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 چکیده

ها های زیرزمینی نظیر چشمههای مرتبط با محیطهای زیرزمینی و یا آبدر آب 1849Schiödte,  Niphargus اعضای جنس زیرزمینی

در جهان  گونه و زیر گونه( 300های دوجورپایان آب شیرین از نظر تعداد گونه )بیش از ترین جنسکنند. اعضای این گروه یکی از غنیزندگی می

گونه از این جنس  17شود و تاکنون مشخص می Niphargusن محدوده شرقی جنس عنواهستند که در غرب پاله آرکتیک پراکنش دارند. ایران به

باشند. در این مطالعه، تنوع و پراکنش اعضای این جنس در ها بومی ایران می، سایر گونهN. valachicusجز گونه در ایران یافت شده است که به

شود. در اطراف روستای بیلوار شهر کرمانشاه گزارش می N. hosseinieiایران و صفات تشخیصی مهم هر گونه بررسی و ثبت جدیدی از گونه 

اند و انتظار سال گذشته معرفی شده 5های این جنس از ایران در سیم گردید. اکثر گونهتر  Arc GIsافزارها با نرمنقشه توزیع جغرافیایی گونه

 تری به فون زیرزمینی ایران اضافه گردد.های بیشای نزدیک گونهرود در آیندهمی

  آب زیرزمینی، ثبت جدید، ایران، Niphargusتنوع زیستی،  کلمات کلیدی:

 sesmaeili@razi.ac.ir  :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ين تربزرگيکي از  (Amphipodaاعضای گروه دوجورپايان )       

هايي در دريا، آب يندهنماپوستان هستند که دارای های سختراسته

متری ميلي 50تا 20های و معموالً در اندازه باشنديمخشکي  شيرين و

(. اين راسته مشتمل بر بيش Brusca ،2003و  Bruscaشوند )ديده مي

 خانواده قرار 100 علت تنوع زياد در بيش ازگونه است که به 8000 از

بخش مهمي از جانوران  Niphargidaeخانواده  دوجورپايان. گيرنديم

. دهنديم تشکيل ی جهان راهابخش بسياری از شيرين درزيرزميني آب

موجوداتي هستند  ينترمتنوع ين وترگسترده ين،ترفراوان جز هاآن

(. Schram ،1986شوند )يم های آب زيرزميني يافتيستمس که در

 و  Gammarideaدر زيرراسته Schiödte, 1849 Niphargus جنس 

ين جنس دوجورپايان آب تربزرگدارد و  قرار Niphargidae خانواده

ی اين جنس هاگونهاکثر .است گونهيرزگونه و  300بيش از  شيرين با

ها، ، نهرهای زيرزميني، کارستهاشکافی زيرزميني نظيرهاآب انواع در

و بخش  کنندمي شور و معدني زندگيی لبهاآب ها،ها، چشمهچاه

دهند ی زيرزميني را تشکيل ميهاآبزيستي تنوع توجهي ازقابل

(Sket ،1999اعضای اين جنس در اکثر .) خصوص به) نقاط اروپا

ی کمي نيز از هاگونهپراکنش دارند و ( های يخي پليوستوسنمحدوده

، Karaman؛ Ruffo ،1986و  Karamanاند )خاورميانه معرفي شده

(. خاستگاه 2008 همکاران، و Fišer ؛2001 و همکاران،  Akbulut؛1998

 Barnardباشد )گونه مي 58 غربي يوگسالوی سابق بااين جنس شمال

 طبيعت به اين منطقه در گونه زياد تعداد (. وجودBarnard ،1983و 

طور هايي که بهگونه (.Culver ،1982) گرددبرمي آن هایکوه کارستي

های زيرزميني مستقر هايي نظير محيطمحيطآميز در موفقيت

شود گذار از گردند. تصور ميشوند، دستخوش تغييرات سازشي ميمي

تدريجي صورت  فرايندهای آرامي و تحتسطحي به زيرزميني به زندگي

عنوان ای از تغييرات ريختي وابسته است که بهگيرد و به مجموعهمي

و  Tronteljشود )ته مي( شناخTroglomorphصفات تروگلومورف )

