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 کیدهچ

بدنی باریک، پوشیده از مو و بدون پولک دارند و در انواع مختلفی از  Isotomidae ۀی خانوادها گونه

هایی از  برداری ن مازندران، نمونهفون این خانواده در استا ۀند. به دنبال مطالعشو میها یافت  زیستگاه

مطالعه به کمک  تحتصورت گرفت. جانوران  1932و  1931های  مناطق مختلف استان، طی سال

از آنها اسالید میکروسکوپی تهیه شد. در  ها گونهری شدند و برای شناسایی جنس و آو معقیف برلیز ج

 یها گونهو  Pseudisotomaد. جنس شناسایی ش Isotomidae ۀگونه از خانواد 19جنس و  3مجموع 

P. sensibilis ،Isotomurus afghanicus وFolsomia ksenemani   برای اولین بار از ایران و جنس

Anurophorus ۀو گون Proisotoma subminuta  ند.شو میبرای اولین بار از استان مازندران گزارش 

 

 Folsomia ksenemani، Isotomurus afghanicus ،Pseudisotoma، ای گونهتنوع  کلیدی: هایهواژ

sensibilis. 

 

 مقدمه

 Entomobryomorpha ۀبه راستمتعلق Isotomidae ةخانواد

اعضای این خانواده بدنی  .(Deharveng, 2004) است

باریک، پوشیده از مو و بدون پولک دارند. بند چهارم 

تر از آن است.  بند سوم آن یا کمی بزرگ ةشکم به انداز

یک  موهای پشتی است. معموالً بدونقفس سینه  یشپ

ر بیشتند. دارشاخکی کشیده یا گرد و فاقد لوب  اندام پس

اما ممکن  ،یک فورکای بلند و رشدیافته دارند ها گونه

فورکا وجود نداشته باشد یا  ها گونهاست در بعضی 

ی مختلف این ها گونه .(Fjellberg, 2007) کوچک باشد

گ و خزه بر خاکمختلفی از خاک،  خانواده در انواع

از جمله  ،ها وجود دارند. تعدادی از آنها نزدیک آب

ها زندگی  ها و مرداب سواحل دریاها، لب رودها، دریاچه

ها  های آب سرد در کوهستان ند. تعدادی در چشمهکن می

ای  ند و عدها در برف فعال ها گونهند. بعضی شو مییافت 

. (Potapov, 2001) ندکن میدر شرایط خشک زندگی 

 راتاکنون محققان مختلفی فون این بندپایان در ایران 

ای که به منظور بررسی  اند. در اولین مطالعه هکردبررسی 

 ،Cox (1982)، گرفتفون پادمان بخشی از کشور انجام 

د. پنج گونه داگزارش را  Isotomidae ةگونه از خانواد 33

از تهران  ،Moravvej et al. (2007) رااز این خانواده 

و دو گونه برای اولین بار از ایران گزارش کرد ری آو معج

ی ها گونه ،Falahati Hossein Abad et al. (2011) شد.

Isotomurus maculatus  وFolsomia penicula  برای را

دند. کراولین بار از ایران و از استان گلستان گزارش 

Kahrarian et al. (2012) ، پادمان استان چک لیستی از

هشت  Isotomidae ةو از خانواد کردند کرمانشاه ارائه

 ۀد. در این تحقیق گوندادنجنس و پنج گونه گزارش 

Desoria tigrina  .برای اولین بار از ایران گزارش شد

Yahyapour (2012)، از استان مازندران،  را شش گونه

، Daghighi et al. (2013a)د. داشهرستان ساری گزارش 

از شهرستان رشت گزارش را  هش گونه از این خانوادش
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نیز  ،Falahati Hossein Abad et al. (2013a). دادند

ری آو معاز استان گلستان جرا شش گونه از این خانواده 

. دادندبرای اولین بار از ایران گزارش  را و سه گونهکردند 

Falahati Hossein Abad et al. (2013b)، لیستی از  چک

گونه  13که شامل  اند کردهئه ای پادمان ایران ارها گونه

 .Ghahramani nezhad et alیی که ها گونهاست. در بین 

، دو گونه از اند دادهاز استان کرمانشاه گزارش  ،(2013)

این خانواده شناسایی شد که یکی از آنها برای اولین بار 

 Kahrarian & Javierاز ایران معرفی شد. همچنین 

شش گونه از این خانواده را از استان کرمانشاه  ،(2013)

دند که دو گونه از آنها برای فون ایران جدید داگزارش 

ی ها گونهستی از فهر ،Shayanmehr et al. (2013)بود. 

گونه از  23د که طبق آن کردنارائه  راپادمان ایران 

محققان مختلف کشور  از سوی Isotomidae ةخانواد

، Yahyapoor & Shayanmehr (2013)گزارش شد. 

