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چکیده
خانواده  Onychiuridaeمتعلق بقه رده پادمقان ) (Collembolaو راسقته  Poduromorphaاز جملقه بنقدپایان خقاکزی
هستند که نقش مهمی در تجزیه و چرخه مواد در طبیعت ایفا میکنند .در تحقیقی که برای بررسی فقون پادمقان طقی
سققالهققای  5931-5939در منققاط ملتلققر شققهر تهققران و اطققرا

دن انجققام شققد ،نمونققههققایی از پادمققان خققانواده

 Onychiuridaeشامل  1گونه متعل به  1جنس ملتلر جمعدوری و شناسایی شدند .قیر برلیز تغییرشکلیافته بقرای
استلراج این گونهها از خاک و خاکبرگ اسقتفاده شقد و نمونقههقای جمقعدوریشقده از روی کلیقدهای موجقود
شناسایی شدند .نتایج شناسقاییهقا جقنس ) Allonychiurus (Yoshii, 1995و گونقه

Orthonychiurus stachianus

) (Bagnall, 1939را بقرای نلسقتین بقار از ایقران گقزارش مقیدهنقد .گونقههقای )،O. folsomi (Schaffer, 1900
) Porotaphorura fimata (Gisin, 1952) ،Heteraphorura japonica (Yosii, 1967و

Thalassaphorura

) encarpata (Denis, 1931نیز برای نلستین بار برای فون تهران گزارش میشوند.
واژههای کلیدی :پادمان ،تهرانOnychiuridae ،Allonychiurus ،

مقدمه.
پادمان جانوران کوچکی هستند کقه متوسقط طقول

مربققع مققیرسققد ).(Petersen and Luxton, 1982
پادمان گونههای همقه جقازی هسقتند امقا پقراکنش ایقن

دنهققا بققه  1/51تققا  51میلققیمتققر مققی رسققد و از لحققا

بنققدپایان در زیسققتگاه هققای نامسققاعد ماننققد بیابققانهققا و

طبقققه بنققدی در گققروه دروندهانیققان )Enthognatha

مناط ق بی کمتر و فون پادمقان در مکقان هقای دارای

قرار مقی گیرنقد .پادمقان بقدون بقال ،دارای شقاخک و

پردازه اکولوژیکی فراوان مانند جنگل ها بسقیار متنقو

اغلققگ گونققه هققا دارای فورکققا روی بنققد چهققارم شققکم

است .در کل بجز چند گونه گیاه خوار که دفت هستند

هستند .اگرچه بعضی گونه هقا روی سق ز زمقین مق

بیشققتر پادمققان بققا ریققزه خققواری و پوسققیدهخققواری،

روی گیاهققان) زنققدگی مققی کننققد ،اغلققگ گونققههققا

تجزیه کنندگان طبیعت و در کقل جقانوران سقودمندی

خاکزیند .تراکم پادمان در برخقی خقاک هقای غنقی از

محسقو

مقیشقوند (Hopkin, 1997; Endlweber

عناصر مغذی به بقیش از چنقد میلیقون فقرد در هقر متقر

).and Scheu, 2006
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در گققذر زمققان ،ردهبنققدی پادمققان تغییققرای زیققادی

 )5301 Coxنلسققتین م العققه جققامع را پیرامققون

کرده است )5331 Hopkin .در کتا خقود پادمقان را

پادمان انجام داد و حدود  11گونه متعل به  91جنس

ردهای نققام مققیبققرد کققه بققه سققه راسققته بققه نققامهققای

و  1خققانواده را گققز ارش کققردد در میققان گونققه هققای

 Arthropleonaشققامل  1باالخققانواده و  51خققانواده)،

گققزارش شققده از خققانواده  1 ،Onychiuridaeگونققه

 Neelipleonaشققامل  5خققانواده) و Symphypleona

متعل به  1جقنس از اسقتان هقای درربایجقان غربقی و

شامل  1خانواده) تقسیم میشقود .در ردهبنقدی جدیقد،

شققرقی ،مازنققدران ،گققی ن ،زنجققان و مرکققز ایققران از

پادمان رده ایست کقه بقه چهقار راسقته تقسقیم مقیشقود:

جمله تهران وجود دارد .در گزارش  )5301 Coxبقه

راسقققته  Podorumorphaشقققامل  1باالخقققانواده و 55

مکان های دقی نمونقه بقرداری اشقاره ای نشقده اسقت.

خقققانواده) ،راسقققته  Entomobryomorphaشقققامل 1

پققس از گققزارش  )5301 Coxتققا مققدی هققا تحقیقق

باالخانواده و  55خانواده) ،راسته  Neelipleonaشقامل

پیرامون فون پادمان ایران متوقر شقد تقا Moravvej

 5خانواده کوچک) و راسته  Symphypleonaشامل 1

 ) 1119فققون پادمققان شققهر تهققران را بررسققی و در

باالخقققانواده و  51خقققانواده) ;(Deharveng 2004

مجمو  51گونه و  51جنس را معرفی کقردد در ایقن

.)Belinger et al., 2014

بررسی از خانواده  Onychiuridaeگونه ای شناسقایی

خققققانواده  Onychiuridaeمتعلقققق بققققه راسققققته

و گزارش نشقد .در سقال هقای اخیقر بقه بررسقی فقون

 Poduromorphaبقققه دو زیرخقققانواده بقققه نقققامهقققای

پادم ان در ایران توجه شده اسقت (Yahyapour and

 Onychiurinaeو  Tullbergiinaeتقسققیم مققیشققود.