باشند، ( و جانوراني که دارای صفات تروگلومورف مي2012همکاران، 

، Paulyو  Christensenشوند )( ناميده ميTroglobiteتروگلوبيت )

 های زيرزمينيبرای زندگي در محيط های زيرزميني(. گونه1992

ريختي ظاهری و داخلي،  هایسازششامل چهار نوع سازش 

ژنتيکي را  هایفيزيولوژيک و  سازش هایرفتاری، سازش یهاسازش

 Niphargusاعضای جنس  (.Coineau ،2000و  Boutin) اندکرده کسب

هايي شوند و ويژگيهای تروگلوبيت محسوب مينيز ازجمله تاکسون

ها شدگي پيوستدادن رنگدانه و طويل دست از چشم، دادن دست از نظير

که جاييآن از (.Endler ،1986) شودمحسوب ميگروه  اين هایيژگيو از

هستند و معموالًرنگ  هميشه نابينا Niphargusدوجورپايان جنس 

ها از واژه يوناني کلمه رو نام جنس آنها سفيد است، از اينبدن آن

niphargês آيد )مي "سفيد مثل برف" معنيبهFlot   ،و همکاران

يک سوم از  های البرز و زاگرس که حدود(. در رشته کوه2010

های بزرگي شوند، مناطق کارستي و آبخوانمساحت کشور را شامل مي

وجود دارد. تنوع آب و هوايي و زيستگاهي در اين نواحي موجب تنوع 

و همکاران،  Hekmataraالعاده دوجورپايان در ايران شده است )خارق

. هدف از اين تحقيق، نخست بررسي تنوع زيستي دوجورپايان (2011

 تاکنون در ايران است که Niphargusزيرزميني آب شيرين از جنس 

در  N. hosseiniei گونه از جديدی ثبت ارايه سپس و اندشده توصيف

 باشد.استان کرمانشاه مي

 هامواد و روش

براساس صفات  N. hosseinieiدر اين مقاله ثبت جديد گونه        

قبل از  گردد.ريختي از روستای بيلوار در استان کرمانشاه ارايه مي

طول سر و بدن يعني فاصله نوک سر تا تلسون در زير  ،تشريح نمونه

صفات بررسي و  ريختيجهت مطالعه شد. گيری لوپ اندازه

 

 
: A1: سر؛ Niphargus kermanshahi.  Hاز گونه  اینمونه جانبی نمای: 1شکل

: صفحات اپی مرال EP 1-3 ؛1-7: کوکساهای C1-C7؛ 2: شاخکA2؛ 1شاخک

؛ 1-7ای : بندهای سینهPereonites 1-7؛1-2ای: پاهای گیرهGN1-2؛ 3-1

Pleonites 1-3 ؛ 1-3: بندهای شکمیP3-7؛ 3-7ای : پاهای سینهPL1-3 پاهای :

 .1-3: بندهای دمی Urosomites 1-3 ؛1-3: پاهای دمی U1-3؛ 1-3شکمی 
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های سوزناستفاده از بدني در زير لوپ با  مختلف قطعات ،تاکسونوميکي

