تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،تابستان  ،2931صفحه 12-21
پذيرش نهايی2932/22/11 :

دريافت مقاله2932/39/12 :

معرفی برخی گونههای خانواده )Entomobryidae (Collembola

از مناطق مختلف خزری
علیه يحییپور و معصومه شايان مهر *
گروه گیاه پزشکی ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ايران

چکیده
خانواده  Entomobryidaeبه راسته پادمان ) (Collembolaتعلق دارد که به واسطهه شطک ظطاهری بطدن ،پادمطان بطدن
استوانهای ) (slender sprigtailsنامیده میشوند .شکم در پادمطان معمطو شط

بنطدی اسطت کطه در گونطههطای ايط

خانواده بند چهارم نسبت به بند سوم بزرگتر است و به اي طريطق از سطاير پادمطان متمطايز مطی شطوند .ايط موجطودات
همهجا زی هستند ،اما عمدتا زيستگاه آنها درون خاک برگ ،روی سهح خاک ،زير پوسطته درختطان ،تطا درختطان
جنگلی و حتی درون غارها است .به منظور بررسی فونستیک پادمان اي خانواده ،نمونه هايی از خاک برگ و خطاک
زير خاکبرگ به وسیله قیف برلیز طی سالهای  2911تا  2933از باغها ،مزارع و جنگ های مناطق مختلطف خطزری
واقع در استان مازندران جمع آوری و شناسايی شدند .عالوه بر اي  ،نمونه های بطه دام افتطاده توسط تلطه گطودالی نیطز
بررسی شدند .در مجموع ،پنج جنس و پنج گونه از پادمان اي خانواده جمع آوری و شناسايی گرديدند که سه گونطه
از آنهطا بططرای فططون ايططران جديططد اسططت (بططا عالمططت *مشططخش شططده اسططت) .از ايط خططانواده ،نمونططههططايی از جططنس
) Lepidocyrtus (Bourlet, 1839جمعآوری شد که مشخصات آن با گونههطای گطزارش شطده مهابقطت نمطیکنطد.
گونطططههطططای شناسطططايی شطططده در ايطط پطططشوه

عبارتنطططد از،*E. multifasciata ،*Entomobrya atrocincta :

 Heteromurus major ،*Seria domesticaو .Pseudosinella octopunctata
واژه های کلیدی :ايران ،پادمان ،ساری ،فونCollembola ،Entomobryidae ،

مقدمه
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) .Chahartaghi et al., 2005راسططته پادمططان بططه دو

 ،)Moravvej et al., 2007ولطی مهالعطه )2311( Cox

زيرراسطططته  Arthropleonaو  Symphypleonaتقسطططیم

در زمینه فون پادمان شطايان توجطه اسطت .وی در حطدود

مططططیشططططود Arthropleona .خططططود بططططه دو گططططروه

 23گونه متعلق به  1خانواده و  93جنس را از استانهطای

 Entomobryomorphaو  Podumorphaتقسططططططططططیم

مرکزی ،شمالی و شمالغطر ايطران گطزارش نمطود .در

میشود ) .(Fjellberg, 1980خانواده Entomobryidae

پشوه

حاضر ،به منظور بررسطی فطون پادمطان خطانواده

متعلطططق بطططه گطططروه  Entomobryomorphaاسطططت کطططه

 Entomobryidaeدر شهرستان ساری نمونهبرداریهطای

بططزرگتططري خططانواده پادمططان از نظططر انططدازه هسططتند

متعددی از خاک و خاک برگ اکوسیستم های مختلف

) .(Bellinger et al., 1996-2011ايط خطانواده ،بطه دو

در فاصله سالهای  2911تا  2933به عم آمد.

زيرخانواده  Entomobryinaeو  Orchesellinaeتقسیم
می شوند که در مجموع 12 ،درصد کلی گونه های شرح

مواد و روشها

داده شده در راسته پادمان را شام می شوند .گونطه هطای

نمونططهبططرداری از منططاطق مختلططف خططزری واقططع در

اي خانواده را میتوان در سراسر جهان در زيستگاههای

شهرسطططتان سطططاری ططططی سطططالهطططای  2911تطططا  2933از

مختلف از جملطه :میطان بطرگهطای کطف زمطی  ،سطهح

زيسططتگاههططای مختلططف (بططاغهططا ،فضططای سططبز شططهری و

گیاهان مختلف ،زير پوسته درختان

جنگ ط هططا) از خططاک و بقايططای گیططاهی بططه عمطط آمططد.

