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 1395 اسفندتاریخ پذیرش:            1395 آذر تاریخ دریافت:

 

 چکیده

منطقه که براساس ارتفاع با هم اختالف داشتند در  6تهران صورت گرفت،  های شرق استانمطالعه حاضر در راستای تکمیل فون پروانه 

انجام شد. نتایج این مطالعه  1395تا مرداد  1394صورت تصادفی از اسفند طور هفتگی بهبرداری در طبیعت بهپارک ملی خجیر انتخاب شد. نمونه

های شناسایی شده، باالخانواده در این منطقه مطالعاتی گردید. از میان گونه 2 خانواده و 5زیرخانواده،  10جنس، 26گونه از  35منجر به شناسایی 

اند، از طرفی ها را به خود اختصاص دادهترین تعداد گونهترین و کمترتیب بیشگونه به 7گونه و ایستگاه حاشیه سد ماملو با  28ایستگاه باغ شاد با 

ها در ترین گونهترین فراوانی را داشتند. فراوانترین و کمترتیب بیشنمونه به 34ه سد ماملو با نمونه و ایستگاه حاشی 177ایستگاه باغ شاد با 

 Pierisو  Coenonympha saadi ،Hyponephele lupinus ،Pontia (daplidice) edusa edusaهای مطالعاتی شامل محدوده ایستگاه

rapae تر زیستی در این زمان دهنده شرایط مطلوبشده در اردیبهشت ماه باالتر بود که نشانهای شناسایی . پراکندگی و جمعیت پروانهندبود

 دست آمده مشاهده گردید که گونهه. براساس نتایج بندتر بودداری بیشیطور معنههای خجیر در منطقه باغ شاد بباشد. روزپرکمی

Coenonympha saadi  در اردیبهشت ماه در ایستگاه بند انجیر و گونهHyponephele lupinus  در مرداد ماه در ایستگاه باغ شاد دارای

فارسی  منابعکه در  Glaucopsyche safidensisباشند. گونه دار مییهای دیگر فاقد اختالف معن( و نمونهP<05/0دار می باشند )اختالف معنی

 برای اولین بار در شهر تهران گزارش شد. Eogenes alcidesمشاهده شد وگونه  وجود نداشت در این مطالعه
 

 داران، روزپرک، پارک ملی خجیر، شرق استان تهران، ایرانفونستیک، بال پولک کلمات کلیدی:

 yekta@iautmu.ac.ir :نویسنده مسئول* پست الکترونیکی 
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 مقدمه
 و رده حشرات هايراسته از يكي (Lepidoptera) دارانپولكبال       