از شهرستان ساری، استان  را هشت گونه از این خانواده

د. در این بررسی سه گونه برای دادنمازندران گزارش 

 Yoosefi اولین بار از ایران گزارش شد. همچنین

Lafooraki & Shayanmehr (2013)، جدید  ۀهشت گون

ندران، های ماز از استان را از پادمان برای فون ایران

د. در این پژوهش از دادناصفهان و سمنان گزارش 

برای   Isotomurus fuciculus ۀگون Isotomidae ةخانواد

 ۀاولین بار از ایران و از استان مازندران و گون

Folsomides parvulus  .از استان سمنان گزارش شدند

گ بسیار فراوان است بر خاکجمعیت پادمان در خاک و 

در  394تا  395های خشکی تعداد آنها به  و در اکوسیستم

مواد غذایی،  ۀرسد. این جانوران در چرخ هر مترمربع می

بهبود ساختار خاک، تجزیه و تنفس خاک حائز 

ند. با وجود این اطالعات زیادی از فون آنها در ا اهمیت

بسیاری از نقاط جهان و همچنین از ایران در دسترس 

 ةن خانوادنیست. در این پژوهش بخشی از فو

Isotomidae های مختلف استان مازندران  در شهرستان

 .بررسی و معرفی شد

 

 ها مواد و روش

، گرفتانجام  3132و  3133های  ها طی سال برداری نمونه

مناطق  برگ از های خاک و خاک به این ترتیب که نمونه

ری و به آزمایشگاه منتقل آو معمختلف استان مازندران ج

هایی که بر اساس قیف برلیز ساخته  شد و در دستگاه

ها با  ، قرار گرفت. هر مجموعه از این دستگاهندشده بود

استفاده از دو ظرف پالستیکی مکعب مستطیل ساخته 

جای آن  بهطوری که کف ظرف باالیی جدا شد و  شد. به

دوخته شد. سپس یک المپ روی هر توری  ۀیک صفح

ها جدا  فنری مهای مربوط به د مجموعه تعبیه شد. نمونه

 1هر نمونه به مدت  % نگهداری شد.19و در الکل  گردید

درصد قرار داده  39 (KOH)دقیقه در محلول پتاس  39تا

اسالیدهای میکروسکوپی با استفاده از  شد تا شفاف شود.

های مربوط به  مدیوم هویر تهیه شد. شناسایی نمونه

 Fjellbergبه کمک کلیدهای  Isotomidae ةخانواد

و با استفاده از میکروسکوپ  Potapov (2001)و  (2007)

Nicon (eclips 200)  شناسایی توسط  تأیید. گرفتانجام

 Antonioاز امریکا و دکتر  Ernest C. Bernardدکتر 

Carapelli  .ی مربوط به ها گونهاز ایتالیا صورت گرفت

های موجود در الکل و  صورت نمونه این تحقیق به

شناسی  سکوپی در آزمایشگاه حشرهاسالیدهای میکرو

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نگهداری 

 ند.شو می

 

 نتایج و بحث
Anurophorus sp. 

 وفاقد فورکا ، Anurophorus Nicolet (1842)جنس 

دارای یک حباب انتهایی ساده یا منشعب روی بند 

جلد  ، باتیره های متنوع، معموالً در رنگ ،چهارم شاخک

هایی روی آخرین ترژیت  برجستگی است. بدن مشبک

د. این جنس برای اولین بار از استان شو میشکمی دیده 

شده از این  ریآو معج ۀد. نمونشو میمازندران گزارش 

 ةانداز است:خصوصیات  دارای اینجنس در این تحقیق 

حباب  ،الف(-3رنگ )شکل  تیره ،متر میلی 2حدود 

 ،ب(-3اخک دو شاخه )شکل انتهایی روی بند چهارم ش

دارای یک جفت برجستگی  ،ج(-3اماتیدی )شکل  1+1

شکل با ماکروکتاهای بلند چماقی در انتهای  مخروطی

شده  ریآو معهای ج د(. خصوصیات نمونه-3شکم )شکل 

از این جنس با کلیدهای شناسایی و توصیفات موجود 

آن شناسایی نشده  ۀمنطبق نیست. به همین دلیل گون

این گونه  Antonio Carapelliبنا به نظر دکتر  است.

 جدید برای علم باشد. ای گونهممکن است 



 Isotomidae ... 113 ةشناسایی بخشی از فون خانوادمهر: یوسفی لفورکی و شایان 

: الهام یوسفی لفورکی این شده ریآو معاطالعات ج

به تعداد زیاد از شهرستان سوادکوه، شهر آالشت،  را گونه

در  (N 36ᵒ 03ʹ, E 52ᵒ 53ʹ; 1940m)روستای سرین 

وی درختان جنگلی های ر از روی خزه 24/6/3133تاریخ 

 د.کرری آو معج

گزارش شده  آسیا، اروپا، امریکای شمالی از پراکنش:

 .(Bellinger et al., 2014) است

 Daghighi et) های گیالن از استان این جنس قبالً

al., 2013a) و گلستان (Falahati Hossein Abad et 

al., 2013) .این گونه در این تحقیق گزارش شده است 

د شو میلین بار از استان مازندران گزارش برای او

(Shayanmehr et al., 2013). 