Shayanmehr, 2013د Bakhshi et al., 2014د

تاکنون  031گونه از این خانواده در جهان معرفی شده

).Yoosefi Lafooraki and Shayanmehr, 2015

اسقققت .اعضقققای خقققانواده  Onychiuridaeبیشقققتر در

از خققانواده 5 )1151 Yahyapour ،Onychiuridae

عمق هققای ملتلققر خققاک فعالیققت مققی کننققد و بیشققتر

گونققه از سققاری Daghighi ،و همکققاران 5 )1159

گونققه هققای شناسققایی شققده از ایققن خققانواده متعل ق بققه

گونققه متعل ق بققه  5جققنس از گققی ن و  Kahrarianو

زیرخانواده  Onychiurinaeبا  11جقنس و  110گونقه

همکقققاران  1 )1151گونقققه متعلق ق بقققه  9جقققنس از

هسققتند .زیرخققانواده  91 Tullbergiinaeجققنس و 151

کرمانشققققاه را گققققزارش کردنققققد Shayanmehr .و

گونه دارد ) (Fjellberg, 1998و اخیرا این زیرخانواده

همکاران  )1159در چک لیست پادمان ایران از ایقن

به صوری خانواده مستقلی از  Onychiuridaeجدا شده

خانواده حدود  51گونه متعل به  0جنس را معرفی و

اسقت ) .(Dunger and Schlitt, 2011ویژگقیهقایی

 Yoosefi Lafoorakiو 51 )1151 Shayanmehr

نظیققر وجققود چشققم کققار روی سققر ،روی بنققدهای

گونه را از مازندران گزارش کردند .در تحقیققی کقه

قفس سینه و بندهای شکم ،اعضای حسی انگشتی روی

برای بررسی فون پادمقان در شقهر تهقران انجقام شقد،

بنقد سققوم شققاخک ،شققکل خقاپ انققدام پققسشققاخکی

گونه هایی متعلق بقه خقانواده  Onychiuridaeیافقت

خانواده  Onychiuridaeرا از سایر خانواده های راسقته

شدند که ویژگی های مهم دن ها در تشلیص گونه هقا

 Podumorphaمتمایز میکنند.

اهمیت دارند.
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مواد و روشها.

519

گون ه حتما باید اس ید میکروسکوپی تهیه شود شقکل

نمونه برداری هایی برای بررسی فون پادمان در شهر

 .) 9بققرای تهیققه اس ق ید میکروسققکوپی از یققک ق ققره

تهران و گاهی حومقه دن طقی سقالهقای 5931-5939

محلول هویر شامل  11میلی لیتقر د

مق قر 91 ،گقرم

انجام شکل  )5و از قیر برلیز تغییقرشقکل یافتقه بقرای

صمغ عربی 111 ،گرم کلرال هیقدرای و  11میلقیلیتقر

جققدا سققازی پادمققان اسققتفاده شققد شققکل  .)1در بققین

گلیسیرین) استفاده شد .اس یدها یقک هفتقه در دون و

زیققرین

دمای  11درجه سانتی گقراد نگهقداری شقدند تقا مقایع

قیققر ،تشققلیص اعضققای خققانواده  Onychiuridaeبققا

ت بیت کننده خشک شود و سپس اطرا

المل بقا الک

توجققه بققه شققکل بققدن ،رنققد سققفید و نداشققتن چشققم

مسققدود شقققد تققا مقققانع جقققذ رطوبققت هقققوا شقققود

به راحتی امکان پذیر است امقا بقرای تشقلیص جقنس و

).(Christiansen, 1957

نمونقه هقای پادمقان جمققعدوری شقده در رقر

شکل  -5موقعیت جغرافیایی محلهای نمونهبرداریشده *) در شهر تهران و حومهد من قه  -5 :5پارک نیاوران  -1توچال  -9پارک جمشقیدیه
 -1داردبادد من قه  -5 :1سعادیدباد  -1پارک نهجالب غه  -9پارک پردیسان  -1موزه تنو زیستی  -1پارک گفتگود من قه  -5 :9پارک ملت
 -1پارک قی ریه  -9پارک طالقانید من قه  -5 :1پارک لویزاند من قه  -5 :1جنتدباد پارک اقاقیا ،بهاره ،پروانه)  -1دیتاهلل کاشانی پقارک
اردکانی ،استق ل)  -9پارک کوهسار شهران)  -1من ققه کوهسقتانی سقولقان  -1حصقارک  -1اتوبقان شقهید بقاکرید من ققه  :1پقارک اللقه،
امیردباد ،پارک گفتگود من قه  :51پارک خزانهد من قه  :11پارک والیتد من قه  :15ورددوردد من قه  :11دهکده المپیک ،پارک جقوانمردان،
دریاچه خلیج فارس ،پارک چیتگر ،بهشت زهرا س) ،شهرستان اس مشهر ،شهریارد کرج :پارک جهاننما

شناسایی نمونهها با مراجعه به منقابعی از جملقه کلیقد

) (Bellinger et al., 2014انجققام شققد .از گونققههققای

شناسایی راسته  (Fjellberg, 1998) Podorumorphaو

شناساییشده و ویژگیهقای کلیقدی دنهقا عکقسهقای

کلیقققققدهای موجقققققود در سقققققایت Collembola.org

میکروسکوپی با بزرگنماییهای ملتلر تهیه شد.
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شکل  -1دستگاه تغییرشکلیافته قیر برلیز برای جداسازی پادمان از خاک و خاکبرگ اصلی)