و حتططی از درون غارهططا جمططعآوری کططرد (Hopkin,

جداسازی پادمان به وسیله قیف برلیز و تله گطودالی انجطام

) .2005بیشتر گونه های يافت شطده از ايط خطانواده ،بطه

شد .برای تشخیش پادمان عالوه بر بررسی ماکروسکوپی

زيرخانواده  Entomobryinaeتعلق دارنطد ( 22جطنس و

توس استريو میکروسکوپ ،اساليد میکروسکوپی نیطز از

 2293گونه) ،در حالی که ،زيرخانواده Orchesellinae

گونه ها تهیه شد .برای تهیه پرپاراسیون از پادمطان ،محلطول

دارای تنوع کمتر ( 11گونه متعلق بطه  22جطنس) اسطت.

هوير و در بعضی موارد از محلطول گلیسطیري و کتیطک

در زيرخانواده  ،Entomobryinaeچهطارمی بنطد شطکم

اسید (به نسبت  )1:2استفاده شد .چنان که از محلول هوير

دو برابر بند سوم بوده ،شاخک دارای چهطار بنطد اسطت.

استفاده شده بود ،اساليدها حداق سه روز در دمای  23تا

ولی در زيرخانواده  Orchesellinaeبند سطوم و چهطارم

 13سانتیگراد در آون نگه داشته شد تا مطايع تثبیطتکننطده

از نظر انطدازه مسطاوی هسطتند و برخطی

خشک شود ،سپس اطراف م با ک پوشانیده شطد تطا

بندهای شاخک تقسیم شطدهانطد .تطاکنون ،حطدود 2133

مططايع خشططک شططود و مططانع جططذ رطوبططت هططوا شططود

گونه از پادمان شناسايی شدهانطد ) (Hopkin, 1997کطه

) .(Christiansen, 1990در پايطان ،شناسطايی نمونطههطا بطا

بیشتر گونه ها مربوط بطه فطون اروپطا و آمريکطا (بطه ويطشه

مراجعططه بططه منططابعی ماننططد کلیططد  ،)2313( Gisinکلیططد

آمريکای شمالی) بوده است .اطالعات اندکی در مطورد

 2313( Fjellbergو  )1332و کلیدهای موجود در سايت

پادمان ساير نقاط دنیا از جمله خاورمیانه و ايطران وجطود

 www.collembola.orgانجططام شططد .بططا توجططه بططه اينکططه

دارد .از ايران چند گونه محدود توس محققطان داخلطی

برخی گونه ها با کلیدهای در دسطتر

مهابقطت نداشطت،

گزارش شده است (فطرحبخ 2923 ،؛ مصطد2922 ،،؛

چندي نمونه نگهداری شده در الک از هر گونه (بی

خاک ،روی پوش

شکم کم و بی

از

معرفی برخی گونههای خانواده ) Entomobryidae (Collembolaاز مناطق مختلف خزری

 1نمونه به ازای هر گونطه) بطرای تأيیطد بیشطتر بطرای دکتطر

22

نتایج

( Hanz-Uergen Schulzمطوزه تطاري طبیعطی گطورلیتز،

در بررسی فونستیک خانواده  Entomobryidaeدر

بطی بطا ن و آزمايشطگاه

مجمططوع ،پططنج جططنس و پططنج گونططه از اکوسیسططتمهططای

میکروسکوپ الکترونی ،گورلیتز ،آلمان) فرستاده شطد .از

مختلططف شهرسططتان سططاری شناسططايی و معرفططی گرديططد

نمای کلی بدن حشره (با بزرگنمايی  )23و قسطمت هطای

(جدول  .)2در اي بررسی ،چهار گونطه بطرای نخسطتی

مهططم بططدن حشططره (بططا بططزرگنمططايی  )23بططه وسططیله

بار برای فون ايران معرفی مطی شطوند .از ايط خطانواده،

میکروسططکوپ مجهططز بططه دوربططی عکططسبططرداری شططد.