 

 
شکل عمومی بدن،  (، الف.Anurophorus sp ۀگون .3شکل 

 399حباب انتهایی، مقیاس:  (میکرون؛ ب 3999مقیاس: 

بند پنجم  (میکرون؛ د 249ها، مقیاس:  اماتیدی (میکرون؛ ج

 میکرون )اصلی( 39شکم، مقیاس: 

 

Folsomia ksenemani Stach, 1947. 

مایل به سفید  یبدن است، با متر میلی 3/3 ة آنانداز

های نامنظم رنگدانه که روی بدن  با گرانولو ( 2)شکل 

 قفسهای جانبی  و روی سر، بخش است پراکنده شده

 3+3 این گونه دارایاند.  سینه و شکم متمرکز شده

اندازه یا  شاخکی باریک، منقبض، هم اندام پس ،اماتیدی

 .است بلندتر از عرض بند اول شاخک

الهام یوسفی لفورکی از این  :شده آوری معجاطالعات 

 N 36ᵒ 26ʹ, E) نمونه از شهرستان نور، رویان 24گونه 

51ᵒ 49ʹ; 1700m) گ زیر درخت بلوط در بر خاک، از

نمونه از شهرستان سوادکوه،  34 ،29/39/3133تاریخ 

 ;ʹN 36ᵒ 03ʹ, E 52ᵒ 53) شهر آالشت، روستای سرین

1940m)  گ زیر درخت آلوچه در تاریخ بر خاکاز

نمونه از شهرستان سوادکوه، پارک  1و  21/6/3133

از  (N 36ᵒ 13ʹ, E 52ᵒ 53ʹ; 770m)جنگلی جوارم 

 د.کرری آو معج 35/1/3133گ در تاریخ بر خاک

پراکنش: بارها از کشورهای اروپایی گزارش شده 

برای اولین بار از ایران گزارش . (Potapov, 2001)است 

 .(Shayanmehr et al., 2013) دشو می

 

 
 )اصلی( F. ksenemaniشکل عمومی بدن گونه  .2شکل 

 
F. penicula Bagnall, 1939 

های خاکستری،  لکه است و متر میلی 6/3 ة آنانداز

های سیاه در بدن پراکنده شده  های بزرگ رنگدانه گرانول

 بوده و ب( -1اماتیدی )شکل  2+2. الف( -1است )شکل 

 ةای به انداز تر و با فاصله اماتیدی عقبی بسیار کوچک

. اندام قرار دارد شاخکی از اماتیدی جلویی طول اندام پس

برابر عرض بند  4/3 تقریباًو شاخکی باریک، منقبض  پس

دارای  و داخلی ۀ. ناخن فاقد دنداناست اول شاخک

دندانه و یک تا دو  5+5لوم با . رتیناکواست جانبی ۀدندان

 است. موکرو دارای دو دندانه بوده و مو

 24الهام یوسفی لفورکی  :شده ریآو معاطالعات ج

کجور،  ۀاز شهرستان نوشهر، منطق را نمونه این گونه

از  (N 36ᵒ 28ʹ, E 52ᵒ 28ʹ; 2202m)روستای لشکنار 

 2/1/3133گ زیر درخت بلوط در تاریخ بر خاک

از شهرستان بابلسر،  را نمونه 34 یود. آوری کر جمع

از خاک در  (N 36ᵒ 39ʹ, E 52ᵒ 45ʹ; -16m)بهنمیر 

 د.کرری آو معج 22/1/3133تاریخ 

 سراسر اروپا، قفقاز، امریکای شمالیاز پراکنش: 

های  از استانایران:  .(Potapov, 2001) گزارش شده است

 الن/گی ،(Cox, 1982) شرقیمرکزی، مازندران، آذربایجان

 گلستان/گرگان، (Daghighi et al., 2013b)رشت 

(Falahahti et al., 2013) .گزارش شده است 
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شکل عمومی بدن، مقیاس: ( ، الفF. penicula ۀگون .1شکل 

 میکرون )اصلی( 249اماتیدی، مقیاس:  (میکرون؛ ب 3999
 

Folsomides parvulus Stach, 1922 
جز  بهو  دارد ای بدن لوله. است متر میلی 3/9 ة آنانداز

 فاقد رنگدانه روی بدن ،ها های تیره زیر اماتیدی لکه

 اماتیدی عقبی دور از جلویی بوده و اماتیدی 2+2. است

 شاخکی باریک، بلند، با سه موی پشتی اندام پس است.