شکل  -9نمونههای  Onychiuridaeجمعدوریشده زیر بینوکلر اصلی)

جنسها و گونقههقایی کقه بقاتوجقه بقه کلیقدهقای در

 Allonychiurusبرای فون ایران گزارش میشود کقه از

دسترس و چکلیست گونههای ایران Shayanmehr et

خاک بهشت زهرا س) در تهران جمعدوری و شناسایی

 )al., 2013برای فون ایقران جدیقد تشقلیص داده شقدند

شقققققده اسقققققت .همننقققققین بقققققرای نلسقققققتین بقققققار

برای شناسایی و تأیید دقی تر بقرای دکتقر ،Igor Kaprus

گونقققه Orthonychiurus stachianus (Bagnall,

دانشققیار و رسققیس بلققش بیوسیسققتماتیک و تکامققل مققوزه

) 1939از من قه  1تهران جنقتدبقاد) بقرای فقون ایقران

تاریخ طبیعی از کشور اکراین ،فرستاده شدند.

معرفقققی مقققیشقققود .بقققرای نلسقققتین بقققار گونقققههقققای
(Schaffer,

نتایج.

folsomi

Orthonychiurus

) Heteraphorura japonica (Yosii, 1976) ،1900و

در ایقققن تحقیق ق  1جقققنس و  1گونقققه از خقققانواده

) Thalassaphorura encarpata (Denis, 1931برای

 Onychiuridaeاز نقاط ملتلر شهر تهران و حومه و 5

فقققون شققققهر تهققققران گققققزارش مققققیشققققوند .گونققققه

گونققه از کققرج جمققعدوری ،شناسققایی و معرفققی شققدند.

) Porotaphorura fimata (Gisin, 1952از پققارک

(Yoshii,

جهاننمای کرج جمعدوری و شناسقایی شقده اسقت .در

بققققرای نلسققققتین بققققار جققققنس )1995
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ادامه ویژگیهای مهم در تشقلیص گونقههقا ،اط عقای

عقققرغ جغرافیقققایی ˝ 91˚ 15ʼ 11شقققمالی) در تقققاریخ

جمعدوریشده و مناط انتشار دنها بیان میشود.

 5931/5/51جمعدوری شد.

در شناسایی گونههای خانواده  Onychiuridaeبایقد

مناطق انتشار :جنس  Heteraphoruraنلستین بقار

ویژگی های مهمی بررسی شوند کقه عبارتنقد از :وجقود

از مازندران (Yoosefi Lafooraki and Shayanmehr,

چشققم کققار پشققت سققر ،روی بنققدهققای قفققسسققینه و

 (2015گزارش شده ولی گونقه دن تعیقین نشقده اسقت.

بندهای شکم به رنقد سقفید یقا متمایقل بقه زرد و فاققد

نمونققههققایی از گونققه  H. japonicaنلسققتین بققار از

اماتیققدید بنققد سققوم شققاخک دارای  1-9عققدد عضققو

کرمانشاه جمعدوری شدند )(Kahrarian et al., 2014

حسققاس انگشققتماننققدد انققدام پققسشققاخکی (Post

و این گونه برای نلستین بار از تهران گزارش میشود.

 )antennal organبققا تعققداد زیققادی وزیکققل سققاده یققا

مشخصا :ریختشناسی :بدن ،عموما سقفیدرند و

مرکگد تعداد موهای موجود در لگ باالد وجقود داشقتن

کشققیده اسققت شققکل  .)1حاشققیه عقبققی کپسققول سققر و

یققا نداشققتن موهققای شققکمی روی تمققام اسققترنیتهققای

ترژیت اول قفسسینه فاققد چشقم کقار  ،ترژیقت دوم و

قفسسینهد وجقود داشقتن یقا نداشقتن خارهقای شقکمید

سققوم قفققسسققینه و ترژیققت اول و دوم شققکم دارای 5+5

کتوتاکسی ساقپنجهد شکل فورکا که تحلیل رفته یقا در

چشم کار پشتی میانی هستند و سق ز پشقتی بقدن فاققد

بند چهارم شکم به تاخوردگی کوچک منفقردی تبقدیل

چشم کار است .فورکا به ناحیه کوچقک گرانولقه بقا 1

در

ستوال در یک ردیر در قسمت عقبی تبدیل شقده اسقت.

قاعققده سققا کوکسققا و فرمققول چشققم کققار در سق ز

خارهای انتهایی قوی و روی پاپی هقای مجقزا شقکل -1

پشتی.

 )Aهستند .اندام حسی بند سوم شقاخک دارای پاپی هقای

جنس ). Heteraphorura (Bagnall, 1984

ساده و  1موی محافظ اسقت شقکل  .)B-1وزیکقلهقای

گونه ).Heteraphorura japonica (Yosii, 1967

اندام پسشاخکی دو نقو سقاده و چنقد لقو دارنقد کقه

شده استد وجقود داشقتن یقا نداشقتن چشقم کقار

جمعآوری اطالعاا 11 ::نمونقه از ایقن گونقه از

نسبت به محور تققارن بقهصقوری عمقود یقا مقور ققرار

چمن موزه تنو زیستی واقع در من قه  1تهقران ،مجقاور

میگیرند شکل  .)C-1موی  d0روی سقر وجقود نقدارد.