. شدقرار داده  Euoparalحاوی چسب  تشريح ظريف جدا و روی الم

های مورفولوژيکي های آماده شده بعد از خشک شدن جهت بررسيالم

گيری و تر در زير ميکروسکوپ نوری مجهز به دوربين اندازهدقيق

 Adobe Illustratorافزار برداری شدند. سپس با استفاده از نرمعکس

CS6 های گونه به مربوط اطالعات. ها رسم گرديداجزای مختلف نمونه

تحقيقات  از استفاده با ايران آن در پراکنش دامنه در Niphargus جنس

. گرددهمراه صفات شاخص تشخيصي ارايه ميصورت گرفته تاکنون به

 افزار( با استفاده از نرم2 ها )شکلنقشه پراکنش گونهدر ادامه 

10.1 ver Arc GIs گردد.ترسيم مي 

در  Niphargusبراساس مطالعاتي که تاکنون بر روی جنس        

که  باشدگونه مي 17بر ايران صورت گرفته است، اين جنس مشتمل 

 ها در ذيل آمده است:های تشخيصي آنويژگي و موقعيت

 طول جغرافيايي) صدرعلي غار گونه محل تيپ اين :N. alisadri گونه

. باشدمي( در استان همدان 35˚16′ و عرض جغرافيايي 48˚′17

که نصف طول بدن 3دمي  پای طول واسطهبه گونه اين هایجمعيت

 يخلف هایحاشيه در خارمانند تارچه شش تا جنمونه است، حضور پن

 یدر پا يجنس دو شکلي فقدانو  3و2ي بندهای دمي جانب -يپشت

 (. Sari ،2013و  Esmaeili-Rineh) هستند تشخيص قابل 1يدم

محل تيپ اين گونه سراب بيستون )طول :  N. bisitunicusگونه

( در استان کرمانشاه 34˚25′و عرض جغرافيايي 07˚28′جغرافيايي

: هستندهای تشخيصي زير ويژگي دارای گونه های اينجمعيت باشد.مي

ترتيب دارای يک و سه تارچه خارمانند همراه به 1-2ای بندهای سينه

ای جانبي، پروپودوس پاهای گيره -با دو تارچه ساده در امتداد پشتي

-Esmaeili) ا دو تارچه خارمانند کوچک در حاشيه پالمهر يک ب 2-1

Rineh  ،الف(.  2015و همکاران 

 محل تيپ اين گونه چشمه سياه )طول جغرافيايي : N. borisiگونه

( در استان کهگيلويه و بويراحمد 30˚45′و عرض جغرافيايي 50˚′44

در واسطه حضور دو تارچه خارمانند های اين گونه بهباشد. جمعيتمي

و  3حضور تارچه خارمانند در سطح پشتي بند دمي ،1پايه پای دمي

باشند حضور دو تارچه خارمانند ساده در گوشه پالم قابل تشخيص مي

(Esmaeili-Rineh  ،2015و همکاران .)الف 

 محل تيپ اين گونه غار دانيال )طول جغرافيايي :N. daniali گونه

باشد. استان مازندران مي( در 36˚39′و عرض جغرافيايي 51˚′10

واسطه حضور تارچه در بند اول پالپ مانديبوالر، اعضای اين گونه به

و وجود هفت و  1-2داشتن تنها يک تارچه خارمانند در بندهای دمي

قابل تشخيص  1-2ترتيب در پدانکل پاهای شکميپنج تارچه به

  (.Sari ،2013و  Esmaeili-Rinehباشند )مي

 تيپ اين گونه چشمه ديمه )طول جغرافيايي محل : N. darvishiگونه 

( در استان چهارمحال و بختياری 32˚30′و عرض جغرافيايي 50˚′13

های دنداني زياد واسطه داشتن برجستگيباشد. اعضای اين گونه بهمي

تر از طول در های خارمانند لوب خارجي، عرض بيشدر تارچه

تر از يک تارچه خار مانند بيشای، حضور های پاهای گيرهپروپودوس

قابل تشخيص  3-7ایدر حاشيه داخلي داکتيلوس پاهای سينه

 الف(.  2015و همکاران،  Esmaeili-Rineh) باشندمي

 )طول جغرافيايي خدرگلي گونه چشمه تيپ اين محلN. hakani:  گونه

( در شهر رزن در استان همدان 35˚27′و عرض جغرافيايي 49˚′07

صفات تشخيصي اين گونه حضور تنها يک تارچه خارمانند  باشد. ازمي

تر از صفحه خارجي در آرواره ، پالپ طويل1در پايک پای دمي

ترتيب دو، پنج و چنين در اعضای اين گونه بهباشد. هممي 1تحتاني

وجود 1-3جانبي بندهای دمي -دو تارچه خارمانند در حاشيه پشتي

ترتيب دارای دار بوده و بهي زاويهطور مشخصمرال به دارد. صفحات اپي

باشند. مي 2-3سه و چهار تارچه خارمانند در سطح شکمي صفحات

 

 
 در ایران Niphargusهای جنس دامنه پراکنش گونه : 2شکل
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رسد و سومين بند به حاشيه خلفي پالم نمي 1ایپای گيره پروپودوس