. است خورده به دنس جوش دارد و . موکرو دو دندانهاست

ت با دو مو در یک ندر دنس با سه موی پشتی، به -موکرو

 .مشاهده شد طرف

 14الهام یوسفی لفورکی  :شده ریآو معاطالعات ج

از شهرستان سوادکوه، پارک جنگلی  را نمونه از این گونه

گ در بر خاکاز  (N 36ᵒ 13ʹ, E 52ᵒ 53ʹ; 770m)جوارم 

 39 آوری کرد. وی همچنین جمع 35/1/3133تاریخ 

روستای سرین  نمونه از شهرستان سوادکوه، شهر آالشت،

(N 36ᵒ 03ʹ, E 52ᵒ 53ʹ; 1940m)  زیر  گبر خاکاز

نمونه از  34 ،25/6/3133درخت تلکا در تاریخ 

از  (N 36ᵒ 41ʹ, E 52ᵒ 39ʹ; -22m)شهرستان بابلسر 

نمونه از  39، 26/2/3133خاک باغ مرکبات در تاریخ 

از  (N 36ᵒ 27ʹ, E 52ᵒ 50ʹ; 60 m)شهر  شهرستان قائم

، 4/3/3139رخت ازگیل ژاپنی در تاریخ گ زیر دبر خاک

 ;ʹN 36ᵒ 31ʹ, E 52ᵒ 43)به تعداد زیاد از شهرستان بابل 

3m)  گ زیر درخت صنوبر در تاریخ بر خاکاز

شهرستان ساری، دانشگاه از و به تعداد زیاد  22/1/3133

از  (N 36ᵒ 39ʹ, E 53ᵒ 04ʹ; -10m)علوم کشاورزی 

 د.کری رآو معج 5/6/3132گ در تاریخ بر خاک

. ایران: (Potapov, 2001) استجازی  پراکنش: همه

مرکزی، مازندران، گیالن، آذربایجان شرقی های  از استان

کرمانشاه، صحنه،  کرمانشاه/ ،(Cox, 1982)و غربی 

ساری  ، مازندران/(Kahrarian et al., 2012) هرسین

(Yahyapour, 2012) ،/رشت گیالن (Daghighi et al., 

2013b) ش شدگزار. 
 

Hemisotoma pontica Stach, 1947 
 دارد و ای مایل به قهوه یبدن. است متر میلی 3 ة آنانداز

شاخکی به شکل بیضی باریک  اندام پس با اماتیدی، 4+4

. ناخن دارای یک است و سه تا چهار برابر هر اماتیدی

 ،پنجه دارای موهای چماقی ساق ،کوچک داخلی ۀدندان

 موی پشتی 3-6دنس با  ،ی جلوییمو 3+3مانوبریوم با 

 .است موکرو با دو دندانه و

 24 الهام یوسفی لفورکی :شده ریآو معاطالعات ج

 N 36ᵒ 36ʹ, E)از شهرستان سیمرغ  از این گونه را نمونه

52ᵒ 48ʹ; -9m)  از خاک زیر گیاه نی در تاریخ

 N 36ᵒ)نمونه از شهرستان محمودآباد  19، 22/1/3133

37ʹ, E 52ᵒ 15ʹ; -24)  گ زیر درخت بر خاکاز خاک و

نمونه از شهرستان  14، 22/1/3133صنوبر در تاریخ 

در تاریخ  (N 36ᵒ 39ʹ, E 52ᵒ 45ʹ; -16m)بابلسر، بهنمیر 

 N 36ᵒ)نمونه از شهرستان بابلسر  39و  22/1/3133

41ʹ, E 52ᵒ 43ʹ; -23m) برنج در تاریخ  ۀاز خاک مزرع

 د.کرری آو معج 22/1/3133

پرتغال، اسپانیا، فرانسه، استرالیا، آلمان، از : پراکنش

 گزارش شده است ایتالیا، مجارستان، لبنان، افغانستان

(Potapov, 2001):مرکزی، مازندران،  های از استان . ایران

تهران  ،(Cox, 1982) گیالن، آذربایجان شرقی و غربی

(Moravvej et al., 2007)کرمانشاه ، (Kahrarian et al., 

گزارش  (Yahyapour, 2012)ساری  ، مازندران/(2012

 .شده است
 

H. thermophila (Axelson, 1900). 
ای و یک فورکای  بدن استوانه. است متر میلی 3 ة آنانداز

 مایل به خاکستریآن الف(. بدن -5)شکل  داردبلند 

چشم  1+1ها متفاوت است. دارای  و شدت رنگدانه بوده

ده با یک فرورفتگی میانی شاخکی کشی ساده و اندام پس
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ب(. در انتهای شکم موهایی با یک یقه -5است )شکل 

د شو میکه در یک سوم انتهایی مو قرار گرفته، دیده 

ج(. رتیناکولوم دارای چهار دندانه است. فورکا -5)شکل 

آمده در این  دست های به بلند و باریک است. در نمونه

یوم دیده شکمی روی مانوبر-موی انتهایی 2+2تحقیق 

در  Fjellberg (2007)که  حالی د(. در-5د )شکل شو می

شکمی برای -موی انتهایی 3+3توصیف این گونه 

موکرو دارای دو دندانه و فاقد مو  ،دکن میمانوبریوم ذکر 

 در قاعده است.

