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 چکيده

های متعددی از خاا  و  مونه. نشدبررسی  1331-1331های مناطق مختلف شهر کرمان و حومه در طی سال پادمانرده در این تحقیق فون 

 شا   ،جان   19گونه متعلق باه   22در مجموع  جداسازی شد.آوری و و پادمان موجود توسط قیف برلیز جمعفوق برداشته شد خاکبرگ مناطق 

 Drepanura kirgisica و  Entomobrya indica (Baijal, 1955)گوناه  دو و  Acheroxenylla Ellis, 1976جن . یک شناسایی شدو سه راسته خانواده 

Martynova, 1971  ها به همراه اطالعاا   . لیست گونهشوند میها برای اولین بار از کرمان گزارش شدند. اکثر گونه گزارش برای اولین بار از ایران

 های جدید به همراه شکل ارائه شده است.ها، توصیف جن  و گونهآوری گونهجمع

 Acheroxenylla، Drepanura ،Entomobrya ،کرمانها، فنریدم: کليدي هاي هواژ
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Abstract 

In this research, the faun of class Collembola was investigated in different regions of Kerman city and its suburbs during 2016‒2017. 

Several samples from soil and leaf litter were collected and extracted by Berlese funnels from these regions and Collembolan specimens 

were collected and separated. 22 species belonging to 18 genera, six families and three orders were identified. One genus Acheroxenylla 

Ellis, 1976 and two species Entomobrya indica (Baijal, 1955) and Drepanura kirgisica Martynova, 1971 are reported for the first time from 

Iran. Most species are new for Kerman fauna. The checklist of species with material examined and description of new record genus and 

species with illustrations were represented. 

Keywords: Acheroxenylla, Collembola, Drepanura, Entomobrya, Kerman 

 

 

  

                                                 
 Corresponding author: m.khayrandish@uk.ac.ir 

http://catalog.utk.edu/content.php?catoid=4&navoid=295
mailto:m.khayrandish@uk.ac.ir


  همراه گزارش چند رکورد جدید براي فون ایران شهرکرمان به (Hexapoda: Collembola)هاي رده پادمان  معرفي گونه:همكارانزادهوعبدالعلی

   مقدمه

ترین بندپایان خااکزی  فراوانیکی از  هافنریپادمان یا دم

های جنگلی گااهی باه   ها در برخی از خا هستند و تراکم آن

 .(Rusek, 1998) رساد در هر متر مربع میفرد بی  از چند میلیون 

 متار میلای  3تاا   22/0به طاول  اغلب  بندپایانی کوچکیپادمان 

کاه در اغلاب    هساتند ای پراکندگی گسترده دارای باشند کهمی

هایی با شرایط آب های روی کره زمین حتی در محیطزیستگاه

 شوندقطب شمال و جنوب نیز یافت می و هوایی سخت مانند

(Petersen and Luxton, 1982)  هاا در  گوناه  . تعاداد زیاادی از

هاای  های متنوعی از جمله خاا  گلادان، ساطب آب   زیستگاه

های جنگلی با رطوبت باال، داخل ماواد گیااهی در   راکد، خا 

در حتای  حال پوسیدن، البالی گیاهان، زیر پوساته درختاان و   

 Tripplehorn and) شوندیافت می نیز هاها و مورچهالنه موریانه

Johnson, 2005 .)کنندگان پادمان به عنوان تجزیه از سوی دیگر

، کماک باه   ماواد آلای   دخالت در فرآینادهای تجزیاه  ثانویه با 

توانند ن، میچرخ  عناصر غذایی و تغییر در نحوه رشد گیاها

 Visser, 1985; Gerson etداشته باشند )در طبیعت نق  مفیدی 

al., 2003; Chahartaghi et al., 2005.)   تعاداد انادکی از   تنهاا

ها یا مراکز پرورش قارچ ها، گلخانهها ممکن است در باغگونه

. (Hopkin, 1997) عنوان آفت مطرح باشاند  زا بوده و بهخسار 

اند گونه از پادمان شناسایی شده 3000در جهان حدود تاکنون 

هاا  هنوز فون پادمان در آنهایی که و با توجه به لیست سرزمین

 د بسایار تغییار خواهاد کارد    اند احتماالً ایان تعادا  بررسی نشده

(Bellinger et al., 1996-2019) . هاای اخیار   ساال  دردر کشور ما

مطالعا  قابل توجهی در زمینه بررسی فون پادمان انجام گرفتاه  

 ,.Yahyapour et alهاا از منااطق شامالی )   که بیشترین این گوناه 

2011; Daghighi, 2012; .Yoosefi Lafooraki and Shayanmehr, 

2013, 2014; Alijani et al., .2015; Balvasi et al., 2015; Yoosefi 

Lafooraki and Shayanmehr, 2015a, b  و نیااز غاارب ایااران )

