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 در استان مازندران Odonata گونه جدید از راسته 3گزارش 
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 1396 فروردینتاریخ پذیرش:            1395 دی تاریخ دریافت:

 

 چکیده

و   Zygoptera ،Anisopteraهایداربوده که در برگیرنده سه زیر راسته به نامیکی از قدیمی ترین حشرات بال Odonata راسته 

Anisozygoptera منظور بررسی فون کند. بهولوژیک آفات و آفت حشرات ایفاء میگونه نقش مهمی در کنترل بی ٦٥٠٠این راسته با باشد. می

های جغرافیایی مختلف ایستگاه در موقعیت ١١گیری از وسیله تور حشرههصورت تصادفی ببرداری بهدر استان مازندران نمونه Odonata راستة

در آزمایشگاه بیوسیستماتیک دانشگاه  ه استات اتیل کشته شده ووسیلهها بانجام گرفت. نمونه ١۳۹٠های اردیبهشت تا اواسط شهریورسال طی ماه

زیر راسته مورد شناسایی قرار  دو خانواده و 7 جنس، ١٠گونه متعلق به  ١٤. کلید شناسایی دامونت مورد شناسایی قرار گرفتند توسطشهید بهشتی 

 Pantala flavescens (Fabricius,1798),Orthetrum brunnum (B.de Fonscolombe,1837) هایاز این بین سه گونه به نام گرفت.

Sympetrum fonscolombei (Selys,1837),  متعلق به سه جنس از خانواده Libellulidae و زیر راسته Anisoptera  برای اولین بار از استان

  .یک مورد تأیید قرار گرفتازکشور بلژ Dumont های شناسایی شده توسط پروفسورمازندران شناسایی و معرفی شدند. تمامی گونه

 

 

 گیری، استان مازندران، تور حشرهOdonataفون،  کلمات کلیدی:

 gmail.com1219sp@ :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
زيرراسته  2 دربرگیرنده و بوده آبزی حشرات از Odonata راسته افراد       

( و Dragonfliesها )يا آسیابك (Anisoptera) های ناجورباالنبه نام

 باشدمي (Damselflies) هاكسنجاق يا (Zygoptera) جورباالن

(Kalkman ،2006). ای با های قابل مالحظهاين دو زير راسته تفاوت

 موارد ذيل اشاره نمود: توان بههم دارند، که از آن جمله مي

 تر بوده و پروازتر و ضخیمبزرگ ( معموالDragonflyً) هاآسیابك       

 باشند( ميDamselfly) هاتری نسبت به سنجاقكهای سريعکننده

(Trueman  وRow ،2001)ها به هنگام استراحت، ها بال. در آسیابك

ها در ها بالکه در سنجاقكهای هواپیما بوده درحاليباز همانند بال

 .(Vondohlen ،2008و  Pilgrim) شوندسطح پشتي جمع مي

با گ های متوسط تا بزرهای بالغ در اندازهها و سنجاقكآسیابك       

های درخشان و طبیعتي شكارچي هستند که با ديد قوی و رنگ

طورکلي به ها. سنجاقك(Heijden ،2005) پردازندشكار مي به پیشرفته

برند و دارای گستردگي مي سرها بهنزديك آب، مزارع برنج و لنگرگاه

 .(Norling ،1997) باشندزياد حتي نسبت به محل تولیدمثل مي

توانند که مي هستند اینامتمايزکننده شكارچیان هااقكسنج نمف       

های خودشان تغذيه گونهتر از جمله تر تا بزرگاز موجودات کوچك

صورت در بالغین ممكن است به نحوة شكار (.Berger ،2004) کنند

. امر (Attenborough ،2005) پرواز احتیاطي و يا درکمین انجام گیرد

های قوی که در لب زيرين ای قوی و ماهیچههوسیلة آروارهشكار به

 . (Papazian ،1994) گیردحشره قرار دارد انجام مي

طور خیلي محدودی های ايران بهها و آسیابكفون سنجاقك       

مورد مطالعه قرارگرفته است. در مقايسه با کارهای مشابه انجام شده 

یار اندك و تنها گونه( بس 6500های ثبت شده در جهان )و تعداد گونه

، Dumontو  Heidari) باشندگونه شناسايي شده مي 95معطوف به 

توان به چند از جمله تحقیقات صورت گرفته در ايران مي .(2002

 مورد اشاره کرد که عبارتند از:

 Dumontو  Heidariهای ايران توسط  Odonataچك لیست        

(2002) ،Sadeghi  وDumont  (2004شناسايي ) های جديد از گونه

های ( شناسايي گونه2009)  و همكاران Ghahariچنین شیراز و هم

 شمال ايران.
 