ها را به دو هستند که آن (Arthropoda) بندپايان شاخة به متعلق

بندي ( طبقه(month و شب پروازها butterflies)) زيرراسته روزپروازها

 (Rhopalocera)هازير راسته روزپرك .(Capinera ،2008) کنندمي

 Hedyloidea و  Hesperioidea ،Papilionideaباالخانواده سه دربرگيرنده

داران شناسايي شده پولكهزار گونه از بال 180الي  160است. تاکنون 

دهند. در ها تشكيل ميگونه را روزپرك 18000است. از اين تعداد 

گونه آن بومي ايران  70گونه پروانه شناسايي شده که  410ايران 

 .(Tshikolovets ،2014) ندهست

برنده آفات.  ها هم از آفات گياهان هستند و هم از بينپروانه       

بوده و روزپروازها از هاي شب پرواز آفات گياهان زينتي بعضي از گونه

افشاني ها در اکوسيستم عامل گردهبار نيستند. پروانهزيان اقتصادي نظر

هاي ديگري از جانداران از مرحله چنين منبع تغذيه چرخهبوده و هم

عنوان موضوعات بسيار با ها بهالروي تا بلوغ هستند. بعضي از پروانه

گي جغرافيايي، علم هاي وراثت، پراکندارزش تحقيقاتي در زمينه

هماهنگ شدن جانداران با محيط و چگونگي تكامل بر روي کره زمين 

ها ارتفاع ترين عوامل در پراکندگي و تنوع پروانهباشند. يكي از مهممي

هاي بومي است. مناطق کوهستاني بهترين نقاط براي يافتن گونه

ها را در ارتفاعات ترين تنوع پروانهبيش طور ميانگينبه باشد.مي هاپروانه

توان يافت. هرچه به طرف ارتفاعات پيش متر مي 2500الي  1800

تري ديده هاي کمدليل سخت شدن شرايط اقليمي گونهرويم بهمي

باشد هاي بومي انحصاري منطقه ميشود که اين تعداد جزء گونهمي

 (. 1391)نادري، 

 Edward Menetriesها توسط اولين مطالعات بر روي پروانه       

 Theodore 1858-59هاي صورت گرفت و بعد از آن در سال( 1832)

Bienert همراه گروه بهKhanikov هاي مطالعات متعددي در استان

Grant Duff (1905 )(. 1382ايران ازجمله تهران انجام دادند )نظري، 

، Foster) در منطقه البرز )دره الر( گزارش هايي را ثبت نموده است

1960). J.h. Robert (1970) منطقه البرز شامل کالردشت، جاجرود  در

(. محققين آلماني 1382و شمشك مطالعاتي ثبت کرده است )نظري، 

هاي مختلف در مناطق مختلف در گروه 1973-78هاي سالطي در 

البرز ازجمله تهران، فشم، چالوس، دماوند و ساير مناطق ايران گزارشي 

طي  آلماني در  Feredrik Carbonell(.1382)نظري، را ثبت کردند 

هاي ايران مطالعات جامعي را در اکثر استان 2001تا 1994هاي سال

 Ten Hagen (.1382 )نظري، انجام دادند هاپروانه روي ازجمله تهران بر

. هاي البرز مطالعاتي انجام دادروي پروانه بر (1998؛ 1999؛ 2001)

هاي البرز ادامه دارد که از آن اخير برروي پروانههاي مطالعات در دهه

که به بررسي فونستيك  (1390) توان به پژوهش سالطينجمله مي

در البرز  Heliconiinae (Lep: Nymphalidae)هاي زيرخانواده پروانه

جا که مطالعات گذشته تاکنون تمام از آن .مرکزي پرداخته است

كميل اطالعات نياز به تحقيقات مناطق ايران را پوشش نداده براي ت

باشد. هدف اصلي اين مطالعه بررسي فونستيك اي ميتر منطقهبيش

هاي ها از نظر معرفي گونهها در پارك ملي خجير بوده و نمونهروزپرك

 ها نيز بررسي شد.جديد پروانه

 

 هامواد و روش
گيري به وسيله تور حشرههبرداري بنمونه برداری:روش نمونه       

ايستگاه در منطقه  6در اين مطالعه ابتدا صورت پيمايشي انجام گرفت. 

آوري نمونه انتخاب گرديد خجير با توجه به ارتفاع جهت جمع

(، ورودي B-2(، باغشاد )شكل A-2)ايستگاه حاشيه سد ماملو )شكل

(، مارپيچ )شكل D-2(، باالي بند انجير )شكل C-2دره شرکت )شكل 

2-Eشكل دنه حسين( و زيرگر( 2خاني-Fسپس به ايستگاه  .)) هاي

آوري هاي جمعنمونهبرداري انجام گرفت. مورد نظر مراجعه و نمونه

هاي مخصوص با برچسب مخصوص شده از هر ايستگاه در داخل پاکت

 توسطها پس از انتقال به آزمايشگاه . نمونه(1382 ،)نظريقرار گرفت 

کليد  با استفاده از خصوصيات مورفولوژيك و وتخته اتالوار اتاله شد 

. ندشناسايي گرديد( 1391)و نادري  (1382) شناسايي نظري

 ، ها انجام گرفتها توسط خصوصيات ظاهري آنتشخيص گونه

در اين بود، که منطقه مورد مطالعه پارك ملي چنين با توجه به اينهم

حجم نمونه در  و مناطق فقط اجازه صيد به تعداد محدود وجود دارد

ها در هر ايستگاه متفاوت اين پژوهش با توجه به تراکم جمعيت پروانه

ترين تعداد ها کم و در ارديبهشت بيشبود. در فروردين تعداد نمونه

 طوري آوري شدند،جمع تور با کهاين از بعد هانمونه نمونه يافت شد.