(Ghahramani et al., 2013; Arbea and Kahrarian, 2015a, b; 

Kahrarian, 2019 )  دلیال بکار    گزارش شده است. عالوه بر ایان باه

هاای جدیادی بارای دنیاا گازارش و      بودن فون پادمان ایران گوناه 

 ,Alijani et al., 2015; Arbea and Kahrarian) اناد  توصایف شاده  

2015a, 2017; Mehrafrooz Mayvan et al., 2015b .) لیستی چکدر

 19جان  از   21گوناه متعلاق باه     112منتشر شده از پادمان ایران، 

 (.Shayanmehr et al., 2013) گازارش گردیاد   2013تا ساال  خانواده 

که استان لیست نامی از استان کرمان نیست در حالیدر این چک

آب و هاوای خشاک، معتادل و کوهساتانی و      کرمان با داشاتن 

انواع گیاهان سردسیری های مختلف کشاورزی دارای اکوسیستم

ماان  تواند دارای فاون جاالبی از پاد  که می باشدو گرمسیری می

با توجه به اهمیات پادماان در فراینادهای خاا  و محایط       .باشد

زیست و نظر باه اینکاه هایح تحقیقای روی ایان موجاودا  در       

فون پادماان در منااطق   ی کرمان انجام نشده بود، بررسی و مطالعه

انجاام   1331تاا   1331های طی سال مختلف شهر کرمان و حومه

 .گرفت

 

 ها مواد و روش

کرمان از شهرهای بزرگ ایران و مرکز  بررسي:مناطق مورد 

دارای آب و هاوای  که  استان کرمان درجنوب شرقی ایران است

هاای کرماان،   بخا  . شهرساتان کرماان دارای   باشدمیمتنوعی 

آباد، اختیارآبااد،   ماهان، جوپار، شهداد، اندوهجرد، گلباف، زنگی

ز نه بخ  ا در این تحقیق پادمان آباد است. راین، چترود و کاظم

 آوری و شناسااایی شاادند مختلااف شهرسااتان کرمااان جمااع  

 (.1؛ جدول 1)شکل 

خاا ،  هاایی از  نموناه  بررداري و شناسرایي:  روش نمونه

هاا و  هاای روی درخات  پوسایده و خازه   هاای خاکبرگ، کنده

طالعا  آوری گردید و اجمعهای پالستیکی ها در کیسهسنگ

هاا  موجود در نمونه پادمانیادداشت شد.  آوریجمعمربوط به 

-خا  و خا های نمونهتغییر شکل یافته از قیف برلیز  توسط

های کوچاک حااوی   در شیشه استخراج گردید و برگ و غیره

هاا  . برای شناساایی نموناه  نگهداری شد درصد 12 اتانل الکل

. با استفاده از مایع هویر تهیه گردیاد اسالیدهای میکروسکوپی 

 قباال از تهیااه اسااالیدمااان در صااور  تیااره بااودن رنااگ پاد

 گردیاادشاافاف  توسااط اسااید الکتیااک  هااا نمونااهابتاادا 



  1937،شهریور1،شماره78هايگياهی:جلدبيماريآفاتو

(Yoosefi Lafooraki and Shayanmehr, 2013 .)شناساااایی 

 1339فجلبارگ )  با استفاده از کلیدهای معتبر از جمله ها نمونه

 www.Collembola.orgکلیدهای موجود در ساایت  و  (2001و 

هاای ساوم و   ها باه تاییاد نویسانده   انجام شد و شناسایی گونه

های نگهداری اسالیدهای میکروسکوپی و نمونه چهارم رسید.