بوستان پردیسان طول جغرافیقایی˝ 15˚ 15ʼ 11شقرقی،

ترژیت ششم شکم  9موی میانی دارد ).(Arbea, 2014

شکل -1گونه  :H. japonicaشکل عمومی بدن ،بزرگنمایی  10Xاصلی)
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شکل  - 1گونه  . A :H. japonicaخارهای ملرجی قوی و روی پاپی های مجزاد  . Bاندام حسی بند سوم شاخک دارای پاپی های سادهد
 .Cوزیکلهای اندام پسشاخکی .بزرگنمایی  40Xاصلی)

جنس ). . Protaphorura (Absolon, 1901

دارای  3مققو اسققت .س ق ز شققکمی فقققط روی سققر 5+5

گونه ). . Protaphorura fimata (Gisin, 1952

چشم کار و سا کوکسا در اک ر گونقههقا تنهقا یقک

جمااعآوری اطالعااا 1 ::نمونققه از ایققن گونققه از

چشم کار دارد .روی تمقام اسقترنیتهقای قفقسسقینه

درخت اقاقیا ،بوسقتان جهقاننمقا واققع در

مو های شکمی وجود دارند که معموال بهصقوری -1-5

اتوبققان تهققران -کققرج طققول جغرافیققایی˝15˚ 11ʼ 11

 1هسققتند .خارهققای شققکمی وجققود دارنققد .کتوتاکسققی

شققرقی ،عققرغ جغرافیققایی ˝ 91˚ 11ʼ 91شققمالی) در

ساقپنجه کامل است .مقوی  Mو هقر  1مقوی  Tوجقود

تاریخ  5939/5/11جمعدوری شد.

دارنقققد شقققکل .)B-1فرمقققول چشقققمهقققای کقققار

خاک اطرا

مناطق انتشاار :ققب  )5301 Coxایقن گونقه را از

 99/111/99999است و سا کوکسا یک چشم کقار

مازندران ،گی ن ،درربایجقان شقرقی و غربقی و زنجقان

دارد .شکل اندام جنسی در مادهها به شکل شیار افققی و

گزارش کرده است .این گونه برای نلستین بار از تهران

در نرها به شکل شیار طولی است شقکل  .)A-1فورکقا

گزارش میشود.

به شکل تاخوردگی کوچک منفقردی روی بنقد چهقارم

مشخصا :ریختشناسی :گونقه ای سقفیدرند بقه

شکم است شکل  .)B-1بند پنجم شکم فاقد مقو و بنقد

طول  1/1میلیمتقر اسقت .انقدام پقسشقاخکی بقا تعقداد

اول قفققسسققینه دارای مققوی میققانی اسققت (Fjellberg,

زیادی وزیکل ساده شکل  )A-1وجود دارد .لقگ بقاال

).1998

شکل  -1گونه  .A :P. fimataاندام پسشاخکید  .Bساقپنجه دارای  3موی چماقی .بزرگنمایی  40Xاصلی)
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شکل  -1گونه  .A :P. fimataشکل اندام جنسی در نرها بهصوری شیار طولی روی بند پنجم شکمد  .Bفورکا در س ز شکمی تحلیلرفته و بقه
شکل م لث دردمده است .بزرگنمایی  40Xاصلی)

جنس ). Thalassaphorura (Bagnall, 1949

ساق پنجه ها تغییر کرده است و موهای  T1و  T2وجقود

گونه ). Thalassaphorura encarpata (Deniss, 1931

ندارند .فورکا کام از بین رفته و صقفحه فورکقایی بقا

جمااعآوری اطالعااا ::بققار اول  51نمونققه از ایققن

 1+1ستوال است .این جنس با داشتن وزیکلهای سقاده

درختنققه گقل خرزهقره و گققل

در اندام پقس شقاخکی و تغییقر در کتوتاکسقی از سقایر

جعفری واقع در بوسقتان طالققانی طقول جغرافیقایی˝11

جنس های خانواده  Onychiuridaeمتمایز می شود .در

 15˚ 11ʼشققققرقی ،عققققرغ جغرافیققققایی ˝91˚ 11ʼ 11

گونه ،اندام پس شقاخکی حقدود  11وزیکقل سقاده در

شققققمالی) در تققققاریخ  5931/1/51جمققققعدوری شققققد.

یک چیدمان باریک دارد شکل  .)B-0فرمقول چشقم

نمونه های بعدی از پای درخت سرو پارک اللقه من ققه

کققار در سقق ز پشققتی  ،91/199/99919در سقق ز

 )1در تققاریخ 31/3/51د پققارک نیققاوران من قققه  )5در

شکمی  1/111/1551و هقر سقا کوکسقا بقا دو چشقم

تاریخ 31/55/51د پقارک گفتگقو من ققه  )1در تقاریخ

کار است .لگ باال با  1مو و  1موی پریلبرال شکل

39/1/1د میدان هفت تیر من ققه  )1در تقاریخ 39/1/11

 ) A-3و قاعده لگ پایین با  1+1مو است .خقار انتهقایی

و از مدرس شمال در تاریخ  39/1/11جمعدوری شدند.