ای دو تارچه A-setaeاز پالپ مانديبوالر دارای يک گروه دستجات 

 .الف( 2017و همکاران،  Esmaeili-Rinehباشد )مي

محل تيپ اين گونه سراب نوجيوران )طول  N. hosseiniei:گونه 

( در استان کرمانشاه 34˚29′و عرض جغرافيايي 47˚29′جغرافيايي

های ديگر اين گونه در غار قوری قلعه کرمانشاه و چشمه باشد. ثبتمي

واسطه باشد. اعضای اين گونه بهغربي ميبروالن در استان آذربايجان

در بند سوم پالپ مانديبوالر،  A-setaeحضور دو گروه دستجات 

و حمل دو تارچه خارمانند  2ایپروپودوس مثلثي شکل در پای گيره

-Esmaeiliباشند )قابل تشخيص مي 2ایدر گوشه پالمار پای گيره

Rineh  ،ب(. 2017و همکاران 

 تيپ اين گونه سراب مورد )طول جغرافيايي محل :N. ilamensisگونه 

باشد. اعضای ( در استان ايالم مي33˚14′و عرض جغرافيايي 46˚′54

اند. از صفات تشخيصي اين گونه در سراب کاني پهن نيز يافت شده

خلفي بند  -اين گونه داشتن يک تارچه خارمانند در سطح پشتي

کننده در گوشه د حمايت، حضور دو يا بيش از دو تارچه خارمانن3دمي

، داشتن پروپودوس مستطيلي و مثلثي شکل 1-2ایپالمار پاهای گيره

های خارمانند متعدد و حضور تارچه 1-2ایترتيب در پاهای گيرهبه

و  Esmaeili-Rinehباشد )مي 3در حاشيه خلفي صفحه اپي مرال

 ب(. 2017همکاران، 

اين گونه غار قوری  هایآوری جمعيتجمع محل  N. khayyami:گونه

( در استان 34˚53′و عرض جغرافيايي 46˚30′قلعه )طول جغرافيايي

واسطه داشتن سه تارچه ساده باشد. اعضای اين گونه بهکرمانشاه مي

خلفي، داشتن چندين برجستگي در شش -در امتداد حاشيه پشتي

تارچه خارمانند و يک برجستگي در تنها يک تارچه خارمانند در لوب 

و حضور يک تارچه ساده و دو تارچه خارمانند  1جي آرواره تحتانيخار

باشد قابل تشخيص مي 3-6ایدر پايه ناخن در داکتيلوس پاهای سينه

(Hekmatara  ،2013و همکاران.) 

محل تيپ اين گونه چشمه کنگرشاه )طول :  N. kermanshahiگونه

انشاه ( در استان کرم34˚36′و عرض جغرافيايي 47˚39′جغرافيايي

واسطه حضور سه تارچه ساده در های اين گونه بهباشد. جمعيتمي

، وجود دو تارچه 1-2ایمياني بندهای سينه -امتداد سطح پشتي

و نرسيدن پالپ به  2ایجانبي بند سينه-خارمانند در سطح پشتي

 Esmaeili-Rineh) باشندمي شناسايي قابل 1تحتاني آرواره خارجي سطح

 (.2016و همکاران، 

 جغرافيايي )طول کهريز گونه چشمه اين تيپ محل N. Khwarizmi:گونه

باشد. غربي مياستان آذربايجان در (38˚41′و عرض جغرافيايي 46˚′10

تارچه در امتداد حاشيه  5-10واسطه داشتن اعضای اين گونه به

و حضور تارچه  3و1خلفي، دو شکلي جنسي در پاهای دمي -پشتي

قابل شناسايي هستند  3-7ایپاهای سينه در حاشيه خارجي

(Hekmatara  ،2013و همکاران.) 