شناسای گاروه گیاهشزشاکی    شده در الکل در آزمایشگاه حشره

دانشگاه شهید باهنر کرمان، ذخیره گردید. در برخی ماوارد باا   

-شخصا  گونه یافت شده با گوناه توجه به مطابقت نداشتن م

های توصیف شاده از منااطق پالرارکتیاک، شناساایی در حاد      

 جن  متوقف شد.

 

 
 

 (.https://www.google.com/earthآوری پادمان در شهر کرمان و حومه )مناطق مورد بررسی برای جمع -1شکل 
Fig. 1. The investigated areas for collecting Collembola in Kerman city and countryside (https://www.google.com/earth/) 

 
 .1331-1331های آوری پادمان طی سالمورد مطالعه برای جمع مناطق جغرافیایی مشخصا  -1 جدول

Table 1. Geographical coordinates of studied regions for collecting Collembola during 2016-2017   
Sampling Date Field Condition Elevation (m) Latitude , Longitude Sampling Areas 

8.VII.2017 Garden and Forest 2430 30° 11′N  , 57° 33′E Sirch 

10.VI.2017 Pistachio and Agricultural Garden 1700 30° 12′N  , 57° 01′E Bagherabad 

26.V.2017 Citrus and Palm Garden 43 30° 25′N  , 57° 41′E Shahdad 

2.I.2016 Pistachio Garden 1722 30° 11′N , 56° 48′E Baghin 

11.VII.2016 Garden and Forest 2171 30° 29′N , 57° 12′E Koohpayeh 

2.III.2017 Agricultural Land and Garden 1877 30° 03′N , 57° 06′E Joopar 

10.I.2016 Park, Forest, Grassland 1759 30° 15′N , 57° 01′E Kerman 

1.VII.2016 Agricultural Land and Garden 2322 29° 59′N , 57° 25′E Sekonj 

7.VII.2017 Pistachio Garden 1660 30° 15′N ,  56° 34′E Robat 

 

 

http://www.collembola.org/
https://www.google.com/earth


  همراه گزارش چند رکورد جدید براي فون ایران شهرکرمان به (Hexapoda: Collembola)هاي رده پادمان  معرفي گونه:همكارانزادهوعبدالعلی

 نتایج

 جان   19گونه مربوط باه   22در این تحقیق در مجموع 

آن  یکرمااان و حومااه پادمااان از شااهر ی خااانوادهاز شاا  

 .ندشناسایی شد

 Entomobryomorphaي  راسته

 Isotomidaeي خانواده

 Folsomides parvulus (Stach, 1922)ي گونه

 ،یمرکاازهااای از اسااتان ایاان گونااه :در ایررران پررراکنش

 کرمانشاااه، النیگاا، مازناادران، یغرباا و یشاارق جااانیآذربا

(Shayanmehr et al. 2013; Amiri and Kahrarian, 2015; Arbea 

and Kahrarian, 2017 ،)تهااران (Qazi and Shayanmehr, 

2014a,b ،)ساامنان (Yoosefi Lafooraki and Shayanmehr, 

و کرمااااان  (Hosseini et al., 2016(، گلسااااتان )2013

(Abdolalizadeh et al., 2017 )است شده گزارش. 

 ,Potapow) اسات  گساتر  جهان یا گونه :در جهان پراکنش

 (.2)شکل  (2001

 

 
  Folsomides parvulus (Stach, 1922)نمای جانبی گونه  -2شکل 

 .(10x)اصلی، درشت نمایی 
Fig 2.  Lateral habitus of Folsomides parvulus (Stach, 1922) 

(Original, magnification 10x). 

 

 Isotomiella minor (Schäffer, 1896)ي گونه

 جاان یآذربا، النیگا  هاای این گوناه از اساتان   :در ایران پراکنش

 ,Yoosefi Lafooraki and Shayanmehr) مازناادران، تهااران، یشاارق

2014a; Mehrafrooz Mayvan et al., 2015a; Ghasemi Cherati, 2017 ،)

 ,Ghahramaninezhad et al., 2012; Arbea and Kahrarian) کرمانشااه 

2015a; Kahrarian et al., 2016 ( گلساتان ،)Hosseini et al., 2016 )و 

 ( گزارش شده است.Abdolalizadeh et al., 2017) کرمان

 .(Potapow, 2001) است گستر جهان یا گونه پراکنش در جهان:

 