گونه ای از جنس  Lepidocyrtusجمطع آوری شطد کطه

اساليدهای تهیطه شطده در مجموعطه حشطرات آزمايشطگاه

مشخصططات گونططه آن بططا گونططههططای گططزارش شططده در

حشره شناسی گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی

کلیدهای معتبر هماهنگی ندارد.

گروه جانورشناسی خاک ،بخ

و منابع طبیعی ساری موجود است.
جدول  - 2اطالعات مربوط به مناطق نمونهبرداری گونههای خانواده  Entomobryidaeدر شهرستان ساری
منهقه

مناطق
نمونهبرداری

مختصات
جغرافیايی

ارتفاع از سهح
دريا (متر)

تاري
جمعآوری

2913/32/32 Heteromurus major

باغ مرکبات

روستای آبمال

36° 42' 52" N
53° 5' 32" E

-23

2911/22/12 H. major

درخت اقاقیا

روستای کردخی

36° 42' 52" N
53° 6' 00" E

-22

حاشیه باغ مرکبات

روستای کردخی

36° 42' 52" N
53° 6' 00" E

-22

36° 42' 52" N
53° 6' 00" E
36° 42' 52" N
53° 5' 32" E

-22

روستای اسفندان

36° 44' 15" N
53° 7' 6" E

-22

روستای پنبه چوله

36° 43' 29" N
53° 7' 27" E

-21

دشت ناز

36° 38' 8" N
53° 11' 36" E

21

جاده دريا

36° 42' 52" N
53° 5' 32" E

-23

دانشگاه منابع طبیعی بادله

36° 34' 42" N
53° 11' 31" E

21

جنگ زارع

36° 32' 2" N
52° 7' 45" E

21

گونه

پوش

H. major

2913/39/21 Entomobrya atrocincta
E. multifasciata

2911/23/23 Lepidocyrtus sp.
2911/33/12 E. atrocincta
2913/32/32 H. major
2913/32/21 Seria domestica
2913/23/21 H. major

زير درخت افرا
باغ مرکبات
حاشیه درخت
آلوچه
حاشیه باغ مرکبات
آ بندان زير
درخت افرا

امامزاده روستای
کردخی -آبمال

E. multifasciata

2913/32/21 E. atrocincta

Lepidocyrtus sp.

2913/39/32 H. major

زير درخت افرا
درختان جنگلی
(بلوط ،انجیلی و )...
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مناطق
نمونهبرداری

مختصات
جغرافیايی

ارتفاع از سهح
دريا (متر)

تاري
جمعآوری

جنگ زري آباد

36° 31' 8" N
53° 12' 4" E

29

جنگ سا ر دره

36° 32' 42" N
53° 7' 31" E

11

جنگ جاده ساری-کیاسر

36° 23' 59" N
53° 54' 30" E

2921

2933/39/21 E. multifasciata

حاشیه باغ مرکبات

مهدشت راه بند

36° 42' 53" N
53° 5' 45" E

2291

2933/39/22 E. atrocincta

حاشیه زمی زراعی

روستای انجیلنسام بادله

36° 34' 42" N
53° 11' 31" E

223

گونه

2913/32/29 H. major

E. atrocincta

2913/21/32 H. major
2913/23/11 Pseudosinella
octopunctata

E. multifasciata

پوش

منهقه

درختان جنگلی
(بلوط ،انجیلی و )...
درختان جنگلی
(بلوط ،انجیلی و )...
درختان جنگلی
(بلوط ،انجیلی و )...

خصوصیات جنسها و گونهها

طرف سر (شک  ،)e-2ناخ کوچک ) (unguiculusبا

جنس Heteromurus Wankel, 1860

دندانه کوچک خارجی ،فورکطا ) (furcaبطدون موهطای

ايط جططنس مربططوط بططه زيرخططانواده Orchesellinae

صطططاف (شطططک  ،)d-2مطططوکرو ) (mucroدارای خطططار

است .گونههای اي جنس بطا سطه ويشگطی از گونطههطای

قاعده ای است (شک  .)a-2ايط گونطه توسط  Coxدر

ساير جنس ها متمايز می شود .داشت يطک بنطد کوچطک

سال  2311از اسطتان هطای مازنطدران ،گطیالن ،مرکطزی و

در قاعططده نخسططتی بنططد شططاخک (شططک  ،)b-2وجططود

آذربايجان گزارش شده است.