خمیده و باریک و سر دارای  1-1مقو در امتقداد خقط

مناطق انتشار :این گونه نلسقتین بقار از مازنقدران

میانی است .بندهای اول تا سوم قفس سینه هر کقدام بقا

Yoosefi Lafooraki and

 5+5مققوی شققکمی ،فاقققد فورکققا هسققتند و صققفحه

 )Shayanmehr, 2015و بقرای نلسقتین بقار از تهقران

فورکایی با  1میکروکتا اسقت کقه در دو ردیقر ققرار

گزارش میشود.

دارنقققد .نقققاخن هقققا فاققققد دندانقققه و اونگوسیکولقققوس

گونقه از خقاک اطقرا

گققزارش شققده اسققت

مشخصا :ریختشناسی :بدن اعضای این جقنس

ملروطقی شقکل هسقتند .خقار ملرجقی بلنقد و  1عققدد

سفیدرند شقکل  )A-0و انقدام پقس شقاخکی دارای

اسققت شققکل )B-3

لو های ساده است .لقگ بقاال  1مقو دارد .کتوتاکسقی

.)Shayanmehr, 2015

Yoosefi Lafooraki and
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شکل  -0گونه  .A :T. encarpataشکل عمومی بدن بزرگنمایی )10Xد  .Bاندام پقسشقاخکی بقا حقدود  11وزیکقل سقاده در یقک چیقدمان
باریک بزرگ نمایی  .)40Xاصلی)

شکل  -3گونه  .A :T. encarpataلگ باال با  1مو و  1موی پری لبرالد  .Bخار انتهایی خمیده و باریک .بزرگنمایی  40Xاصلی)

جنس ). Orthonychiurus (Stach, 1954

جنت دبقاد من ققه  )1در تقاریخ  31/5/91جمقع دوری

گونه .(Schaffer, 1900) Orthonychiurus folsomi

شد.

جمع آوری اطالعا 11 ::نمونقه از ایقن گونقه از

مناطق انتشار :نلستین بار این گونقه از مازنقدران،

درخت چنقار واققع در بوسقتان پردیسقان

سققاری )Yahyapour and Shayanmehr, 2011

طققققول جغرافیققققایی˝ 15˚ 11ʼ 11شققققرقی ،عققققرغ

گزارش شده است .این جنس و گونه برای نلستین بار

خاک اطرا

جغرافیایی ˝ 91˚ 11ʼ 31شمالی) در تاریخ 5931/5/51

از شهر تهران گزارش میشوند.

جمع دوری شد .نمونه های بیشتری از این گونه از چمن

مشخصا :ریختشناسی :این گونه به طقول -5/1

اتوبان شهید باکری من ققه  )1در تقاریخ  ،31/5/51از

 5/9میلققی متققر و سققفیدرند اسققت شققکل .)A-51

خاک و خاک برگ پای درخت گل موزه تنو زیستی

اعضای حسقی بنقد سقوم شقاخک مسقتقیم و چمقاقی و

من قه  )1در تاریخ  31/5/51و از خاک و خاکبرگ

دارای  1پاپیققل یققا بردمققدگی شققکل )B-51هسققتند.

پققای درخققت گوجققه سققبز و خققاک پققای بوتققه پاپیتققال

بقه شقکل  91/111/99911و

فرمول چشم هقای کقار
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س ز شکمی  9/111/55 )1-5 5اسقت .انقدام جنسقی

سنسققی اسققت

در نرها به خوبی نمایان است شقکل  )55و دارای 1+1

.)2011

Yahyapour and Shayanmehr,

شکل  -51گونه  .A :O. folsomiشکل عمومی بدن بزرگنمایی )10Xد  .Bاعضای حسی بند سوم شاخک مستقیم و چماقی و دارای چهار
پاپیل یا بردمدگی بزرگنمایی  .)40Xاصلی)

شکل  -55گونه  :O. folsomiاندام جنسی در نرها ،بزرگنمایی  40Xاصلی)

گونه ).Orthonychiurusstachianus (Bagnall, 1939

مققدرس شققمال در تققاریخ  39/1/11جمققعدوری شققد.

جمعآوری اطالعا ::این گونه برای نلسقتین بقار

همننین جمعیقت بسقیار زیقادی از ایقن گونقه از خقاک

از خاکبرگ پای درخت کاج اتوبان باکری من قه )1

اطقققرا

گیقققاه پاپیتقققال از بوسقققتان گفتگقققو طقققول

در تاریخ  31/5/51و سپس از خاکبرگ پقای درخقت

جغرافیایی˝ 15˚ 11ʼ 10شقرقی ،عقرغ جغرافیقایی ˝50

اقاقیققای پققارک جهققاننمققا کققرج) در تققاریخ 39/5/11د

 91˚ 11ʼشمالی) در تاریخ  5939/1/1جمعدوری شد.

خققاک اطققرا

درخققت گوجققه سققبز واقققع در من قققه

جنتدباد طول جغرافیایی˝ 15˚ 50ʼ 19شقرقی ،عقرغ

مناطق انتشار :این گونه برای نلسقتین بقار از ایقران
گزارش میشود.