  Parisotoma notabilis (Schäffer, 1896)ي گونه

 ،یمرکاازهااای در ایااران از اسااتان  :در ایررران پررراکنش

و  مازندران الن،ی، کرمانشاه، گزنجان ،یغرب و یشرق جانیآذربا

 ,.Hosseini et al، گلساتان ) (Shayanmehr et al., 2013)تهاران  

 کرمان و( Ramezani and Mossadegh, 2017(، خوزستان )2016

(Abdolalizadeh et al., 2017.گزارش شده است ) 

 ,Potapow) اسات  گساتر  جهان یا گونه :در جهان پراکنش

2001; Babenko, 2003; Moravvej et al., 2007)  (.3)شکل 

 

 
 Parisotoma notabilis (Schäffer, 1896)نمای جانبی گونه  -8شکل 

 .(10x)اصلی، درشت نمایی 

Fig. 3.  Lateral habitus of Parisotoma notabilis (Schäffer, 1896) 

(Original, magnification 10x). 

 

 sp Hemisotomaي .گونه

نمونه از شهرستان  10از این گونه  هاي مطالعه شده:نمونه

از خا  مزرعه یونجه در تاریخ  جوپار شهر  ،کرمان

 از این جن  تاکنون دو گونه شامل آوری شد.جمع 12/12/32

H. thermophila (Axelson, 1900) وH. quadrioculatus 

Martynova, 1967 است  برای فون ایران شناسایی شده

(Shayanmehr et al., 2013; Shayanmehr et al., 2017)  که

آوری شده از شناسی آنها با گونه جمعمشخصا  ریخت

 (.1کرمان مطابقت نداشت )شکل 



  1937،شهریور1،شماره78هايگياهی:جلدبيماريآفاتو

 
 Hemisotomaنمای جانبی دو نمونه از جن   -4شکل 

 .(10x)اصلی، درشت نمایی 
Fig. 4.  Lateral habitus of Hemisotoma  

(Original, magnification 10x). 

 

  Folsomia diplophthalma (Axelson, 1902)ي گونه

از در ایران بارای اولاین باار     این گونه :در ایران پراکنش

 (.Abdolalizadeh et al., 2018استان کرمان گزارش شده است )

، مناطق مختلف پالرارکتیک، نرارکتیکگونه از این :در جهان پراکنش

 ;Folsom et al., 1919) نیوزیلند گزارش شده استاورینتال و 

Womersley, 1936; Edos and Deharveng., 1994; Thibaud, 2017) 

 (.2)شکل 
 

 
 Folsomia diplophthalma (Axelon, 1902) نمای جانبی گونه -5شکل 

 .(10x)اصلی، درشت نمایی 
Fig. 5.  Lateral habitus of Folsomia diplophthalma (Axelon, 1902) 

(Original, magnification 10x). 

 

 .Isotomurus spي گونه
نمونه از شهرساتان   10از این گونه  هاي مطالعه شده:نمونه
از خاا   کاف رودخاناه در تااریخ      روستای کوهشایاه  ،کرمان
های متعددی برای از این جن  گونه .آوری شدجمع 20/1/32

ولی گونه مورد نظر مشخصاا   اند آوری شدهفون ایران جمع
های شناسایی شده نشان شناسی متفاوتی نسبت به گونهریخت

 (.1داده است که نیاز به بررسی بیشتر دارد )شکل 

 
  Isotomurusنمای جانبی و پشتی نمونه جن   -6شکل 

 .(10x)اصلی، درشت نمایی 
Fig. 6.  Lateral and dorsal habitus of collected Isotomurus  

(Original, magnification 10x) 

 
 Entomobryidaeي خانواده

 Sinella curviseta Brook, 1882ي گونه

 Yoosefi) مازناادرانهااای از اسااتان :در ایررران پررراکنش

Lafooraki and Shayanmehr, 2014; Darvish-Motevalli, 2016; 

Alijani-Ardeshir et al., 2017) تهران ) وMoravvej, 2003; Qazi 

and Shayanmehr, 2016 )است شده گزارش. 

