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: شکل Tomocerus vulgaris ،Aگونه -16شکل 
موي چسبنده چماقی در ساق : 4x،Bعمومی، بزرگنمایی 

(اصلی)40xبزرگنمایی ،پنجه
Figure 16. Tomocerus vulgaris A: General
view, magnification 4x, B: Tennent hair on

tibiotharsi, magnification 40x (Original)

) PAO: اندام پس شاخکی (Aشکل -15شکل 
)Post antennal organ در (Protaphorura sakatoi

: خارهاي مخرجی درB،(اصلی)40xبزرگنمایی 
Thalassaphorura encarpata 40بزرگنماییx(اصلی)

Figure 15. A: Post antennal organ (PAO) of
Protaphorura sakatoi, magnification 40x, B:

Anal spins of Thalassaphorura encarpata,
magnification 40x (Original)

بحث
در فون پادمان در بسـیاري از منـاطق ایـران همچنـین    

هاي مختلف یک منطقه ناشناخته مانـده اسـت.   اکوسیستم
هـاي  اگرچه بیشتر تحقیقات فونستیک در ایران در اسـتان 

هـا در  هنوز بسیاري از گونـه شمالی انجام شده اما احتماالً
اند. به همین منظور مناطق شمالی ایران ناشناخته باقی مانده

فون پادمان شهرستان بابل مورد بررسی قرار گرفـت و در  
جنس از پـنج خـانواده و دو   15گونه متعلق به 23مجموع 

هـا  آوري و شناسایی شد. اگرچـه بیشـتر گونـه   راسته جمع
هاي گزارش شـده  ق با گونهآوري شده در این تحقیجمع

Yoosefi Lafooraki) و Yahyapour)2013توسـط  

امـا بـا ایـن    باشند) از استان مازندران مشترك می2014(
Nicolet, 1842(Isotoma(وجود دو گونه cf. riparia

Bagnall, 1940(Isotomurus antennalis(و

)Folsom, 1902(براي اولین بار از ایران و سـه گونـه  

Sinella cf. tenebricosa،)Bagnall, 1939(
Orthonychiurus stachianusو)Yossi, 1967(

Heteraphorura japonica  براي اولین بار از مازنـدران
ها نیز بـراي اولـین بـار از شهرسـتان     تمام این گونهگزارش شد.

از همین شـهر دومـین گونـه جدیـد     شود. قبالًبابل گزارش می
)Weiner and Kaprus, 2005(براي دنیا از جـنس  

Israelimeria ،بــه نــام)Alijani et al., 2015(
Israelimeria persica) گزارش شده بودAlijani et al,

بنابراین چنانچه مناطق مختلف استان مازندران بـا  ). 2015
هاي بیشـتري  رود گونهدقت بیشتر بررسی شود، انتظار می

گزارش شود.از این استان 
گزاريسپاس

بدین وسیله از دانشگاه علـوم کشـاورزي و منـابع طبیعـی     
ساري جهت فراهم نمودن امکانات انجام تحقیـق و همچنـین   
از متخصصــان جهــانی داریــوس اسکارزینســکی از لهســتان، 
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شود.قدردانی میها تشکر ویید شناسایی نمونهأتایگور کاپروس از اوکراین و رافائل جردانا از اسپانیا به خاطر 
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Abstract
The fauna of Collembola as abundant soil-living Arthropoda has partly been investigated
in Mazandaran province, but still some species were have been ignored in the previous
surveys. For this reason, the present study was conducted to investigate more precisely
the Collembola fauna in Babol city of Mazandaran. Several samplings were performed
from soil and leaf litter of different regions of Babol during 2012-2014. The specimens
from soil and leaf litter were extracted by Berlise funnel and preserved in Ethanol (75-
85%). The microscopic slides were prepared with Hoyer medium or mixture of lactic
acid and glycerin (5:1). The species were identified by available keys. Totally 23 species
from 15 genera belonging to five families were collected and identified. Among the
collected species, Isotoma cf. riparia (Nicolet, 1842) and Isotomurus antennalis
(Bagnall, 1940) are reported for the first time in Iran. The species Sinella cf tenebricosa
(Folsom, 1902), Orthonychiurus stachianus (Bagnall, 1939) and Heteraphorura japonica
(Yossi, 1967) are new for Mazandaran fauna. All species were new for Babol city in
Mazadaran province.
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