جغرافیایی ˝ 91˚ 11ʼ 01شمالی) در تاریخ 5931/5/91د

مشخصااا :ریخااتشناساای :بققدن سققفیدرند،

پققای درخققت سققرو پققارک اللققه من قققه  )1در تققاریخ

کوچک و طول دن بدون در نظرگرفتن شاخک در نرها

31/3/51د پققققارک نیققققاوران من قققققه  )5در تققققاریخ

 5/1-5/9میلیمتر و در مادهها  5/1-5/0میلقیمتقر اسقت

31/55/51د پارک گفتگو من قه  )1در تقاریخ 39/1/1د

شکل .)51بلش پشتی بند پقنجم شقکم بقا یقک زایقده

میققدان هفققت تیققر من قققه  )1در تققاریخ  39/1/11و از

گوشتی ،بدون خار ملرجی شکل  )A-59است .انقدام
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جنسی ماده روی بند پنجم به صوری شیار عرضی اسقت

موی محافظ شکل  )A-51هستند .انقدام پقسشقاخکی

شکل  .)B-59بلندی شاخک تقریبا به اندازه طقول سقر

 55وزیکققل دارد کققه بققا یققک عضققو کیسققهای پوشققیده

است .فورکا به ناحیه کوچقک بردمقده بقا  5+5سقتوالی

شقققدهانقققد .فرمقققول چشقققم کقققار در بلقققش پشقققتی

پشتی تبدیل شده است .پوست زملقت و دارای نقواحی

 ،91/1)5 11/1999)1 1)9بلش شکمی 1/155/1555

بردمده کم و بقیش یکنواخقت اسقت .روی بنقد چهقارم

اسققت .روی سققا کوکسققا  1چشققم کققار دارد .بنققد

شققاخک میکروسنسققی در موقعیققت جققانبی و مجققزا در

چهارم شکم موی  p0و بند ششم شکم یک مقوی میقانی

بققاالی مققوهققای پشققتی قققرار دارد .بنققد سققوم شققاخک

دارد .بین پاها در قسمت پشتی قفسسینه فاقد مقو اسقت.

میکروسنسی یی دارد که زیر اعضای حسی ققرار گرفتقه

نققاخن بققدون دندانققه ،ضققمایم امپودیققوم فاقققد صققفحای

است .بنقد دوم و سقوم قفقس سقینه دارای میکروسنسقی

ورقهای در قاعده و ضمایم به سمت داخل ناخن کشقیده

جانبی هستند .اعضای حسی بنقد سقوم شقاخک دارای 1

شدهاند ،پنجه ناخن یک حلقه انتهایی دارد که مرکگ از

پاپی  1 ،سنسور میلهای 1 ،سنسقور صقا

و چمقاقی و 1

 3مو است شکل.)Hensel et al., 2013 )B-51

شکل  -51گونه  :O. stachianusشکل عمومی بدن ،بزرگنمایی  10Xاصلی)

شکل  -59گونه  .A :O. stachianusبند انتهقای شقکم بقدون خقار ملرجقید  .Bانقدام جنسقی مقاده روی بنقد پقنجم بقهصقوری شقیار عرضقی.
بزرگنمایی  40Xاصلی)
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شکل  -51گونه  .A :O. stachianusاعضای حسی بند سوم شاخک دارای چهار پاپی د  .Bساقپنجه یک حلقه انتهایی داردکه مرکقگ از  3مقو
است .بزرگنمایی  40Xاصلی)

جنس ). Allonychiurus (Yoshii, 1995

ویژگی ها می تقوان بقه داشقتن چشقم کقار در بلقش

گونه . Allonychiurus sp.

پشتی سر شکل  ،)A-51موهای  d0روی سر و داشقتن

جمع آوری اطالعاا 1 ::نمونقه از ایقن گونقه از

 1+1سنسی اشقاره کقرد .انقدام حسقی روی بنقد سقوم

درخققت کققاج واقققع در من قققه بهشققت

شاخک به صوری مستقیم و گاهی خمیده و تویشکل

طول جغرافیایی˝ 15˚ 11ʼ 01شقرقی ،عقرغ

است .بند چهارم شاخک دارای یک میکروسنسقیلوم و

جغرافیایی ˝ 91˚ 95ʼ 11شمالی) در تاریخ 5939/5/51

فرمول موهای لبرال  1 ،1/9و  1است .فورکا ابتدایی و

جمعدوری شد.

دارای  1مققوی کوچققک در دو ردیققر اسققت کققه در

خققاک اطققرا
زهرا

س)

مناطق انتشار :این جنس برای نلستین بار از ایران
گزارش میشود.

قسمت پشتی ققرار دارنقد .سقاق پنجقه دارای  55مقو در
بلش انتهایی است .بند پنجم شکم دارای  9ردیر مقو

مشخصا :ریخت شناسی :بقدن بسقیار کوچقک و

و موهققای  a0و  p0وجققود دارنققد .خققار انتهققایی دارای

سفیدرند شقکل  )A-51دارنقد .انقدام پقس شقاخکی

پاپیقل هقای مجقزا اسقت شقکل (Sun et al., )B-51

وزیکققل هققای مرکققگ دارد شققکل  .)B-51از دیگققر

).2009
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شکل  -51گونه  .A :Allonychiurus sp.شکل عمومی بدن بسیار کوچقک و سقفیدرند بقزرگنمقایی )10Xد  .Bانقدام پقسشقاخکی دارای
وزیکلهای مرکگ بزرگنمایی  .)40Xاصلی)

شکل  -51گونه  .A :Allonychiurus sp.سه عدد چشم کار روی بلش عقبی سرد  .Bخار انتهایی دارای پاپیلهای مجزا .بزرگنمایی  40Xاصلی)