 یاریو از بس است گستر جهان یا گونه :در جهان پراکنش

 و کایامر متحده اال یا ژاپن، ن،یاز کشورها از جمله کشور چ

 (.1)شکل  (Xu et al., 2009)گزارش شده است  اروپا
 

 
  Sinella curviseta Brook, 1882 نمای پشتی گونه -7شکل 

 (10x)اصلی، درشت نمایی 
Fig. 7.  Dorsal habitus of Sinella curviseta (Brook, 1882) 

(Original, magnification 10x). 



  همراه گزارش چند رکورد جدید براي فون ایران شهرکرمان به (Hexapoda: Collembola)هاي رده پادمان  معرفي گونه:همكارانزادهوعبدالعلی

 Pseudosinella octopunctata Börner, 1901ي گونه

 الن،یگ ،یمرکزهای این گونه از استان :در ایران پراکنش

 ,.Shayanmehr et alمازندران ) ی،غرب و یشرق جانیآذربا زنجان،

.2013; Yoosefi Lafooraki and Shayanmehr, 2013, 2014; Balvasi 

et al., 2015; Mehrafrooz et .etal., 2015a; Darvish-Motevalli, 

2016; Alijani-Ardeshir et al., 2016; Ghasemi Cherati, 2017 ،)

 Yoosefi(، اصفهان )Qazi and Shayanmehr, 2014, a, bتهران )

Lafooraki and Shayanmehr, 2013( گلستان ،)Hosseini et al., 

 ,.Daghighi et al)(، گیالن Kahrarian et al., 2014(، کرمانشاه )2016

 ( گزارش شده است.Abdolalizadeh et al., 2017)و کرمان  (2013

 کشورهاگستر است و از بسیاری از  ای جهان گونه :در جهان پراکنش

 (.9)شکل  (Wang et al, 2004) گزارش شده است نیچ جمله از
 

 
 Pseudosinella octopunctata نمای جانبی و پشتی گونه -8شکل 

Börner, 1901  اصلی، درشت نمایی(10x) 
Fig. 8.  Lateral and dorsal habitus of Pseudosinella octopunctata 

Börner, 1901 (Original, magnification 10x). 

 

  .Pseudosinella sp يگونه

بی   P. octopunctataعالوه بر گونه  :شده مطالعه هاينمونه

از خا  جوپار شهر  ،از شهرستان کرمان جن  این از نمونه 10از 

 گونه ولی اندشدهآوری جمع 12/12/32مزرعه یونجه در تاریخ 

 هایگونه به نسبت متفاوتی شناسیریخت مشخصا  نظر مورد

 دارد بیشتر بررسی به نیاز که است داده نشان شده شناسایی

 (.3 شکل)

 
  .Pseudosinella sp نمای پشتی گونه -9شکل 

 (10x)اصلی، درشت نمایی 
Fig. 9. Dorsal habitus of Pseudosinella sp. 

 (Original, magnification 10x). 

 

 Entomobrya indica (Baijal, 1955)ي گونه

نمونه از شهرساتان   2از این گونه  هاي مطالعه شده:نمونه

 11/1/31از خا  باغ انجیار در تااریخ    روستای سیرچ ،کرمان

چشام   9+9آوری شاده دارای  های جمع. نمونهآوری شدجمع

یاک برابار مای     به سار بیشاتر از   شاخک نسبت ساده بوده که

دنداناه پشاتی نااخن    و  ها دارای سه دندانه داخلیناخنباشد. 

 .آن داخلی وکتوتاکسی پشتی ناشناخته استوجود ندارد و لبه 

ناوار رنگای طاولی     چهاار در ناخن داخلی با  هدندانسه دارای 

 ناشااناخته اساات E. indicaتاریااک اساات. ماکروکتوتاکساای 

(Baquero et al., 2014)  (.10)شکل 

 شود. گزارش می از ایران بار برای اولینگونه  این :در ایران پراکنش

ایاال  تبت و جارخناد  ی فوق از گونه :در جهان پراکنش

 گازارش ( Baquero et al., 2013; Yadav, 2017هندوساتان )  در

 شده است.