 بدن مثل مختلف هايبه قسمت شدند کهمي آورده بيرون تور داخل از

هوش نموده قفسه آسيبي نرسد و با الكل بي پاها و هابال ها،شاخك

فشرده  دقيقه يك مدتبه نشانه و شصت انگشت دو با پروانه سينه

و روي  ه شدداد پاکت قرار داخل و (1389)خيرانديش و همكاران، 

در مرحله بعد با باز کردن . شدآوري يادداشت پاکت تاريخ، مكان جمع

 هاي ريز اتاله شدندها بر روي تخته اتاله با کمك سوزنها که نمونهالب

و با استفاده از کليدهاي شناسايي، شناسايي ظاهري انجام شد و اسم 

گيري برروي جنس و گونه مورد نظر، زمان، تاريخ و نام مكان نمونه

کاغذ نوشته شد و با سنجاق باالي هر نمونه بر روي تخته اتاله نصب 

ترين ها گرمآوري نمونه. بهترين زمان براي جمع(1382 ،)نظري گرديد

ها باشد که اوج فعاليت پروانهعصر مي 16 صبح تا 10 ساعات روز يعني از

  باشد.در اين بازه زماني مي
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ها در هاي مختلف پروانهجهت مطالعه فونستيك و فراواني نسبي گونه

ها و شد، از قبيل دشتمي ها يافتهايي که اين نمونهانواع محل

هايي انجام ها يادداشتها، جنگلصحراها، مراتع، باغات، کوهستان

گيري نيز به ثبت رسيد. در اين ها در هر بار نمونهگرفته و تعداد آن

هاي مطالعاتي هها و گونه غالب در ايستگاپژوهش بررسي فراواني گونه

روش دانكن ها بهسه ميانگينو مقاي SPSS افزار آماريبا استفاده از نرم

عنوان شاخص هاي آماري بهدر مطالعه( P<05/0) صورت گرفته است

 دار درنظر گرفته شد.يمعن
   

 

 

 

 
 های مورد بررسی( موقعیت ایستگاهC( پارک ملی خجیر در منطقه حفاظت شده جاجرود و )B( موقعیت استان تهران، )A: منطقه مورد مطالعه. )1شکل 

( باغشاد، B( حاشیه سد ماملو، )Aمطالعه. )های مورد ایستگاه: 2شکل  

(C( ،ورودی دره شرکت )D( ،باالی بند انجیر )E( مارپیچ و )F )خانیزیر گردنه حسین 
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        نتایج

 6ماه در  6هاي انجام شده در اين پژوهش که طي در بررسي       

 10خانواده،  5باال خانواده،  2نمونه از  242ايستگاه مطالعاتي، تعداد 

دليل سرما هآوري گرديد بجمع گونه مختلف 35جنس،  26 زيرخانواده،

 (3)شكل  اي رويت نشدو بارندگي در اسفند ماه نمونه
 

 های مورد مطالعه: مشخصات ایستگاه1جدول 

ایستگاه 

 مطالعاتی

طول 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی

ارتفاع 

 )متر(

 E 353813.9 N 1295 m 514521.9 حاشيه سدماملو

 E 353844.2 N 1467 m 514339.1 باغ شاد

 E 353921.1 N 1387 m 514352.4 ورودي دره شرکت

 E 353919 N 1564 m 51436.3 باالي بند انجير

 E 3539.309 N 1723 m 5142.569 مارپيچ
 E 35387.4 N 1470 m 51449.8 خانيزيرگردنه حسين