 19: الهام یوسفی لفورکی شده آوری اطالعات جمع

 N 36ᵒ 37ʹ, E) از شهرستان محمودآبادرا نمونه از این گونه 

52ᵒ 15ʹ; -24)  از خاک زیر درخت صنوبر در تاریخ

از شهرستان نور، روستای  را نمونه 24و  22/1/3133

در تاریخ  (N 36ᵒ 26ʹ, E 51ᵒ 49ʹ; 1700m)کدیرسر 

 د.کرآوری  برگ جمع از خاک و خاک 29/39/3133

پالئارکتیک، سراسر اروپا، روسیه، چین، و از پراکنش: 

از . ایران: (Potapov, 2001) استگزارش شده  ژاپن

 ,Cox)مازندران، گیالن، مرکزی، آذربایجان شرقی و غربی 

گزارش  (Daghighi et al., 2013a,b) رشت گیالن/ ،(1982

 .شده است
 

 
شکل عمومی بدن، مقیاس:  (، الف H. thermophilaۀگون .5شکل 

میکرون؛  399شاخکی، مقیاس:  اندام پس (میکرون؛ ب 3999

 (میکرون؛ د 399دار در انتهای شکم، مقیاس:  وی یقهم (ج

 399مقیاس: انتهایی روی مانوبریوم،  -موی شکمی 2+2

 میکرون )اصلی(

 

Isotomiella minor (Schäffer, 1896). 

. این گونه سفید رنگ، فاقد است متر میلی 3/3 ة آنانداز

شکم ادغام  6و  4 هایشاخکی و چشم است. بند اندام پس

 39دارای  فورکا بلند و باریک، مانوبریوم معموالً اند. شده

 1ای، موکرو دارای  موی شکمی است. دنس بلند و حلقه

 5+5دندانه و فاقد موی جانبی است. رتیناکولوم دارای 

دندانه و یک مو است. ناخن و اونگوئیکولوس ساده و فاقد 

 ند.ا دندان

 : الهام یوسفی لفورکی از اینشده ریآو معاطالعات ج

 N 36ᵒ 38ʹ, E) گونه به تعداد زیاد از شهرستان نوشهر

51ᵒ 29ʹ; -5m)  گ زیر درخت بلوط در تاریخ بر خاکاز

نمونه از شهرستان نور، پارک  34و  34/39/3133

از   (N 36ᵒ 28ʹ, E 51ᵒ 49ʹ; 830m)جنگلی سیسنگان 

 د.کرری آو معج 3/3/3133گ در تاریخ بر خاک

مازندران، های  از استان. ایران: است جازی پراکنش: همه

تهران  ،(Cox, 1982) گیالن، آذربایجان شرقی، تهران

(Moravvej et al., 2007) ،/ساری  مازندران(Yahyapour, 

، (Daghighi et al., 2013a,b)رشت  گیالن/، (2012 

 ,.Ghahramani nezhad et al) کرمانشاه کرمانشاه/

 گزارش شده است. (2013
 

Isotomurus afghanicus Yosii, 1963. 

بدن مایل به  ۀرنگ زمین. است متر میلی 1/3 ة آنانداز

ها در انتها کمی مایل به آبی، پاها و فورکا  شاخک ،سفید

 است و میانی روی سر تیره -جلویی ۀ. لکاست رنگ کم

میانی تیره روی بندهای دوم  -بدن با یک نوار پشتی

. این شده استپوشیده  سینه تا بند چهارم شکم  قفس

کم به سمت  سینه پهن است و کم  نوار روی بند دوم قفس

های جانبی  بخش الف(.-4شود )شکل  عقب بدن ناپدید می

 1+1. است ای قهوه ۀبندها فاقد یا دارای تعدادی رنگدان

تر از  شاخکی کمی کوچک اندام پس بوده و اماتیدی

ای داخلی، اما دار ۀها فاقد دندان . ناخناست اماتیدی

 ،. امپودیوم فاقد دندانهاند های جانبی و خارجی دندانه

قسمت ستبر مانوبریوم  ،مو 39رتیناکولوم دارای حدود 

ب(. -4)شکلاست ای  توجهی چند دندانهشایان به شکل 

ای، فاقد مو و لمال روی دندانه نزدیک  موکرو چهار دندانه

 .است مفصل

حدود : الهام یوسفی لفورکی شده ریآو معاطالعات ج

 N 36ᵒ) از شهرستان محمودآباد را نمونه از این گونه 29

37ʹ, E 52ᵒ 15ʹ; -24m) برنج در تاریخ  ۀاز خاک مزرع
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 N)نمونه از شهرستان ساری، میاندرود  39، 22/1/3133