محل تيپ اين گونه، غار شوی )طول  N. kurdistanensis:گونه 

کيلومتری شهر  12( در 36˚00′و عرض جغرافيايي 45˚53′جغرافيايي

باشد. از صفات تشخيصي اين گونه حضور بانه در استان کردستان مي

خارمانند راسي در هر لوب تلسون و نرسيدن پالپ آرواره چهار تارچه 

چنين در اعضای اين گونه، باشد. همبه راس لوب خارجي مي 1تحتاني

دارای دو، دو و يک تارچه خارمانند و  ترتيببه 1-3بندهای دمي

دارای يک برجستگي جانبي  1خارهای صفحه خارجي آرواره تحتاني

 (.2017و همکاران،  Mamaghaniباشند )و يا بدون آن مي

 تيره باغ )طول جغرافيايي چشمه گونه اين تيپ محل N. persicus: گونه

( در روستای تيره باغ شهرستان 30˚14′و عرض جغرافيايي 52˚′40

باشد. از صفات تشخيصي اين گونه مرودشت در استان فارس مي

چنين در اعضای اين تر از نصف بدن است. همطويل 1داشتن شاخک

ها مشابه و پروپودوس در آن 1-2ایگونه اندازه کوکسای پاهای گيره

حاوی هفت تارچه  1بيضوی شکل است. لوب خارجي آرواره تحتاني

کنند. بيش از سه برجستگي جانبي را حمل مي هريک که است خارمانند

دارای دو تارچه خارمانند حمايت کننده  1ایگوشه پالمار پای گيره

، سه 2ن در حاشيه داخلي پدانکل در پای شکميچنيکوتاه است. هم

 ب(. 2017و همکاران،  Esmaeili-Rinehتارچه ساده وجود دارد )

 چشمه جوخانم )طول جغرافيايي محل تيپ اين گونه : N. sariiگونه

( از شهر چرداول در استان ايالم 33˚19′و عرض جغرافيايي 46˚′40

، 1های پای دميبرابر راموسواسطه اندازه باشد. اعضای اين گونه بهمي

، حضور 2ایخلفي پروپودوس در پای گيره حاشيه به داکتيلوس نرسيدن

ترتيب در حاشيه همراه يک تارچه ساده بهيک و دوتارچه خارمانند به

-Esmaeili) قابل شناسايي هستند 1-2جانبي بندهای دمي -پشتي

Rineh .)و همکاران، در دست چاپ 

 تيپ اين گونه سراب رباط )طول جغرافيايي محل : N. sharifiiگونه

باشد. اعضای ( در استان لرستان مي33˚35′جغرافيايي و عرض 48˚′18

 ایتر از عرض در پروپودوس پاهای گيرهاين گونه با نسبت طول بيش

کننده در سطح و وجود بيش از يک تارچه خارمانند حمايت 2-1
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 2015و همکاران،  Esmaeili-Rinehباشند )داخلي قابل تشخيص مي

 الف(.

