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Abstract 

In the studies that were carried out to identify the Collembola fauna species in Kerman province of 

Iran, during the years 2016-2017, several samples were taken, isolated and collected by the Berlese 

funnel from different regions. After examination and identification of the species, Folsomia 

diplophthalma (Axelson, 1902) is reported for the first time from Iran. 
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 یگاه یجنگل هایاز خاک برخی در هاهستند و تراکم آن یخاکز انيبندپا نتريفراوان هافنریدم ايپادمان 

 وجود دارند ایمناطق دن شتریحشرات در ب نيا رسد.یحشره در هر متر مربع م ونیلیاز چند م شیبه ب

(Petersen & Luxton, 1982). ةاست که به چهار راست ایپادمان رده فعلی، بندیدر رده Poduromorpha  شامل(

 1)شامل  Neelipleonaخانواده(،  11باالخانواده و  4 )شامل Entomobryomorphaخانواده(،  11باال خانواده و  6

 ;Bellinger et al, 2014) شودیم میخانواده( تقس 10و  وادهباالخان 5)شامل  Symphypleonaکوچک(،  خانواده

Deharveng, 2004.) ةخانواد Isotomidae ةتبه راس متعلقEntomobryomorpha  ستا (Deharveng, 2004). 

اين خانواده بدنی باريک، پوشیده از مو و بدون پولک دارند. بند چهارم شکم به اندازة بند سوم آن يا کمی  یاعضا

گرد و فاقد  سینه بدون موهای پشتی است. معموال يک اندام پس شاخکی کشیده ياپیش قفس .بزرگتر از آن است

ها فورکا وجود يافته دارند، اما ممکن است در بعضی گونه ها يک فورکای بلند و رشدلوب دارند. بیشتر گونه

برگ خاک، خاک مختلف اين خانواده در انواع مختلف یهاگونه (.Fjellberg, 2007) نداشته باشد يا کوچک باشد

ها زندگی ها و مردابمله سواحل درياها، لب رودها، درياچهو خزه وجود دارند. تعدادی از آنها نزديک آب از ج

ای ها در برف فعالند و عدهشوند. بعضی گونهها يافت میهای آب سرد در کوهستانکنند. تعدادی در چشمهمی

                                                                                            .(Potapov, 2001) کننددر شرايط خشک زندگی می
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 گرفت انجام 1396و  1395های طی ساليی اهبردارینمونههای اين خانواده رای مطالعه و شناسايی گونهب       

به آزمايشگاه  هاشد. نمونه آوریجمع اطراف آنبرگ از مناطق مختلف شهر کرمان و های خاک و خاکنمونه و

ها با . هر مجموعه از اين دستگاهداده شدهايی که بر اساس قیف برلیز ساخته شده بودند، قرار منتقل و در دستگاه

که کف ظرف بااليی جدا و به جای ترتیب اينب ه استظرف پال ستیکی مکعب مستطیل ساخته شداستفاده از دو 

ها فنریهای مربوط به دموری دوخته شد. سپس يک المپ روی هر مجموعه تعبیه شد. نمونهی تهآن يک صفح

ساليد میکروسکوپی ا و تهیه %10 پتاسها از محلول سازی نمونهبرای شفافنگهداری شد.  %75جدا و در الکل 

 با استفاده از کلیدهای موجود  Isotomidaeههای خانوادشد. شناسايی نمونه استفادهاز مديوم هوير 

(Potatov, 2001; Fjellberg, 2007) انجام گرفت. گونه Folsomia diplophthalma  که برای اولین بار از ايران

 نکلکسیودر  رمذکو یهانمونه شناسايی قرار گرفت. ی چهارم مورد تايید وشود توسط نگارندهگزارش می

گونه و از  31د. از اين خانواده تا کنون میشو دارینگه نکرما باهنر شهید هنشگادا پزشکیهگیا وهگر اتحشر

 ;Shayanmehr et al., 2013; Qazi & Shayanmehr, 2014) گونه از ايران گزارش شده است Folsomia 10جنس 

Yoosefi Lafooraki & Shayanmehr, 2013, 2014; Amiri & Kahrarian, 2015; Arbea & Kahrarian, 2015; 

Hoseini et al, 2016; Kahrarian, et al., 2016.)  
 

 Folsomia diplophthalma (Axelon, 1902) گونه

 N"17'57˚26) ج سکن یروستا ،السینمونه از خاک باغ گ 6گونه  نياز ا :هشد سیربر هاینهنمو        

59˚29'47"E)  خيدر تار متر از سطح دريا 2320با ارتفاع  ماهان رکرمان، شه ستانشهر ن،کرما نستااواقع در 

 .شد آوریجمع 10/4/95
 

 شناسيهای مهم ريختويژگي

ها اغلب در تعداد کاهش يافته با چشم، 1+1چشم  ؛به رنگ سفید با لکه های سیاه ومتر میلی 5/1به طول         

، طول شاخک تقريبا برابر طول سر ،برابر قطر چشم 7 تا 4ن آطول  و اندام پس شاخکی بیضی شکل مايل، میله2

مدگی آبند چهارم شاخک با يک بر ،ک پاپیالی نزديک به انتهاو يمدگی انتهايی آبند سوم شاخک يک براندام حسی 

 که مدگی ضخیمآبند آخر شکمی با يک بر 3 ؛ چندين موی بويايی کوتاه و قوی وانتهايی و پاپیالی زير انتهايی 

 فورکا(، ایای )به ندرت سه دندانهندانهددو  و فورکا کوتاه؛ با اضافه شدن به بند چهارم شکم ادغام شده است

 دنس با تعدادی دندانه، های مانوبريالالمال دارای قالب، ای دارای گسترش کمرنگدانه قاعده، معموال بدون موکرو

موهای حسی دنس روی نواحی مرکزی بندهای ، هادندانه یوسط و يک جفت قالب قوی بین پايه پشتی نزديک

ای حدود دندانه 2موکرو ، موکرو معموال دارای ساختمان بند بند، بعضی موهای حسی بلند، اندبدن متراکم شده

 ،موی اصلی فاقد، دندانه اونگوئیکواوس يک سوم تا سه پنجم طول ناخن، بدون دو سوم طول ناخن بدون دندانه،

 باشد.می مقعد شکمی دمیمانند؛  کمی قالب لیانتهايی و تقريبا عمودی و غیر انتهايی بزرگتر از دندانه دندانه
 

 جغرافیايي پراكنش

 از مناطق مختلف پالئارکتیک، نئارکتیک، اورينتال و نیوزيلند در جهان گزارش شده است اين گونه       

(Folsom et al., 1919; Womersley, 1936; Edos et al., 1994; Thibaud, 2017) ايران برای اولین بار  و از

عدد  32به  Isotomidae و خانواده 11به  Folsomiaهای جنس با گزارش اين گونه تعداد گونه گزارش می شود.

 فزايش يافت. ا
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