 

 
  Entomobrya indica (Baijal, 1955) ی پشتی گونه نما -11ل شک

 (10X)عک  اصلی، بزرگنمایی 
Fig. 10.  Dorsal habitus of Entomobrya indica (Baijal, 1955) 

(Original, magnification 10x).  
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  .Entomobrya sp يگونه

 نمونه E. indica ،10عالوه بر گونه  :شده مطالعه هاينمونه

از خاا    روساتای کوهشایاه   ،از شهرستان کرماان  جن  این از

 گونه ولی اندشدهآوری جمع 20/1/32کف رودخانه در تاریخ 

-گوناه  باه  نسبت متفاوتی شناسیریخت مشخصا  نظر مورد

 بیشاتر  بررسای  باه  نیاز که است داده نشان شده شناسایی های

 (.11 شکل) دارد
 

 

 .Entomobrya sp نمای پشتی گونه  -11ل شک

 .(10X)عک  اصلی، بزرگنمایی 
Fig. 11. Dorsal habitus of Entomobrya sp.  

(Original, magnification 10x).  

 

 Drepanura kirgisica Martynova, 1971ي گونه

نموناه از شهرساتان    سه از این گونه هاي مطالعه شده:نمونه

 12/12/32از خا  مزرعه یونجه در تاریخ  جوپارشهر  ،کرمان

چشام سااده،    9+9اعضاای ایان گوناه دارای    . آوری شدجمع

 گوناه  نیا ا مشخصا فل  است.  شاخک چهاربندی و بدن فاقد

 Entombrya Rondani, 1861 های جان  گونهبعضی از به  کینزد

 ,Drepanura Schottجان   تفاو  کاه ماوکرو در   نیاست با ا

دو   Entomobryaو در  یاشاکل باا خاار قاعاده     یهاللا  1891

 .(12)شکل  دندانه است

گازارش  از ایاران  باار   برای اولینگونه  این :در ایران پراکنش

 شود. می

اروپا، ژاپن، هیمالیا، آسیا، مدیترانه، آمریکا، در  :در جهان پراکنش

 ، مالزی، هااوایی، میکرونازی،  وستانآفریقا، سودان، ماداگاسکار، هند

آماازون، برزیال، اساترالیا، نیوزیلناد و      پولینزی، ونزوئال، گینه،

 .(Bellinger et al., 1996-2019)شود جنوب یافت می قطب

 
 Drepanura kirgisica Martynova, 1971 نمای پشتی گونه  -12ل شک

 (10X)عک  اصلی، بزرگنمایی 
Fig. 12. Dorsal habitus of Drepanura kirgisica Martynova, 1971 

(Original, magnification 10x).  

 

   .Drepanura sp يگونه

 نموناه  D. kirgisica ،10عالوه بر گونه  :شده مطالعه هاينمونه

از خاا  بااغ خرماا     شهر شهداد ،از شهرستان کرمان جن  این از

 مشخصاا   نظر مورد گونه ولیآوری شد. جمع 2/3/31در تاریخ 

 نشاان  شاده  شناساایی  هاای گونه به نسبت متفاوتی شناسیریخت

 (.13 شکل) دارد بیشتر بررسی به نیاز که است داده
 

 

  .Drepanura sp نمای پشتی گونه  -18ل شک
 .(10Xبزرگنمایی )عک  اصلی، 

Fig. 13.  Dorsal habitus of Drepanura sp.  

(Original, magnification 10x). 
 

 

 .Seira spي گونه

نمونه از شهرستان  10از این گونه  هاي مطالعه شده:نمونه

روساتای کوهشایاه از خاا  کاف رودخاناه در تااریخ        ،کرمان

 .آوری شدجمع 20/1/32

 در ایااران تنهااا گونااه  Seira Lubbock, 1870از جاان  

S. domestica Nicolet, 1842     از کرمانشااه، گایالن و مازنادران

هاای   ( که نموناه Shayanmehr et al., 2013گزارش شده است )

بررسای   شده با این گونه مطابقت نداشتند و باید مجدداً آوری جمع

 (.11شوند )شکل 
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 .(10Xبزرگنمایی )عک  اصلی،  .Seira spنمای پشتی گونه  -14ل شک

Fig. 14.  Dorsal habitus of Seira sp. (Original, magnification 10x).. 