سهرورد )طول  چشمه گونهمحل تيپ اين   N. sohrevardensis:گونه

کيلومتری  110( در 36˚40′و عرض جغرافيايي 48˚29′جغرافيايي

واسطه باشد. جمعيت اين گونه بهشهر زنجان در استان زنجان مي

 ، پروپودوس1تر از لوب خارجي در آرواره تحتانياندازه پالپ کوتاه

و حضور تنها يک تارچه  1-2 ایمستطيلي شکل در پاهای گيره

چنين در اعضای باشد. همکننده قابل تشخيص ميخارمانند حمايت

بر هفت تارچه خارمانند است که مشتمل 1اين گونه آرواره تحتاني

ترتيب دارای يک )دوخار(، دو )دوخار(، چهار و فاقد )دوخار( به

ترتيب دارای يک به 1-2های دمي. بندباشدهای جانبي ميبرجستگي

چنين بند خلفي هستند. هم -و دو تارچه خارمانند در حاشيه پشتي

ای باشد. داکتيلوس پاهای سينهدارای يک تارچه ساده نيز مي 2دمي

های اين گونه دارای يک تارچه خارمانند در سطح داخلي در جمعيت

 الف(. 2015همکاران، و  Esmaeili-Rinehباشند )و پايه ناخن مي

در بلگراد يوگسالوی  ایچشمه گونه اين يپت محل N. valachicus: گونه

برای اولين مرتبه Manolache (1933 ) و   Dobreanuاست که توسط 

ای در شناسايي و توصيف شد. اين گونه دامنه پراکنش گسترده

سرتاسر کرواسي، روماني، يونان، سيبری، اسلووني، ی سطحي هاآب

، Karamanدارد ) اوکراين، سرتاسر دريای سياه و جنوب دريای خزر

(. اولين جمعيتي که از اين جنس در ايران شناسايي شده است 1998

شهر استان مازندران از قائم N. valachicusثبت جديدی از گونه 

(. اعضای اين گونه توسط ميرزاجاني و Karaman ،1998باشد )مي

آوری شهر در استان مازندران جمعقائمدر منطقه دوآب  همکاران

های شناسايي و به ثبت رسيد. ويژگي Karaman (1998)توسط  و شدند

تشخيصي اين گونه مشتمل بر حضور تنها يک تارچه خارمانند در 

های خارمانند ، تعداد زياد تارچه1-2جانبي بندهای دمي -سطح پشتي

و حضور  3-7ایسينهسطح داخلي و در پايه ناخن داکتيلوس پاهای  در

 1شکمي پدانکل پای دمي -بخش انگشت مانند در سطح انتهايي

 باشد.مي

 

 نتایج
های مورد نمونه: Niphargus hosseinieiثبت جدیدگونه        

بيلوار، شهر کرمانشاه،  روستای حسين، سه نمونه نر، چشمه شاه استفاده:

و  47˚04′مختصات جغرافيايي: طول جغرافيايي

چشمه  دامنه پراکنش: .94، ارديبهشت 34˚38′ جغرافياييعرض 

غربي، غار قوری قلعه و چشمه نوجيوران بروالن در استان آذربايجان

 در استان کرمانشاه.

طول بدن. قطعات يک تا سه  45/0: 1متر. شاخکميلي 8اندازه نمونه 

تاژک  ،طول قطعه سه برابر با نصف قطعه دو ،ترترتيب کوتاهدر پايک به

تاژک فرعي دارای دو بند،  ،های کوتاهبند، هريک با تارچه 27اصلي با 

ترتيب با دو بند اول و دوم به ،رسدبه نصف بند سه از تاژک اصلي مي

: 1به 2: نسبت طول شاخک2شاخک الف(.3و سه تارچه ساده )شکل 

 22/1تر از قطعه چهار )نسبت ای طويل. قطعه پنج پايک تا اندازه50/0

تاژک با نه بند،  ،ترتيب با يازده و ده گروه تارچه ساده(، به19/1ه ب

ای: آرواره پاهای ب(.3)شکل قطعات چهار و پنج پايک طول 46/0 تقريباً

صفحه داخلي کوتاه، با سه تارچه خارمانند انتهايي مخلوط با پنج 

صفحه  ،تارچه ساده، با سه تارچه ساده طويل جانبي نزديک انتهايي

تارچه  12کند، با از نصف حاشيه خلفي بند دو پالپ تجاوز ميخارجي 

بند سه پالپ در حاشيه  ،ای و دو تارچه ساده انتهاييخارمانند حاشيه

بند انتهايي پالپ با يک تارچه  ،های سادههايي از تارچهخارجي با گروه

 ج(.3تر از پديستال )شکلساده در حاشيه خارجي، ناخن کوتاه
 

 
 :؛ ب1متر، الف: شاخکميلي8نمونه نر، Niphargus hosseiniei: 3شکل

؛ ه: پالپ مانديبوالر. 1ای؛ د: آرواره تحتاني؛ ج: پاهای آرواره2شاخک

 ب(.-متر )الفميلي1=2ه(؛ -متر )جميلي 0.5= 1مقياس: 
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دومين بند با چهار تارچه  ،پالپ آرواره فوقاني: فاقد تارچه در اولين بند