موهططای مططنظم بنططدیشططک روی آخططري بنططد شططاخک
(شک  )h-2و بدن فلسدار (شک .)c-2
گونه

(Moniez, 1889) Absolon, 1901 Heteromurus

major

مشخصات ریخت شناسی :اندازه ايط گونطه (شطک
 )2به طور معمول انطدکی بطی

از  1/1میلطی متطر اسطت.

مشخصاات محا هاای جما آوری :نمونطههطای
متعططددی از ايطط گونططه (بططی

از  13عططدد) از منططاطق

مختلططف شهرسططتان سططاری شططام خططاک بططاغ مرکبططات
روستای آبمطال (ططول جغرافیطايی " 19° 1' 91شطرقی و
عططر

جغرافیططايی " 91° 21' 11شططمالی) ،خططاکزيططر

درخت اقاقیا و خاک باغ مرکبات در روستای کردخیط

رنگ بدن بسیار متنوع است لذا ،توس محققان مختلف

(طول جغرافیايی " 19° 1' 33شرقی و عر

با اسامی گوناگون ردهبندی شده اسطت .امطا رنطگ بطارز

" 91° 21' 11شططمالی) ،خططاکزي طر درخططت آلوچططه در

بدن آن به اي شرح است :دارای لکههای تیطره در ططول

روستای پنبه چوله (طول جغرافیطايی " 19° 2' 12شطرقی

شاخک ،بخ

جلويی و جانبی سطر ،يطک سطوم بخط

و عر

جغرافیطايی

جغرافیطايی " 91° 29' 13شطمالی) ،خطاک زيطر

جلويی میان قفسه سینه ،حاشیه بند دوم قفسه سینه تطا بنطد

درخت افرا واقع در منهقه آ بنطدان جطاده دريطا (ططول

اول شکمی ،پاها و به ويشه ران ها و پنجه ها اسطت .دارای

جغرافیطططايی " 19° 1' 91شطططرقی و عطططر

شاخک بلند (شطک  ،)g-2فرمطول چشطمهطا  1+1در دو

" 91° 21' 11شططمالی) و خططاکهططای جنگط هططای زارع

جغرافیطططايی

معرفی برخی گونههای خانواده ) Entomobryidae (Collembolaاز مناطق مختلف خزری

(طول جغرافیايی " 11° 2' 21شرقی و عر

23

جغرافیطايی

میلی متر (شک  ،)1طرحهطای روی بطدن بطه رنطگ آبطی

" 91° 91' 1شططمالی) ،زريطط آيططاد (طططول جغرافیططايی

در زمینه سفید اسطت .دارای نطوار تیطره در

" 19° 21' 2شطططرقی و عطططر

ماي به بنف

جغرافیطططايی "91° 92' 1

لبه جلويی سر است (شک  )a-1نوار عقبی مشطخش بطر

شمالی) و سا ردره (طول جغرافیايی " 19° 2' 92شرقی

روی بند سوم شکم که از ناحیطه کنطاری شطکم بطه نطوار

جغرافیطايی " 91° 91' 21شطمالی) جمطع آوری

روی بند چهارم شکم متص می شود .يک نطوار عرضطی

و عر

په زيگزاگی روی بند چهطارم شطکم کطه بطه لکطههطای

شد (جدول .)2

پشتی روی بند متص است .سطه بنطد انتهطايی شطاخک و
نوک بند اول تیره شدهاند (شک  .)c-1بند اول شاخک

جنس Entomobrya Rondani, 1861

اکثر گونه های اي جنس ،دارای ططرح هطای رنگطی

ساده است (شک  )d-1پاها به جطز پطی ران )(subcoxa

تشخیش گونطه هطا مطی شطود .آنهطا

ران ) (femurدو جفططت آخططر پاهططا هططم رنططگ

مجزا هستند که سب

و رأ

ممک است با گونههای جطنس Willowsia (Nicolet,

هستند .موکرو دو دندانه (شطک  )f-1و نطاخ هطا دارای

) 1841به علت داشطت ططرح هطای رنگطی مشطابه اشطتباه

يططک جفططت دندانططه داخلططی هسططتند .لبططه شططکمی نططاخ

گرفته شوند .اما گونه های جنس  Willowsiaفاقد فلطس

کوچک صاف است.