 

 Paronellidaeي خانواده

 Cyphoderus albinus Nicolet, 1842ي گونه

، تهاران  النیگا هاای  در ایران از اساتان  :در ایران پراکنش

(Qazi and Shayanmehr, 2014a( اصفهان ،)Yoosefi Lafooraki 

and Shayanmehr, 2013 ( مازنادران ،)Yoosefi Lafooraki and 

Shayanmehr, 2014a; Darvish-Motevalli, 2016 کرمانشاااه ،)

(Kahrarian et al., 2016) کرمااان  و(Abdolalizadeh et al., 

 (.12ش شده است )شکل گزار( 2017

آمریکاا گازارش   و از اروپاا  گوناه  این :جهاندر  پراکنش

 .(Dekoninck et al., 2007)شده است 
 

 
  Cyphoderus albinus Nicolet, 1842نمای پشتی گونه  -15ل شک

 .(10X)عک  اصلی، بزرگنمایی 
Fig. 15. Dorsal habitus of Cyphoderus albinus Nicolet, 1842 

(Original, magnification 10x).  
 

 Poduromorphaي راسته

 Hypogastruridaeي خانواده

  Ceratophysella denticulata (Gisin, 1949)ي گونه

، آذربایجان غربای  یمرکز یهااز استان :در ایران پراکنش

 ;Shayanmehr et al., 2013) مازندران، گیالن و و شرقی، زنجان

Yoosefi Lafooraki and Shayanmehr, 2015a, b; Alijani-

Ardeshir et al., 2017 ( کرمانشااه ،)Ghahramaninezhad et al., 

2012; Kahrarian, 2013کرمان  ( و(Abdolalizadeh et al., 2017 )

 گزارش شده است.

پالرارکتیک در مناطق  ی ذکر شدهگونه :در جهان پراکنش

 Saltzwedel et )دارای بیشترین فراوانی می باشاد   و نرارکتیک

al., 2016)  (.11)شکل 

 

 
 (Gisin, 1949)نمای پشتی و پهلویی از دو نمونه گونه  -16ل شک

Ceratophysella denticulata  عک  اصلی، بزرگنمایی(10X). 
Fig. 16. Dorsal and lateral habitus of Ceratophysella denticulate 

(Gisin, 1949) (Original, magnification 10x). 

 

  Ceratophysella stercoraria (Stach, 1963)ي گونه

 احماد  ریو باو  هیا لویاز کرمانشاه، کهگ :در ایران پراکنش

(Shayanmehr et al., 2013) ( تهاران ،Qazi and Shayanmehr, 

2014a( مازناادران ،)Yoosefi Lafooraki and .Shayanmehr, 

2015b; Mehrafrooz et al., 2015a; Alijani-.Ardeshir et al., 

2017; Mohammadi Nodeheki et al., 2018; Ghasemi Cherati, 

 ( گزارش شده است.Abdolalizadeh et al., 2017)کرمان  (، و2017

افغانساتان، اتیاوپی،    فاوق از ی گوناه  :در جهران  پراکنش

 شاده اسات   گازارش  نیاوکارا  لهستان،قزاقستان و بلغارستان 

(Skarzynski, 2000) . 

 

 .Xenylla spي گونه

 نمونه از شهرستان 10از این گونه  هاي مطالعه شده:نمونه

ماهان، روستای ساکن  از خاا  بااغ گایال  در      کرمان، شهر

 آوری شد.جمع 10/1/32تاریخ 
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در ایااران چهارگونااه از   Xenylla Tullberg, 1869از جاان  

آذربایجان غربی و شرقی، کهکیلویه و بویراحمد، گیالن و مازنادران  

 Shayanmehr et al., 2013; Mohammadiگاازارش شااده اساات ) 

Nodeheki et al., 2018آوری شده باا ایان گوناه    های جمع( که نمونه

 (.11مطابقت نداشتند و باید مجددا بررسی شوند )شکل 
 

 
 .(10X)عک  اصلی، بزرگنمایی  .Xenylla spنمای پشتی گونه  -17ل شک

Fig. 17. Dorsal habitus of Xenylla sp. (Original, magnification 10x). 

 

 .Acheroxenylla spي گونه

برای اولین بار از ایران  Acheroxenylla Ellis, 1976  جن 

شود. از این جن  تنها سه گوناه در دنیاا گازارش    گزارش می

نموناه از شاهر    ساه . (Bellinger et al., 1996-2019)شده است 

 آوری شاد جمع 21/2/32کرمان از خا  جنگل قائم در تاریخ 

 گونه دقیق آن نیاز به بررسی بیشتر دارد.که  (19 شکل)
 

 
  Acheroxenylla Ellis, 1976نمای جانبی جن   -18ل شک

 .(10X)عک  اصلی، بزرگنمایی 
Fig. 18.  Lateral habitus of Acheroxenylla Ellis, 1976  

(Original, magnification 10x). 