تايي از سومين بند با دو دسته سه ،سطح شکميساده طويل در 

 C ،12های گروه ، فاقد تارچهB، سه دسته از گروه Aهای گروه تارچه

: 1ه(. آرواره تحتاني3)شکل Eو چهار تارچه از گروه  Dتارچه از گروه 

صفحه داخلي با دو تارچه ساده طويل، صفحه خارجي با هفت تارچه 

های ضخيم که دو تا با يک، يکي با دو و چهار تا بدون برجستگي

ای، طويل، با دو تارچه طويل ساده انتهايي پالپ دو قطعه ،جانبي

پای  تر ازکوتاه 1ای: کوکسای پای گيره1ایپای گيره د(.3)شکل

تر از طول، حاشيه جلويي ای، با پهنای بيش. کوکسا ذوزنقه2ایگيره

هايي ترتيب با سه و چهار تارچه ساده؛ قطعه دو با تارچهو شکمي به

های جلويي و خلفي؛ قطعات سه تا چهار با يک دسته از در حاشيه

ها در ها در موقعيت خلفي، قطعه پنج با يک دسته از تارچهتارچه

های انتهايي، برجستگي در موقعيت خلفي با تارچه -جلوييموقعيت 

طول قطعه  8/0طول قطعه دو و  62/0ساده طويل، طول قطعه پنج، 

تر ای گرد در حاشيه جلويي و با پهنای بيششش؛ قطعه شش تا اندازه

از طول، حاشيه جلويي با سه تارچه در دو گروه به همراه يک گروه 

ای محدب، با انتهايي؛ پالم تا اندازه -وييای در موقعيت جلپنج تارچه

يک تارچه خارمانند محکم طويل در گوشه پالم، يک تارچه خارمانند 

کننده کوچک در سطح داخلي و يک تارچه خارمانند کوچک حمايت

در سطح خارجي، دو تارچه ساده در زيرتارچه  جانبي هایزدگي بيرون با

خلفي قطعه  حاشيه اکتيلوس بهگوشه پالم. د کننده درخارمانند حمايت

ترتيب با يک رديف از های خارجي و داخلي بهرسد، حاشيهشش مي

طول کل  34/0يک و سه تارچه ساده، ناخن کوتاه، طول ناخن 

مستطيلي، قطعه  2: کوکسای 2ای پای گيره الف(.4داکتيلوس )شکل

ي های خلفي و جلويي، حاشيه خلفها در حاشيهدو با گروهي از تارچه

 %46قطعات سه تا چهار هر يک با يک دسته تارچه. طول قطعه پنج، 

های ساده طول قطعه شش. قطعه پنج با تارچه %57طول قطعه دو و 

، 1تر ازبزرگ 2ای قطعه شش در پای گيره ،پراکنده در موقعيت خلفي

تر از طول، حاشيه جلويي با هشت تارچه ساده مثلثي، با پهنای بيش

انتهايي، پالم  -همراه شش تارچه در موقعيت جلوييدر يک گروه به 

ای محدب، با يک تارچه خارمانند محکم، دو تارچه خارمانند تا اندازه

حمايت کننده کوچک در سطح داخلي و يک تارچه خارمانند دارای 

های جانبي در سطح خارجي. داکتيلوس به حاشيه خارجي برجستگي

ترتيب خارجي داکتيلوس به های داخلي ورسد، حاشيهقطعه شش نمي

 طول کل داکتيلوس )شکل 3/0با يک و سه تارچه ساده، طول ناخن 

 ب(.4

ترتيب با شش و دو تارچه به 1: قطعه پايک در پای دمي1پای دمي

پشتي. نسبت  -پشتي و مياني -های جانبيخارمانند بزرگ در حاشيه

و گروه . شاخه داخلي با د46/1: 42/1طول شاخه داخلي به خارجي: 

های خارمانند و چهار تارچه خارمانند انتهايي. شاخه خارجي از تارچه

های خارمانند جانبي و پنج تارچه خار مانند با چهار گروه از تارچه

با پنج  3: قطعه پايک پای دمي3ج(. پای دمي4منفرد انتهايي )شکل

ه تارچه خارمانند و سه تارچه ساده در حاشيه انتهايي، بند اول از شاخ

ترتيب در امتداد های خارمانند بهخارجي با پنج و شش گروه از تارچه

ای و های ساده حاشيهبند دوم با تارچه ،های خارجي و داخليحاشيه

شاخه داخلي کوتاه، با سه تارچه خارمانند  ،سه تارچه ساده انتهايي

تلسون: طول تلسون سه برابر پهنای آن، هر لوب  د(.4انتهايي )شکل

تارچه خارمانند طويل انتهايي، با سه تارچه خارمانند جانبي و با سه 

 ه(.4دو تارچه خارمانند مياني )شکل

 
 :؛ ب 1ایمتر، الف: پای گيرهميلي8نمونه نر، Niphargus hosseiniei: 4شکل

 0.5= 1؛ ه: تلسون. مقياس: 3؛ د: پای دمي1؛ ج: پای دمي 2ایپای گيره

 متر )د(.ميلي 2=3ج(؛ -)الفمتر ميلي1=2متر )ه(؛ ميلي
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 بحث
مرتبط  یهاآب يا يرزمينيز یهاآب در Niphargusجنس  یاعضا       