36ᵒ 26ʹ, E 52ᵒ 53ʹ; 56m)  از خاک باغ مرکبات در

نمونه از شهرستان نور، پارک  32، 32/32/3133تاریخ 

از   (N 36ᵒ 28ʹ, E 51ᵒ 49ʹ; 830m)یسنگان جنگلی س

نمونه از  39، 3/3/3133گ جنگلی در تاریخ بر خاک

از خاک   (N 36ᵒ 28ʹ, E 52ᵒ 26ʹ; 48m)شهرستان آمل 

نمونه از  39و  22/1/3133جو در تاریخ  ۀمزرع

 N)های جنگل هزارجریب  گبر خاکشهرستان نکا، از 

36ᵒ 37ʹ, E 53ᵒ 21ʹ; 217m)  1/3/3133در تاریخ 

 د.کرری آو معج

 ,Potapov) گزارش شده است افغانستاناز پراکنش: 

د شو می. برای اولین بار از ایران گزارش (2001

(Shayanmehr et al., 2013). 

 

 
میانی بدن )اصلی(؛  -نوار پشتی (الف، I. afghanicus ۀگون .4شکل 

 (2993قسمت ستبر مانوبریوم )اقتباس از پوتاپوف،  (ب
 

I. fucicolus (Schött, 1893) . 

طور یکنواخت سبز یا  رنگ بدن به و متر میلی 4/2 ة آنانداز

عقبی بندهای  ۀ. گاهی در امتداد لباست بنفش -ای قهوه

های  باریکی وجود دارد. نمونه ةچهار تا شش شکم رنگ تیر

 ةها تیره، قاعد شاخک و تر بیشتر مایل به قرمز کوچک

 ۀالف(. یک لک -6)شکل  ستا گردن تیره ۀشاخک و ناحی

شاخکی  ها قرار دارد. اندام پس میانی پشت چشم -پشتی

 ترین اماتیدی برابر قطر نزدیک 4/3شکل و حدود  مرغی تخم

 و ای شکمی، دنس حلقه -. مانوبریوم فاقد موی انتهاییاست

 ب(.-6)شکل  است ای موکرو دو دندانه

 4: الهام یوسفی لفورکی شده ریآو معاطالعات ج

 ,ʹN 36ᵒ 26) شهر از شهرستان قائم را نمونه از این گونه

E 52ᵒ 50ʹ; 80m) برنج در تاریخ  ۀاز خاک مزرع

 د.کرری آو معج 33/6/3133

ال، فرانسه، فنالند، دانمارک، غاسپانیا، پرتاز پراکنش: 

گزارش شده است ایسلند  و روسیه، آلمان، نروژ

(Potapov, 2001)ًاست  گزارش شده . این گونه قبال

(Yoosefi Lafooraki & Shayanmehr, 2013.) 
 

 
میکرون؛  399شاخک، مقیاس:  (، الفI. fucicolus ۀگون .6شکل 

 میکرون )اصلی( 49دنس و موکرو، مقیاس:  (ب
 

Parisotoma notabilis (Schäffer, 1896) . 

رنگ تا خاکستری  کم و رنگ آن متر میلی 3 ة آنانداز

 4+4تا  5+5الف(. -3)شکل است  پراکنده یا مایل به سیاه

تعیین تعداد دقیق تعداد  و ب(-3)شکل  دارد اماتیدی

برابر  5تا  1شاخکی پهن،  ها مشکل است. اندام پس اماتیدی

 ۀ. لولاست ها فاقد دندانه ناخن و بلندتر از قرنیه اماتیدی

موی کوتاه  2+2مانوبریوم با  ،مو 2دندانه و  5+5شکمی با 

 موی پشتی در  3دنس با  ،یانیانتهایی در خط م

موکرو با سه دندانه  ،ج( -3)شکل است ای  قاعده ۀنیم

موی  1+1موی جلویی،  1+1شکمی با  ۀلول ،د(-3)شکل 

. تعدادی ماکروکتا است موی عقبی 4-1انتهایی و -جانبی

سینه و شکم وجود دارد. این   به طول متوسط روی قفس

 دارند.  موها روی بند پنجم شکم مژک
 34: الهام یوسفی لفورکی شده ریآو معطالعات جا

 ,ʹN 36ᵒ 26) از شهرستان نور، رویان از این گونه را نمونه

E 51ᵒ 49ʹ; 1700m)  گ در تاریخ بر خاکاز و

 د.کرری آو معج 29/39/3133

های  از استان. ایران: گزارش شد گستر جهاناز پراکنش: 

 رقی و غربیمازندران، مرکزی، گیالن، زنجان، آذربایجان ش

(Cox, 1982)،  تهران(Moravvej et al., 2007) ،/گیالن 

 کرمانشاه، (Daghighi et al., 2013a,b) رشت ،رشت

(Kahrarian et al., 2012) .گزارش شده است 
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شکل عمومی بدن، مقیاس:  (، الفP. notabilis ۀگون .3شکل 

شاخکی، مقیاس:  اماتیدی و اندام پس (میکرون؛ ب 3999

موکرو،  (؛ دمیکرون 24دنس، مقیاس:  (میکرون؛ ج 399

 میکرون )اصلی( 39مقیاس: 

 

Proisotoma minima (Absolon, 1901) . 