بحث و جمعبندی.
در تحقی حاضقر کقه بقرای بررسقی فقون پادمقان طقی

گزارش کردهاند .گونههقای ،Heteraphorura japonica
fimata

 Porotaphoruraو

Thalassaphorura

سالهای  5931تا  5939در مناط ملتلر تهران و اطقرا

 encarpataنیز برای نلستین بار برای فون تهقران گقزارش

دن انجققام شققد 1 ،جققنس و  1گونققه ملتلققر از خققانواده

میشوند Yoosefi Lafooraki .و ،)1151 Shayanmehr

 Onychiuridaeجمقققعدوری و شناسقققایی شقققدند .بقققرای

گونقههقای  P. fimata ،H. japonicaو  T. encarpataرا

نلستین بار از خاک بهشت زهرا س) نمونقههقایی از جقنس

از استان مازنقدران گقزارش کقردهانقد .در بقین نمونقههقای

 Allonychiurusیافتققه شققد کققه بققرای فققون ایققران رکققورد

جمعدوریشده O. stachianus ،نسبت به نمونههای دیگقر

جدیدی است .گونقه  Orthonychiurus stachianusکقه

فراوانی بیشتری داشت.

از مناط ملتلر جمعدوری شد برای نلستین بقار از ایقران
گقققزارش مقققیشقققود .گونقققه  O. folsomiاز جقققنس

سپاسگزاری.

 Orthonychiurusبققرای نلسققتین بققار از تهققران گققزارش

بهاین وسیله از زحمای  Dr. Igor Kaprusاز کشقور

مقققیشقققودد ایقققن گونقققه را نلسقققتین بقققار  Yahyapourو

اوکققراین بققرای تأییققد و شناسققایی گونققههققای متعلق بققه

 )1155 Shayanmehrاز شققهر سققاری واقققع در مازنققدران

خانواده  Onychiuridaeقدردانی میشود.
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معرفی رکوردهای جدید از خانواده  Onychiuridaeبرای فون پادمان ایران

پیوست  -5گونههای جمعدوری شده و هرباریومی در م العقه تشقریحی بقرگ و دمبقرگ گونقههقای  .Ahchemillaهربقاریوم دانشقگاه گقی ن
) (GUHهرباریوم مرکزی دانشگاه تهران ) ،(TUHهرباریوم مؤسسه تحقیقای جنگلها و مراتع ).(TARI
شماره هرباریومی

گونه

)4872 (GUH
)4880(GUH

A. amardica.

)20598 (TUH
)33155 (TUH

A. caucasica

)4876 (GUH

A. citrina

)751847(TARI
)13843(TARI
)18232(TARI
)13930(TARI
)8177(TARI

A. erythropoda

)4871 (GUH
)18845 (TUH

A. condensa

)4870 (GUH
)55186/a (TARI

A. farinosa

)18844 (TUH
)4881(GUH

A. fluminea

)57149 (TARI
)4877(GUH
)57157(TARI
)57169(TARI

A. gigantodus

)20600/1 (TUH
)19418 (TUH

A. hessii

)4873 (GUH
)20597 (TUH

A. hyrcana

)4875 (GUH
)4882(GUH

A. kurdica Rothm.
in Bornm.

)18841 (TUH
)4880(GUH

A. melancholica

)56694 (TARI
)4888(GUH

A. microscopica

)20595 (TUH
)25576(TUH

A. persica.

مکان جمعدوری ،جمعدوری کننده ،تاریخ جمعدوری
گی ن :دیلمان ،شاه شهیداند چاینی ،فقیر و شاهید 5935/9/11
گی ن :گردنه الماسد چاینی ،فقیر و شاهید 5935/1/11
مازندران:کجور ،روستای فیروزدباد 5111 ،مترد قهرمان و ع ارد 5910/1/53
مازندران :جاده کرج-چالوس ،پل زنگوله 9111 ،مترد نظریاند 5910/1/51
گی ن :دیلمان ،شاه شهیداند چاینی ،فقیر و شاهید 5935/9/11
مازندران :کجور ،کوه کیکوه ،مرتع زینودشت 1111 ،تا  1911متر ،خاتمساز و قلیزاده
اردبیل :کوه بیل ،کوه سب ن 1311 ،متر ،فروغی و اسدی
گی ن :داماش شرق رودبار  5311متر واندلبو و ان دال
اردبیل :کوه سب ن 9111 ،متر ،فروغی و اسدی
اردبیل :کوه سب ن 9911 ،متر ،فروغی و اسدی
گی ن :ماسال ،یی ق ،خردول ،باالتر از هتل کوهسارد چاینید 5935/1 /11
گی ن :دیلمان ،الریلانی 5111 ،مترد سعیدید 5911/1 /1
گی ن :گردنه الماسد چاینی ،فقیر و شاهید 5935/1/11
مازندران :رامسر ،بین لپاسر و پیشگاه 1111 ،تا 9111مترد معصومی
گی ن :دیلمان ،الریلانی 5111 ،مترد سعیدی5911/1 /1
گی ن :دیلمان ،شاه شهیداند چاینی ،فقیر و شاهید 5935/9/11
مازندران:کجور ،کیاکوه 1111 ،تا 1911د خاتمساز و قلیزاده
اردبیل :خللالد چاینی ،فقیر ،شاهید 5935/1/11
مازندران :کجور ،کوه کیکوه ،مرتع زینودشت  1911متر ،خاتمساز و قلیزاده
مازندران :کجور ،روستای فیروزدباد 1111 ،مترد خاتمساز و قلیزاده
مازندران :کجور ،روستای فیروز دباد 5111 ،مترد قهرمان و ع ارد 5910/1/53
مازندران :کندواند قهرمان دگوستین و شیخ االس مید 5911/1/1
گی ن :دیلمان ،شاه شهیداند چاینی ،فقیر و شاهید 5935/9/11
مازندران :کجور ،روستای فیروز دباد 5111 ،مترد قهرمان و ع ارد 5910/1/53
گی ن :ماسال ،یی ق خشلانید چاینید5935/1/11
گی ن :سیاهکل ،دبشار لونکد چاینی ،فقیر و شاهید 5935/9/11
گی ن :اسپیلی ،الریلانی 5191 ،مترد سعیدید 5911
گی ن :گردنه الماسد احمدی ،دقایید فقیرد 5931 /1/51
اردبیل :جاده الماس 1111 ،مترد خاتمساز و صالزنیاد 5919/1/53
گی ن :سالم به خللال احمدید دقایید فقیرد 5931 /1/51
مازندران:کجور ،روستای فیروزدباد 5111 ،مترد قهرمان و ع ارد 5910/1/53
تهران :کوه دماوند ،ع ار و مهدیقلید5911/1/1