 

  Papilionoidae Latreille, [1802]باالخانواده

  Papilionoidae Latreille, [1802]خانواده 

 Papilioniae Latreille, [1892]زیرخانواده 

 Iphichlides Hubner, [1819]جنس 

 Iphichlides podalirius (Linnaeus, 1758)گونه 

 نمونه از ايستگاه مارپيچ 1تعداد  مواد بررسی شده:

 (Rosaceae) هاي مختلفي از تيره گل سرخگونه گیاه میزبان الرو:

، (Pyrus) ، گالبي(Malus) سيب، (Amygdalus) مانند بادام تلخ

 (.Prunus) و آلو (Celtis) ، داغداغان(Crataegus) زالزالك

 Papilio Linnae, [1758]جنس 

 Papilio machaon (Linnae, 1758)گونه 

 ( 1(، مارپيچ )2هاي باغ شاد )نمونه از ايستگاه 3مواد بررسی شده: 

(، رازيانه .Cuminum spاي از زيره سبز )گونهگیاه میزبان الرو: 

(Foeniculum vulgareگونه ،)( اي از شويدAnethum sp.گونه ،) اي از

طورکلي هو ب (.Coriandrum sp) اي از گشنيزگونه (،.Daucus sp) هويج

 (.Apiaceae) چتريان و (Rutacceae) مرکبات هايتيره از مختلفي هايگونه

 Pieridae Duponchel, [1835]  خانواده

 Coliadinae Swainson, 1827زیرخانواده 

 Colias, Fabricius, 1807جنس 

 Colias croceus (Fourcroy, 1785)گونه 

(، گردنه 2نمونه از ايستگاه هاي سد ماملو ) 14مواد بررسی شده: 

( و 1(، بند انجير )1(، دره شرکت )5(، باغ شاد )3خاني )حسين

 (2مارپيچ )

(، Onobrychis(، اسپرس )Coronillaباغي ) يونجه الرو: میزبان گیاه

( و شبدر Medicago sativa(، يونجه )Hippocrepisنعل اسبي )

(Trifolium). 

 Colias erate (Esper , [1805])گونه 

(، 2خاني)هاي گردنه حسيننمونه از ايستگاه 7مواد بررسی شده: 

 (1( و بند انجير )4باغ شاد )

  .(Trifolium)و شبدر (Medicago sativa) يونجه گیاه میزبان الرو:

 Pierinae Duponchel, [1835]زیرخانواده 

 Pontia Fabricius, 1807 جنس 

 daplidice (Linnaeus, 1758)فوق گونه 

 Pontia ( Daplidice ) edusa edusa (Linnaeus, 1758)گونه 

(، گردنه 7هاي سد ماملو )نمونه از ايستگاه 55مواد بررسی شده: 

( و 7(، بند انجير )7(، دره شرکت )14(، باغ شاد )6خاني )حسين

 (14مارپيچ )

ويژه از تيره به Ochradenusو  Resedaهاي گونه گیاه میزبان الرو:

Resedaceae . 

 Pieris Schrank, 1801 جنس 

 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)گونه 

 نمونه از ايستگاه باغ شاد 1مواد بررسی شده: 

کلم  ،Capparidaceaeو  Brassicaceaeانواع گیاه میزبان الرو: 

Brassica تيره تيزك ،Lepidium ،Rorripa ،Barbarea ،Arabis ،

، شب بوي ايراني Barbarea، خاکشير ايراني Alliariaعلف سير 

Hesperis خردل ،Sinapis وسمه ،Isatis ترب ،Raphanus کبر ،

Capparis چنين و همPletaria  وDiplotaxis. 