گاهی با  ،سفید و به رنگ متر میلی 1/9 ة آنانداز

 است که اماتیدی 4+4. است رنگدانه ةهای تیر گرانول

طور  ها اغلب به . اماتیدیهستند دوتای جلویی نزدیک هم

های بزرگ در یک  اند، در نمونه بندی شده ه رنگجداگان

چشمی کشیده و غیرمتمرکز قرار دارند. اندام  ۀلک

برابر طول هر  4/2نشده،  شاخکی بیضی پهن، منقبض پس

پنجه فاقد  ساق و ها بدون دندانه . ناخناست اماتیدی

 دندانه و یک مو 1+1. رتیناکولوم با است موی چماقی

دنس  ،موی جلویی 3+3نوبریوم با ما ،فورکا کوتاه بوده و

. در سطح است در سطح زیری دارای تعداد کمی گوه

موکور  مو و 6مو و در سطح زیری دارای  6رویی دارای 

های جوان ممکن است  )در نمونهاست با سه دندانه 

سختی دیده شود(.  سوم وجود نداشته باشد یا به ۀدندان

 P. minuta ۀخصوصیات فورکا در این گونه مانند گون
 د.شو میج دیده  -1است که در شکل 

 39: الهام یوسفی لفورکی شده ریآو معاطالعات ج

 ,ʹN 36ᵒ 27) شهر از شهرستان قائماز این گونه را نمونه 

E 52ᵒ 50ʹ; 60m)  گ زیر درخت ازگیل در بر خاکاز

 د.کرری آو معج 4/3/3139تاریخ 

د هوالرکتیک وجو ۀدر ناحی ها گونهر بیشتپراکنش: 

 ۀاند. در ناحی دارند. بیشتر آنها از اروپا گزارش شده

پالئارکتیک در شمال افریقا، قفقاز، جنوب غرب سیبری، 

. (Potapov, 2001) اند آسیای مرکزی و ژاپن یافت شده

 گزارش شده است ساری مازندران/ های از استان ایران:

(Yahyapour, 2012). 

 P. minuta (Tullberg, 1871) ۀگون

 است بدن خاکستری بوده و رنگ متر میلی 1/3 ة آنزاندا

حباب انتهایی شاخک  بوده و اماتیدی 1+1الف(. -1)شکل 

پنجه یک موی  ساق است. ها بدون دندانه ناخن و ساده

شکمی  ۀکه چماقی نیست. لول دارد بلند نسبتاً ةچسبند

. رتیناکولوم دارد موی عقبی 6انتهایی و  -موی جانبی 5+5

 3+3ب(. مانوبریوم با -1)شکل دارد و یک مو  دندانه 5+5

مو، سه موی  6موی جلویی، دنس در سطح رویی دارای 

مو، موکرو با  1سطح زیری دارای  ی نزدیک به هم، دریانتها

شکمی روی  -دارای موهای میانی و ج(-1دندانه )شکل  1

 .است سینه  بند سوم قفس

 24 : الهام یوسفی لفورکیشده ریآو معاطالعات ج

 N 36ᵒ)از شهرستان محمودآباد  را نمونه از این گونه

37ʹ, E 52ᵒ 15ʹ; -24 m) برنج در تاریخ  ۀاز خاک مزرع

 د.کرری آو معج22/1/3133

 پالئارکتیک ۀکمی در ناحی های پراکنش: گزارش

 تهراناز استان . ایران: (Potapov, 2001) وجود دارد

رای ب و (Moravvej et al., 2007) گزارش شده است

 د.شو میاولین بار از استان مازندران گزارش 

 

 
 شکل عمومی بدن، مقیاس: (، الفP. minuta ۀگون .1شکل 

فورکا،  (میکرون؛ ج 39رتیناکولوم، مقیاس:  (؛ بمیکرون 399

 میکرون )اصلی( 39مقیاس: 
 

P. subminuta Denis, 1931. 

 است. بدن خاکستری و رنگ متر میلی 1/3 ة آنانداز

باریک،  شاخکی نسبتاً اندام پس بوده و ماتیدیا 3+3

الف(. -3)شکل است سه برابر طول اماتیدی  و فشرده

چماقی روی  ةموی چسبند است و ها فاقد دندانه ناخن

 و موی جلویی 3+3پنجه وجود ندارد. مانوبریوم  ساق
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، سه موی انتهایی خیلی به هم دارد موی رویی 6دنس 

و موکرو  و موی زیری 6 .ب(-3نزدیک نیستند )شکل 

. است ب(-3دندانه )شکل  1دارای  P. minutaمانند 

 .است دنس بیش از چهار برابر بلندتر از موکرو

 39الهام یوسفی لفورکی  :شده ریآو معاطالعات ج

 N 36ᵒ 28ʹ, E) از شهرستان آمل از این گونه را نمونه

52ᵒ 26ʹ; 48m) برنج در تاریخ  ۀاز خاک مزرع

 د.کرری آو معج 22/1/3133

 پالئارکتیک ۀکمی در ناحی های پراکنش: گزارش

های  از شهرستان. ایران: (Potapov, 2001) وجود دارد

گزارش  رشت ، گیالن/(Moravvej et al., 2007)تهران 

. در این تحقیق (Daghighi et al., 2013a,b) شده است

د شو میبرای اولین بار از استان مازندران گزارش 

(Shayanmehr et al., 2013). 