هسططتند .زمینططه جلططد بططدن دارای موهططای بلنططد مططشهدار

مشخصااات محا هااای جما آوری :تعططداد 23

) (ciliateاست که قرار گطرفت ايط موهطا در کنطار هطم

نمونه از اي گونه از منطاطق مختلطف شهرسطتان سطاری

ويشگی هطای

شام خاک باغ مرکبات در روستای کردخیط (ططول

طرحهای مشخش را ايجاد میکند و اغل

شناسططايی مهلططو در سططهح گونططههططا اسططت .سططر دارای

جغرافیططايی " 19° 1' 33شططرقی و عططر

فرمططول چشططم  1+1اسططت (شططک  .)b-1فورکططا قططوی،

" 91° 21' 11شمالی) ،خاک زير درخت افطرا واقطع در

موکرو دارای دو دندانه و يک خار پايهای است .پنجه پا

دانشطططکده منطططابع طبیعطططی بادلطططه (ططططول جغرافیطططايی

) (tibiotarsiدارای يططک مططوی پايططهای اسططت کططه در

جغرافیطايی "91° 91' 21

قسمت رأ

گسترش يافتطه اسطت .بخط

درونطی پنجطه

پای سوم دارای يک موی صاف نزديک به رأ

اسطت.

" 19° 22' 92شرقی و عر

جغرافیططايی

شمالی) و خاک حاشیه باغ مرکبات واقطع در مهدشطت
راه بند (طول جغرافیطايی " 19° 1' 21شطرقی و عطر

ناخ ها ) (clawدارای دندانههای قطوی و بطدون تفطاوت

جغرافیايی " 91° 21' 19شمالی) و خاک حاشیه زمطی

در خططور توجططه در میططان گونططههططا ،بططه جططز در موقعیططت

زارعی برنج واقطع در روسطتای انجلینسطام بادلطه (ططول

دندانههطای کنطاری و شطک لبطه پیشطی نطاخ کوچطک

جغرافیططايی " 19° 22' 92شططرقی و عططر

هستند .از اي جنس دو گونطه بطه شطرح زيطر شناسطايی و

" 91° 92' 21شمالی) جمعآوری گرديد (جدول .)2

جغرافیططايی

معرفی شد که هر دو گونه برای فون ايران جديد هستند:
گونه Entomobrya atrocincta Schott, 1986
گونه )Entomobrya multifasciata (Tullberg, 1871

مشخصات ریختشناسی :ططول بطدن بطی

از 2/1

مشخصات ریخت شناسی :اي گونه (شک  )9برای
نخستی بار برای فون ايران گزارش می شود .اندازه گونه
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حدود  2/1میلی متر و بدن به رنگ زرد با يک نوار تیطره

از اي جنس ،گونه زير جمعآوری شده است:

رنگ روی بند سوم قفسطه سطینه و بنطد اول شطکم اسطت

گونه Pseudosinella octopunctata Boerner, 1901

(شک  .)c-9فرمول چشطم هطا  1+1اسطت (شطک .)a-9

مشخصات ریختشناسی :ايط گونطه (شطک  )2در

بند دوم قفسه سینه دارای حاشیه عقبی تیره است .سر آن

گزارشططات  )2311( Coxاز اسططتانهططای شططمال کشططور
از 2/2

دارای يک نوار تیره رنگ که به قاعطده شطاخک متصط

گزارش شده است .اندازه بدن در اي گونه بطی

شده است .آرواره با قطوی و مطوکرو دو دندانطه اسطت

میلی متر ،به رنگ سفید و دارای رنگدانههای خاکسطتری

(شک  b-9و .)d

ماي به آبطی پراکنطده روی شطاخک و قسطمت پشطتی و

مشخصات مح های جم آوری :تعداد  11نمونطه

زيری سر هستند .بدن دارای رنگدانههای پراکنطده قرمطز

اي گونه از مناطق مختلف شهرستان ساری شام خاک

ماي به قهوهای و پوشطیده از فلطس اسطت (شطک .)b-2

بططاغ مرکبططات روسططتای کردخیطط (طططول جغرافیططايی

چشم هطای سطاده  2+2روی يطک نقهطه چشطمی مکعبطی

جغرافیططايی "91° 21' 11

شک تعبیه شده است (شطک  .)a-2نطاخ هطا باريطک و

شمالی) ،خاک بطاغ مرکبطات روسطتای اسطفندان (ططول

دارای دندانططههططای جفططت کططوچکی در قسططمت درونططی

" 19° 1' 33شططرقی و عططر

جغرافیطططايی " 19° 2' 12شطططرقی و عطططر

جغرافیطططايی

" 91° 22' 21شمالی) ،خاک زيطر درخطت افطرا واقطع در
دانشطططکده منطططابع طبیعطططی بادلطططه (ططططول جغرافیطططايی
" 19° 22' 92شرقی و عطر

جغرافیطايی "91° 91' 21

شططمالی) ،خططاک جنگ ط زري ط آب طاد (طططول جغرافیططايی
" 19° 21' 2شطططرقی و عطططر

جغرافیطططايی "91° 92' 1

هستند (شک .)c-2
مشخصات محا هاای جما آوری :بطی

از 21

نمونه از اي گونه از خاک منهقه جنگلی واقع در جطاده
ساری-کیاسر (ططول جغرافیطايی " 19° 12' 93شطرقی و
عطططر

جغرافیطططايی " 91° 19' 13شطططمالی) در تطططاري

 2913/23/11جمعآوری گرديد (جدول .)2

شططمالی) و خططاک حاشططیه زمططی زارعططی بططرنج واقططع در
روستای انجلینسام بادله (ططول جغرافیطايی "19° 22' 92
شطططرقی و عطططر

جغرافیطططايی " 91° 92' 21شطططمالی)

جمعآوری گرديد (جدول .)2

جنس Seria Lubbock, 1869

اندازه بدن در گونه های اي جطنس از  3/12تطا 2/12
میلیمتطر متغیطر اسطت .ايط جطنس را مطیتطوان از طريطق
ويشگیهای زير از سطاير جطنسهطای خطانواده تشطخیش

جنس Pseudosinella Schaffer, 1897

گونطططههطططای ايططط جطططنس اساسطططا شطططبیه جطططنس

داد :وجود موکرو هاللیشک  ،فرمول چشطم هطا  2+2يطا
 1+1است (شک  ،)d-1فلطس هطای گطرد زرد رنطگ يطا

 Lepidocyrtusهسططتند ،امططا دارای تعططداد کمتططری چشططم

قهوه ای رنگ که در انتهطای سطر ،سطهح بطدن و حطداق

هسططتند (در برخططی گونططههططا  2+2يططا کمتططر) .بططدن بططدون

بنططططدهای اول شططططاخک ،پاهططططا و فورکططططا قططططرار دارد

رنگدانه يا رنگدانهها بسیار اندک هستند .جزيیات ناخ ها

)Christiansen and Bellinger, 2000؛

و کتوتاکسی ) (chaetotaxyروی بندهای دوم تطا چهطارم

) .2004از اي جطنس ،گونطه زيطر بطرای نخسطتی بطار از

شکم از ويشگیهای تشخیصی مهم در ايط گونطه هسطتند.