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال هشتم ،شماره بیست و هشتم ،پاییز 5931
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شماره هرباریومی

گونه

)18837 (TUH
)4883(GUH

A. pectiniloba

)4869 (GUH
)4884(GUH

A. plicatissima

)20602 (TUH
)4885(GUH

A. pseudocartalinica

)20601 (TUH
)4886(GUH

A. rechingeri

)20599 (TUH
)30 336TARI

A. retinervis

)20593 (TUH
)57165(TARI

A. sedelmeyeriana

)17540 (TUH
)4887(GUH

A. sericata

)4874 (GUH
)20811(TARI

A. surculosa

)18842(GUH
)20596 (TUH

A. rigida

)57160 (TARI
)57152(TARI
)6443(TARI

A. valdehiruta

مکان جمعدوری ،جمعدوری کننده ،تاریخ جمعدوری
گی ن :دیلمان ،الریلانی 5191 ،مترد سعیدید 5911/1
گی ن :جاده اسالم به خللالد چاینی ،فقیر و شاهید 5935/1/11
گی ن :جاده اسالم به خللالد چاینی ،فقیر و شاهید 5935/1/11
گی ن :گردنه الماسد احمدی ،دقایی ،فقیرد 5931/1/51
مازندران :کجور ،روستای فیروزدباد 5111 ،مترد قهرمان و ع ارد 5911/1/53
گی ن :جاده اسالم به خللالد احمدی ،دقایی ،فقیرد 5931 /1/51
مازندران :کجور ،روستای فیروزدباد 5111 ،مترد قهرمان و ع ارد 5911/1/53
تهران :توچالدپارساپناهد 5935/1/53
مازندران :کجور ،روستای فیروزدباد 5111 ،مترد قهرمان و ع ارد 5911/1/53
درربایجان غربی :ماکو ،کقوههقای جنقو غربقی کلیسقای کنقدی  1111تقا  1111متقر،
اسدی مظفریاند 00/1/11
مازندران :کجور :روستای فیروزدباد 5111 ،مترد قهرمان و ع ارد 5911/1/53
مازندران :کوه فیروزدباد 1111 ،مترد خاتمساز و قلیزاده
درربایجان :کلیبر به ماکید 5151 ،مترد قهرمان ،مظفریان و شیخ االس مید 591/1
گی ن :دیلمان ،شاه شهیداند چاینی ،فقیر و شاهید 5935/9/11
گی ن :ماسال ،باالتر از هتل کوهسارد چاینید 5935/1/11
مازندران :جنو رامسر ،شرق جواهر ده 5011 ،متر ،رونه مارک ،معصومی
گی ن :اسپیلی ،الریلانی 5151 ،مترد سعیدید 5911/1
مازندران :کجور ،روستای فیروزدباد5111 ،مترد قهرمان و ع ارد 5911/1/53
مازندران :کجور ،روستای فیروزدباد 1111 ،مترد خاتمساز و قلیزادهد 5901/1/9
مازندران :کجور ،کوه کیکوه ،مرتع زینودشت 1111 ،تا  1911متر ،خاتمساز و قلیزاده
گی ن :نارورد ،اسالم 5111 ،متر ،اسفندیاری
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New records of Onychiuridae for Collembola fauna
from Tehran city
Fahimeh Qazi and Masoumeh Shayanmehr *
Department of Plant Protection, Faculty of Crop Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural
Resources, Sari, Iran

Abstract
Family of Onychiuridae belonges to class of Collembola and order of Podumorpha are including
terrestrial arthropods which play important role in decomposition and natural biogeochemical cycles.
Therefore, in the present study which carried out during the years 2013-2014, in order to identify more
Collembola species in Tehran and some around regions., some specimens belong to Onychiuridae
family including six different species from five genera were collected and identified. The species were
extracted from soil and leaf litter by modified Berlese funnel and specimens belong to family of
Onychiuridae were identified by available identification keys. The results indicated that the genus
Allonychiurus (Yoshii, 1995) and the species Orthonychiurus stachianus (Bagnall, 1939), were
reported first time for Iran fauna. The species O. folsomi (Schaffer, 1900), Heteraphorura japonica
(Yosii, 1967), Porotaphorura fimata (Gisin, 1952) and Thalassaphorura encarpata (Denis, 1931) are
new for Tehran fauna.
Key words: Collembola, Tehran, Allonychiurus, Onychiuridae
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