 هامواد و روش
 46/1 کیلومتر مربع وسعت، 23756استان مازندران با مساحت        

خود اختصاص داده است. استان درصد از مساحت کل کشور را به

شخص و متفاوت به يازده مازندران را براساس شرايط اکولوژيك م

 شیرگاه، کنار،فريدون بابلسر، های نور، آمل، محمودآباد،ايستگاه به نام

وسیله به هاآن از برداریو نمونه کرده تقسیم ساری، نكاء، بهشهر و گلوگاه

 .روش گلچین يا تصادفي انجام گرفتگیری بهتور حشره

ا اواسط شهريور ماه برداری طي فاصله زماني ارديبهشت تنمونه       

هايي که دارای از ايستگاه ها معموالًصورت گرفت. نمونه 1390سال 

آوری شده پس جمع هایگرديدند. نمونه آوریهای راکد بودند جمعآب

های حاوی استات اتیل کشته و پس از انتقال به از انتقال به شیشه

قرار  آزمايشگاه بیوسیستماتیك دانشگاه شهید بهشتي مورد اتاله

 Dumont کلیدهای شناسايي كهای اتاله شده به کمنمونه گرفتند.

(1991 ،)Borrer (1989 ) و استريومیكروسكوپ با لنز مدرج مورد

 پروفسور تايید به شده شناسايي هاینمونه گرفتند. قرار شناسايي

Dumont  .در بلژيك رسید 

 

        نتایج

زير راسته، شناسايي  2و جنس  10گونه از  14در اين بررسي        

 باشد.گونه برای اين استان جديد مي 3و تأيید شد که تنها 

 Anisopteraزير راسته 
ها بزرگ و معموالً ها باز، چشممرفولوژی: اندازه بزرگ و ضخیم، بال

 .ها آبزیهم، نمفچسبیده به

 Libellulidaeخانواده  

های آشكار، اکثراً با لكهها شفاف، مرفولوژی: اندازه کوچك تا بزرگ، بال

در بال جلو و عقب متفاوت، ، (Discoidal cellحجره ديسكويیدال )

های مرکب با اتصال های متفاوت، چشماغلب با رنگ جنس نر و ماده

 های باال تا پايین.هم، پرواز در ارتفاعزياد به

اندازه :  Orthetrum brunneum(B.de Fonscolombe, 1837) گونه

 متر.میلي 44-48 متر و جنس ماده میلي 46-49 نر در جنس 

و پیشاني  Clypeus ،Clypeusتر از مرفولوژی: زاويه پیشاني پهن

( مشخص، سر در نرهای Vertexآبي، شیار فرق سر ) -خاکستری

( بزرگ و (Pronotomسینه لبة عقبي پیش ،رنگای کمنوجوان قهوه

راه جانبي روشن، شكاف خط راه  2ای با قهوه Synthoraxدار،  مو

ها بال ،سیاه -ایدار، پاها قهوهپنجه پاها در پايه تیغ ،سینه سیاه رنگ

بال عرضي رگ دورتر از Nodusتر از بال جلو، گره بلند، بال عقب پهن

 Discoidal)  حجره ديسكويیدال (،Antenodal cross vein) نودالآنتي

cell)  در بال جلو دورتر ازArculus  بال عقب نزديك بهو در Arculus ،

 Branches)کامل، سومین انشعاب شعاعي  anبال عرضي انتهايي رگ

of radius) صورت قوی و دو سینوسي. ناحیه ديسكوئیدال در بال به

( بزرگ، لكه Membranulaجلو با سه رديف سلول، غشاء عقبي بال )

 با دو رديف سلول زرد و Subcostalبال ای، رگها قهوهبال
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 پايه بال عقب فاقد رنگ کهربا، (،RSPLدر ناحیه تكمیلي شعاعي )

ها قطعه سوم شكم در بعضي از گونه ،غشاء عقبي بال سفید و پهن

در بالغین  های سیاه،ای و با حلقههای نابالغ قهوهفشرده، شكم در فرم

 .(4و  3، 2، 1های رنگ آبي )شكلسینه و شكم کامالً به

   

 

 

 

 Orthetrum  (Dumont ،1991)ناحیه جلويی سر جنس : 1شکل 
 brunneum  Orthetrum: ناحیه رأسی بال های عقبی گونه 2شکل  

(Dumont ،1991) 

   

 

 

 
 Orthetrum brunneum female( B.de Fonscolombe,1837: گونه  )3شکل 

 )عکس از نگارنده( : بدن از نمای باالb: بدن از نمای جانبی aشکل 

 

 

 

 
 Orthetrum brunneum male( B.de Fonscolombe,1837: گونه  ) 4شکل 

 )عکس از نگارنده( : بدن از نمای جانبیb: بدن از نمای باال aشکل 

پیش

 اني

Clype

us 
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اندازه در جنس  Sympetrum fonscolombei:( Selys, 1837)گونة 

 متر.میلي 39-34 متر و در جنس ماده میلي 39-33 نر 

د، لب زيرين در جنس نر زرد، لب باال قرمز، صورت زر مرفولوژی:

Clypeus ای، پايه پیشاني با خطوط سیاه،قهوه -سبز، پیشاني قرمز 

های زرد يا قرمز درخشان، سر در گونه (occiput) فرق سر و پسِ سر

قوی و توسعه  (Posterior collar) سینه با يقه عقبيپیش، بالغ قرمز

های نابالغ سبز در گونه Synthorax يافته و پوشیده از موهای بلند،

های ای و همراه با موهای بلند، شكافقهوه -های بالغ قرمزگونه ولي در

Synthorax رنگ سیاه با خطوط زردپاها بلند و باريك و به ،سیاه، 

ای و زرد، سلول های قهوهشفاف يا همراه با نشانه ها کوتاه و پهن،بال

در پايه بال عقب Arculus یدال در بال جلو باريك و متقاطع، ديسكوئ

های عرضي بال، رگan2و an 1های عرضيبالقرار گرفته در بین رگ

(an )7  بال عدد، آخرين رگ 9تاan  ناقص، ناحیه ديسكوئیدال با سه

های نابالغ ها در فرمبالرگ بزرگ، رديف سلول کامل، غشاء بال کمي

ای شكل شكم استوانه ،رنگ کهرباها بهن قرمز، پايه بالزرد و در بالغی

رنگ بعضاً به 2و باالی قطعه  1رنگ قرمز، عقب قطعه در بالغین به و

ها اندام فرعي بلند و باريك، زرد يا قرمز، رنگ زمینه بدن در ماده سیاه،

های )شكل ترشبیه به نرها ولي کمي قرمزتر، شكم با نشانه سیاه بیش

 (.7و  6، 5

 
 fonscolombei  Sympetrum (Dumont ،1991): گونه  5شکل 

 

 

 
 Sympetrum fonscolombei male(  Selys, 1837گونه ) :6شکل 

 : بالb:اندام فرعی جنس نر aشکل 
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اندازه در جنس نر :  Pantala flavescens(Fabricius,1798)گونة 

  .مترمیلي 49-55متر و جنس ماده میلي 47-52

پرونوتوم  ،تر از نرهاها روشنمرفولوژی: سر بزرگ، صورت زرد، در ماده

پاها بلند و  ،رنگای کموسیع، سینه در نرها قهوه Synthoraxکوچك، 

ها بلند، بال عقب در پايه بسیار پهن، پايه بال با لكه بال ،باريك

 2ای، حجره ديسكوئیدال در بال جلو قهوه -کهربايي، لكه بال نارنجي

قرار  Arculusسلول دورتر از حجره ديسكوئیدال در بال عقب،  3يا 

عدد،  13ها anتعداد  ، an2و an1بال عرضي گرفته در بین رگ

 ،در بال جلو بلندتر از بال عقب Pterostigmaناقص، لكه   anآخرين

های سیاه نارنجي و با عالمت -رنگ طالييای شكل و بهشكم استوانه

 .(7شكل) مهاجر  های خوب، دورتر از آب و بعضاًهپروازکنند ،در پشت
   

 

 

 
  Pantala flavescens female( Fabricius, 1798: گونه )  7شکل 

 : شکل بالb : بدن از نمای پشتیaشکل 

 

 بحث

های استان مازندران با آب و هوای گرم و مرطوب دارای گونه       

شد. در ارديبهشت ماه که هوا کمي بابهاره و  تابستانه از اين راسته مي

آيند، ولي هرچه به تیر و مرداد های بهاره پديد ميشود گونهگرم مي

شود که علت تر ميای بیشمیزان تنوع و غنای گونه دشومي نزديك

توان به بهینه شدن شرايط زندگي ازجمله دمای مناسب و آن را مي

 فراواني غذا نسبت داد .

ای بهاره بوده و تنها در گونه Sympetrum fonscolombeiگونه        

صورت دره مشاهده شد که از لحاظ شرايط اکولوژيك به ايستگاه نكاء

علت عدم وجود پوشش گیاهي، چرای دام های زياد بوده و بهو با شیب

تری از اين گونه در اين ايستگاه تعداد کم های راکد،بآو محدود بودن 

در ايران توسط  Odonataهای یست گونهآوری گرديد. چك لجمع

Heidari  وDumont (2002 ) ارائه شد، اين گونه را از برخي استان ها

 در فصل بهار مانند استان گیالن، گلستان و خراسان گزارش نمودند.

به تعداد زياد از ايستگاه گلوگاه در فصل  Orthetrum brunneumگونه 

 آوری گرديد. وفور ديده و جمعبهدلیل گرمای زياد منطقه تابستان به

 

 

ها گونه را از بسیاری استان های ارائه شده اينچك لیست گونه در       

 اند.گیالن و فارس گزارش شده از آن جمله کرمان،

 Bergerدر راستای تائید گزارش  Pantala flavescensگونه        

از مناطق دور از تر همین خاطر بیشای مهاجر بوده و بهگونه( 2004)

آوری قرار گرفتند. در چك لیست ارائه آب و کنار جاده مورد جمع

اين گونه بسیار کمیاب و Dumont (2002 )و  Heidariشده توسط 

 تنها از استان سیستان بلوچستان و زاهدان گزارش شده است.

 

 تشکر و قدردانی
 اول د محققارشکارشناسي نامهپايان نتايج ازاين مقاله قسمتي        

 اين اجرای در که کلیه افرادی از نگارندگان وسیلهبدين باشد.مي

بلژيك  از دامونت هنری دکتر ويژهبه کردند ياری هانمونه تايید و تحقیق

 .نمايندمي سپاسگزاری
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