ايران گزارش میشود:

Barra,

معرفی برخی گونههای خانواده ) Entomobryidae (Collembolaاز مناطق مختلف خزری
گونه Seria domestica Nicolet, 1842

مشخصات ریخت شناسی :اي گونطه (شطک  )1بطه
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از اي جنس ،يک گونه از حاشیه رودخانه از خاک زيطر
درخت صطنوبر از روسطتای کردخیط جمطع آوری شطده

رنططگ سططفید و بططه طططول  2/1میلططیمتططر اسططت .مهمتططري

است .نمونه های جمع آوری شده به رنگ سبز کم رنگ

ويشگیهای اي گونه عبارتنطد از :بطدن پوشطیده از فلطس

ماي به آبی با  1+1چشم در هر دو طرف سطر اسطت .بطا

(شک  ،)a-1چهارمی بند شاخک دارای موهای بنددار

بررسیهايی که توس يطورگ شطولتز روی نمونطه هطای

(شک  )e-1ولی بند سوم شاخک دارای موهای نامنظم

جمططعآوری شططده از ايطط جططنس انجططام شططده اسططت،

(شک  ،)g-1میان قفسه سینه کوتاه ،دارای هفطت مطوی

مشخصططات ريخططتشناسططی آن بططا گونططههططای جططنس

داخلطی و عقبطی بنطد

 Lepidocyrtusاروپا همخوانی ندارد .به دلیط ايط کطه

دوم قفسه سینه و دارای يک سری موهای بلند روی بنطد

کلیططدی معتبططر بططرای گونططههططای آسططیا موجططود نیسططت،

اول قفسه سینه است (شک  .)f-1اي گونطه دارای يطک

مهالعات مقايسه ای اي گونه با گونه های معرفی شطده از

ناخ بلند روی پا است و موی چسبنده )(tenennt hair

اي جنس در کشورهای همجوار بايستی صورت گیرد.

درشت ) (macrochaetaدر بخ

کوتاهتر از ناخ کوچک است (شک  .)b-1مطوکرو بطا

مشخصات مح های جم آوری :تعطداد  1نمونطه

يک دندانه و دنز يه يطه ) (ceranulateاسطت (شطک

از اي گونه از خاک زير درخطت افطرا واقطع در امطامزاده

.)c-1

بططی روسططتاهای آبمططال و کردخیطط (طططول جغرافیططايی

مشخصات مح های جم آوری :تعطداد  2نمونطه
از اي گونه از خاک حاشیه باغ مرکبات واقع در دشطت
نططاز (طططول جغرافیططايی " 19° 22' 91شططرقی و عططر
جغرافیايی " 91° 91' 1شمالی) در تطاري 2913/32/21
جمعآوری گرديد (جدول .)2

" 19° 1' 33شططرقی و عططر

جغرافیططايی "91° 21' 11

شططمالی) در تططاري  2911/23/23جمططعآوری گرديططد
(جدول .)2
بحث و نتیجهگیری
بطططططا بررسطططططی فونسطططططتیک پادمطططططان خطططططانواده

جنس Lepidocyrtus Bourlet, 1839

مشخصات ریخت شناسی :گونه های (شک  )1ايط
جنس به دلیط پوشط

فلسطی روی بطدن ،دارای جطالی

 ،Entomobryidaeطی سالهای  2911تا  2933از مناطق
مختلف شهرستان ساری ،در مجمطوع ،پطنج جطنس و پطنج
گونططططه جمططططعآوری و شناسططططايی گرديططططد .گونططططه

برا ،است .معمو دارای  1+1چشم در هر دو طرف سر

 Entomobrya atrocinctaبیشططتري فراوانططی را در بططی

هستند .زمینطه بطدن پوشطیده از موهطای ريطز مطشکدار و

گونطططههطططای جمطططعآوری شطططده داشطططت .گونطططههطططای

دارای تعططدادی معططدود مططوی درشططت هسططتند .انططدام

 E. multifasciata ،E. atrocinctaو Seria domestica

پسشطاخکی ) (Post Antennal Organ: PAOوجطود

برای نخستی بار از ايران گزارش میشطود .يطک گونطه از

ندارد .رتینطاکولوم ) (retinaculumدارای  2+2دندانطه و

جططنس  Lepidocyrtusنیططز بططرای نخسططتی بططار گططزارش

يک موی درشت است .موکرو با دو دندانه و يک خطار

میشود که جهت تعیطی گونطه همانطان در حطال بررسطی

قاعده ای ،پنجه با يک موی چسبنده قاشقیشطک اسطت.