 

 
شاخکی و  اندام پس (، الف P. subminutaۀگون .3شکل 

مقیاس: دنس و موکرو،  (میکرون؛ ب 39مقیاس: ها،  اماتیدی

 میکرون )اصلی( 39
 

Pseudisotoma sensibilis (Tullberg, 1876) . 

پنجه  ساق Pseudisotoma Handschin, 1924در جنس 

عدد است.  1تا  3د دارای موهای چماقی مجزا به تعدا

مانوبریوم دارای موی جلویی خارمانند یا بدون  و فورکا بلند

شود.  طور پیوسته باریک می دنس مضرس و به است. آن

 P. sensibilis ۀگون و الف(-39ای )شکل  دندانه 1موکرو 

 ةاندازبا ب(. -39سیاه است )شکل  مایل به آبی یا تقریباً

شاخکی  اندام پس است. دیاماتی 1+1دارای  ،متر میلی 3/3

ها با یک  ناخن ،ج(-39برابر با طول یک اماتیدی )شکل 

 گاهی بدون آن و داخلی کوچک در بخش انتهایی ۀدندان

 ۀامپودیوم با دندان بوده، جانبی مشخص ۀدندان است.

چماقی که  ةموی چسبند 1، 2، 2پنجه با  ساق ،داخلی

 5+5تیناکولوم با . راست  داخلی ناخن ۀلب ةانداز هم تقریباً

ایزوتومیدها  بیشتردر مقایسه با  ،دندانه و تعداد زیادی مو

مانوبریوم تنها تعداد کمی موی جلویی دارد. قسمت 

 .است د(-39ستبر مانوبریوم ساده )شکل 

: الهام یوسفی لفورکی این شده ریآو معاطالعات ج

 N 36ᵒ) به تعداد زیاد از شهرستان نور، رویانرا گونه 

20ʹ, E 51ᵒ 53ʹ; 1237m) پوسیده در تاریخ  ةاز کند

 د.کرری آو معج33/32/3133

 (Potapov, 2001)پالئارکتیک  ۀناحیدر پراکنش: 

برای اولین بار از ایران گزارش این جنس و گونه . بود

 .(Shayanmehr et al., 2013) ندشو می

 

 
موکرو در جنس  (، الفP. sensibilis ۀگون .39شکل 

Pseudisotoma :شکل عمومی  (میکرون؛ ب 399، مقیاس

 (میکرون؛ ج 3999، مقیاس: P. sensibilis ۀبدن گون

 (میکرون؛ د 399شاخکی، مقیاس:  ها و اندام پس اماتیدی

 میکرون )اصلی( 399قسمت ستبر مانوبریوم، مقیاس: 

 

 گیری کلی نتیجه

از  Isotomidae ةگونه از خانواد 21جنس و  32تاکنون 

گونه از استان مازندران گزارش شده  34و  جنس 3ایران و 

 & Shayanmehr et al., 2013; Yoosefi Lafooraki)است 

Shayanmehr, 2013).  در این تحقیق در مجموع نه جنس

از استان مازندران  Isotomidae ةگونه از خانواد 31و 

 های و گونه Pseudisotomaشناسایی شد. جنس 

P. sensibilis ،Isotomurus afghanicus وFolsomia 

ksenemani  برای فون پادمان ایران جدیدند. همچنین

 Proisotoma subminuta ۀو گون Anurophorusجنس 

شوند. به این  برای اولین بار از استان مازندران گزارش می

در ایران به  Isotomidae ةهای خانواد تعداد جنس ،ترتیب



 Isotomidae ... 154 ةشناسایی بخشی از فون خانوادمهر: یوسفی لفورکی و شایان 

یابد.  ایش میعدد افز 33عدد و در استان مازندران به  31

گونه و  13های این خانواده در ایران به  همچنین تعداد گونه

گونه رسید. بررسی فون این  33در استان مازندران به 

های  خانواده در استان مازندران ادامه دارد و در آینده گونه

 بیشتری از این استان گزارش خواهد شد.

 سپاسگزاری

مریکا و دکتر از ا Ernest C. Bernardاز آقای دکتر 

Antonio Carapelli  از ایتالیا به خاطر همکاری صمیمانه

تشکر و قدردانی ی این تحقیق ها گونهشناسایی  تأییددر 

 گردد.می
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