 

 Brachystomellidaeي خانواده

  Brachystomella parvula Schaffer, 1896 يگونه

زنجاان   ،شرقی آذربایجان هایاز استان :در ایران پراکنش

 Abdolalizadeh)کرمان  ( وShayanmehr et al., 2013) النیو گ

et al., 2017.گزارش شده است ) 

ی از سرتاسار جهاان از جملاه    گوناه  :در جهران  پراکنش

 Fjellberg, 1998; Pahar et)کشور روسیه گزارش شاده اسات   

al., 2014)  (.13)شکل 

 

 
 Brachystomella parvula Schaffer, 1896نمای جانبی جن   -19ل شک

 .(10X)عک  اصلی، بزرگنمایی 
Fig. 19.  Lateral habitus of Brachystomella parvula Schaffer, 1896 

(Original, magnification 10x). 

 

 Neanurinaeاي از زیرخانواده گونه

از شهرستان نمونه  10از این گونه  هاي مطالعه شده:نمونه

 11/1/31از خا  باغ انجیار در تااریخ    روستای سیرچ ،کرمان

 هاااای از ایااان زیرخاااانواده گوناااه   آوری شاااد.جماااع

جدیدی برای فون ایران و دنیا گزارش شده اسات کاه نموناه    

مورد مطالعه برای تعیین جن  و گونه نیاز باه بررسای بیشاتر    

 (. 20دارد )شکل 
 

 
  Neanurinaeای از زیرخانواده گونهنمای پشتی  -21ل شک

 .(10X)عک  اصلی، بزرگنمایی 

Fig. 20. Lateral habitus of one unknown species from Neanurinae 

(Original, magnification 10x).
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 Symphypleonaراسته 

 Sminthuridaeي خانواده

  Sminthurinus elegans Fitch, 1863 يگونه -1

هاای  اساتان ، شمال و شامال غارب  از  :در ایران پراکنش

 ;Shayanmehr et al., .2013) کرمانشاااهگلسااتان، مازناادران، 

Yoosefi Lafooraki and Shayanmehr, 2015b; Mehrafrooz et 

al., 2015a; Ghasemi Cherati, 2017)  کرمان و(Abdolalizadeh 

et al., 2017.گزارش شده است ) 

 و کیااتکهوالر منطقااهاز گونااه ایاان :در جهرران پررراکنش

ایسالند، اساترالیا و آمریکاای     اروپا، ک،یپالرارکت منطقه ،ییهاوا

  .(Greenslade and Convey., 2012) جنوبی گزارش شاده اسات  

 

 بحث

در این مطالعه با توجه به اهمیت پادمان در رشد گیاهاان  

 ی تغذیه، به شناسایی و بررسای فاون  و کمک به تنظیم چرخه

 

 های پادمان در کرمان و حومه پرداخته شده اسات. در مجماوع  گونه

 ،Brachystomellidae هاااایجااان  از خاااانواده 19 و گوناااه 22

Entomobryidae، Isotomidae،Hypogastruridae ، Sminturidae 

. ندشاد شناساایی  آوری و جماع  از سه راساته  Paronellidae و 

 Symphypleona و Entomobryomorpha ،Poduromorphaهااای  راسااته

ترتیاب دارای   باه  درصاد  2/1و  درصاد  2/21، درصد 1/11 با

 ،Entomobryidaeهاای   اناد. همنناین خاانواده   بیشترین فراوانی

Isotomidae  وHypogastruridae 2/21، درصد 3/10 ترتیب با به 

شاده   شناساییهای بیشترین فراوانی گونه  درصد 19و  درصد

 Drepanura kigisicaی هگونا دو  .اناد را به خود اختصاص داده

باار   برای اولین  Acheroxenylla جن و   Entomobrya indicaو

ها تا سطب با این وجود برخی نمونه شوند.از ایران گزارش می

 گونااه شناسااایی نشاادند کااه نیاااز بااه مطالعااا  تکمیلاای    

 باشد.می
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