 يها زندگچشمه يرنظ آرکتيکپاله غرب يرزمينيز هایيطبا مح

جنس  ينا يلوژنيو ف ي(. تاکسونوم2013و همکاران،  Fišer) کننديم

مرکزی دامنه پراکنش مورد بررسي قرار  و يدر بخش غرب یاتا اندازه

ای مبهم گرفته است و وضعيت اين جنس در دامنه شرقي تا اندازه

، آناليز ب( 2015) های اسمعيلي رينه و همکاراناست. بر طبق يافته

دهد لبنان و جزاير کريمه نشان مي ايران، اروپا، هایجمعيت فيلوژنتيکي

طور مستقل چندين به Niphargusهای دامنه شرقي جنس که گونه

های دهد که بخشمولکولي نشان مي ساعت شواهد اند.شده ساکن مرتبه

ميليون  13تا  20سرزميني امروزی بالکان، زاگرس و آناتولي در حدود 

اند. ارتباط هم متصل بودهابتدای ميوسن به -سال پيش در اليگوسن

ميليون سال 11تا  12يوسن )اواسط تا اواخر م بين اروپا و خاورميانه در

نشيني بين دريای مديترانه و دريای سياه رخ که عقبپيش(، زماني

 ب(. احتماالً  2015و همکاران،  Esmaeili-Rinehداد، از بين رفت )

اش اين حادثه منجر به جدايي کالد بزرگ ايران از خويشاوندان اروپايي

 (. Karaman ،1998شده است )

ها بايستي در ، تراکم جمعيتCaley (2011) و  Bayطبق نظر       

ها کاهش يابد. مرکز دامنه پراکنش جنس باالتر و به سمت حاشيه

شوند و تنوع ژنتيکي قطعه مي تر و قطعهای کوچکحاشيه هایجمعيت

های يابد. تفاوت در تنوع ژنتيکي بين جمعيتها افزايش ميدر آن

های موتاسيون ای و جمعيت مرکزی تحت تاثير تفاوت بين نرخحاشيه

ای ناشي از های حاشيهشود. نرخ موتاسيون باال در جمعيتايجاد مي

و  Fišerباشد. بر اين اساس ها ميهای محيطي بر اين جمعيتفشار

دامنه شرقي جنس ممکن است ، پيشنهاد کردند که (2009) همکاران

های رود که گونهباشد و انتظار مي قطعه شده زايي قطعهنتيجه بيابان در

 متعددی در نواحي با ذخاير آب کافي يافت شود. 

در چشمه شاه حسين در   N. hosseinieiجمعيت جديد از گونه       

های تشخيصي کند. اين جمعيت همه ويژگيمي زندگي کرمانشاه استان

دهد که بين باشد. اما بررسي ساير صفات نشان مياين گونه را دارا مي

اين جمعيت و جمعيت اصلي از چشمه نوجيوران در صفاتي نظير 

ای هر لوب تلسون، نسبت های خارمانند در بخش حاشيهتعداد تارچه

هايي تفاوت1ایراموس داخلي به خارجي و شکل پروپودوس پای گيره

  وجود دارد.

و  Niphargusدر اين مقاله فون دوجورپايان زيرزميني جنس        

گونه معرفي شده  دوبررسي شد. تاکنون در ايران ها دامنه پراکنش آن

گونه ديگر در  15جنس در ايران در امتداد رشته کوه البرز و اين از 

ها در چند معرفي اکثر گونه اند.های زاگرس يافت شدهرشته کوه امتداد

صورت گرفته است که حاکي از تالش و تمرکز بر مطالعه سال گذشته 

ای نزديک رود در آيندهوضعيت اين جنس در ايران دارد و انتظار مي

 تری به فون جانوران زيرزميني ايران اضافه گردد. های بيشگونه
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