است .اي گونه ،احتما برای فون دنیا جديد خواهد بطود.
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گونطههطای  H. majorو  P. octopunctataقطبال توسط

موجود نیست .با توجه به پوش

 )2311( Coxاز ايران گزارش شدهاند .گونههای گزارش

ساری و وجود اکوسیستمهای متنطوع و بطا توجطه بطه تنطوع

شده در اي پشوه  ،از کشورهای اروپايی گزارش شطده

گونهای با ی اي خانواده در جهان به نظطر مطیرسطد کطه

اسططت ولططی اطالعططاتی در مططورد پططراکن

آنهططا در آسططیا

گیاهی متنطوع شهرسطتان

تعداد گونههای گزارش شده در آينده افزاي

يابد.

شک  -2گونه ( Heteromurus majorعکس توس نگارنطده):
 (Aمططوکرو (B ،بنططد قاعططدهای بنططد اول شططاخک (C ،فلططس روی
بدن (D ،فورکا (E ،چشطمهطا  (F ،1+1شطاخک (G ،بنطد چهطارم
شاخک.

شک  -1گونه ( Entomobrya multifasciataعکس توس نگارنده) (A :سر (B ،چشمها  (C ،1+1شاخک (D ،بند اول شاخک ساده (E ،بنطد
چهارم دارای موهای نامنظم (F ،موکرو دو دندانه.

شک  -9گونه ( Entomobrya atrocinctaعکس توس نگارنده) (A :چشم (B ،قهعات دهانی (C ،نوارهای تیره روی بنطد سطوم قفسطه سطینه و
شکم (D ،موکرو.

شک  -2گونه ( Pseudosinella octopunctataعکس توس نگارنده) (A :چشمها  2عدد در هر لکه چشمی (B ،فلسهای روی بدن (C ،ناخ .

معرفی برخی گونههای خانواده ) Entomobryidae (Collembolaاز مناطق مختلف خزری

19

شک  -1گونه ( Seria domesticaعکس توس نگارنده) (A :فلسهای روی بدن (B ،ناخ و ناخ کوچک (C ،موکرو و دنطز (D ،چشطمهطا،
 (Eبند چهارم شاخک (F ،موهای درشت روی بدن (G ،بند سوم شاخک.

شک  -1گونه ( Lepidocyrtus sp.عکس توس نگارنده) (A :نمای جانبی از حشره بالغ (B ،چشمها (C ،موکرو و دنز (D ،فلسها.

سپاسگزاری
نگارندگان از راهنمايیهای پروفسور Kenneth A.

 Christiansenجهت بهبود تحقیق و ارسطال مقطا ت بطا

طبیعی ساری برای فراهم کردن شراي انجام اي تحقیق
سپاسگزاری میکنند.

ارزش و همانی  ،از دانشطگاه علطوم کشطاورزی و منطابع
مناب
فرحبخ  )2923( .، ،فهرست آفات مهم نباتات و فرآوردههای کشاورزی ايران .سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی ،جلطد .2
سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی ،تهران.
مصد ،،م.
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Introduction of some Entomobryidae species (Collembola)
from different Caspian regions
Elliyeh Yahyapoor and Masoumeh Shayanmehr *
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Abstract
The family Entomobryidae is a group of Collembola which is also called "slender springtails".
They are considered as a group of springtails characterized as having an enlarged fourth
abdominal segment and a well-developed furcula. Fourth segmented antenna always is present.
The species in this family may be heavily scaled and can be very colorful. They can be found
throughout the world in a wide range of habitats but most species live in leaf litter, on the soil
surface, under the bark of trees, in the forest canopy or in caves. In order to investigate the fauna
of the Entomobryidae, different soil samples were taken from leaf litter in Caspian regions
located in Mazandaran province (orchards, agricultural crops and forests). The Collembola
specimens were extracted by heat in Berlise funnel during 1388-1390. Furthermore, some
specimens were caught by pitfall traps. In general, five genera and five species were collected
among which three species (indicated by *) were new for Iran. The specimens belonging to the
genus Lepidocyrtus (Bourlet, 1839) were not matched with available taxonomic keys. The
identified species were as follows: Entomobrya atrocincta *, E. multifasciata*, Seria
domestica*, Heteromurus major, Pseudosinella octopunctata.
Key words: Iran, Entomobryidae, Sari, Fauna, Collembola
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