 Pieris rapae (Linnaeus, 1758)گونه 

(، گردنه 12هاي سد ماملو )نمونه از ايستگاه 40مواد بررسی شده: 

( و 5(، بند انجير )5(، دره شرکت )11(، باغ شاد )4خاني )حسين

 (3مارپيچ )

از  (Brassicaceae)هاي مختلف از تيره کلم گونه گیاه میزبان الرو:

 (.Reseda( و اسپرك )Brassica) کلم (،Raphanus) جمله ترب

 Napi (Linnaeus, 1758)فوق گونه 

 Pieris (napi) pseudorapae (Verity, [1908])گونه 

 نمونه از ايستگاه باغ شاد 2مواد بررسی شده: 

 ، ترتيزك(Reseda) هايي ازجمله اسپركگونه گیاه میزبان الرو:

(Lepidium)خردل ، (Sinapis)ترب  ، (Raphanus) وسمه ،(Isatis) ،

و خاکشير  (Arabis)، رشاد (Capparis)، کور (Alliaria) علف سير

(Sisymbrium) . 
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 Euchloe Hubner, [1819] جنس 

 Euchloe Hubner, [181]زیرجنس 

 Euchloe (Euchloe) ausonia (Hubner, [1804])گونه 

(، 4خاني )حسينهاي گردنه نمونه از ايستگاه 24 بررسی شده: مواد

 (5( و مارپيچ )3(، بند انجير )2(، دره شرکت )10باغ شاد )

هايي از ، گونه(.Isatis spp) هايي از وسمهگونه گیاه میزبان الرو:

 . (.Cardamine spp) ترتيزك تلخ

 Elphinstonia Klots, 1930زیرجنس 

 Euchloe (Elphinstonia) transcaspica (Staudinger, [1892])گونه

 نمونه از ايستگاه بند انجير 2مواد بررسی شده: 

(، چليپا .Diplotaxis sppهايي از دورج )گونهگیاه میزبان الرو: 

(Mathiola( اسپرك ،)Reseda( و علف مار )Cleome.) 

 Lycaenidae [Leach], [1815]خانواده  

 Polyommatinae Swainson, 1827زیر خانواده 

 Scudder , 1872  Glaucopsycheجنس

  safidensis Blom, 1979  Glaucopsycheگونه

(، 3خاني )هاي گردنه حسيننمونه از ايستگاه 6مواد بررسی شده: 

 (1( و بند انجير )1(، دره شرکت )1باغ شاد )

 Medicago(، يونجه )Onobrychisاسپرس ) گیاه میزبان الرو:

sativa( باقال ،)Viciaهايي از گون.( و گونه 

 Polyommatus Latreille, 1804جنس 

 Polyommatus Latreille, 1804زیرجنس 

 Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775)گونه 

 خاني نمونه از ايستگاه گردنه حسين 1مواد بررسی شده: 

 بسياري از گياهان تيره نخود  گیاه میزبان الرو:

 Plebeius Kluk, 1780جنس 

 Aricia [Reichenbach], 1817 زیرجنس

 Plebeius (Aricia) agestis ([Denis & Schiffermuller], 1775)گونه 

(، 1خاني )هاي گردنه حسيننمونه از ايستگاه 10شده:  بررسی مواد

 (1( و دره شرکت )8باغ شاد )

، نوك لك Geraniumهايي از سوزن چوپان گونهگیاه میزبان الرو: 

 Helianthemum (Cistaceae.)و  Erodium( Geraniaceaeلكي )

 Lycaeninae ([Leach] , [1815])زیرخانواده 

  Tomares Rumber, 1840جنس

 Tomares callimachus (Eversmann, 1848)گونه 

( 1خاني )هاي گردنه حسيننمونه از ايستگاه 4مواد بررسی شده: 

 (3و باغ شاد )

هايي و گونه (Onobrychis cornuta) اسپرس کوهيگیاه میزبان الرو: 

 .(.Astragalus sppاز گون )

 Nymphalinae Swainson, 1827خانواده  

 Nymphalinae Swainson, 1827زیرخانواده 

 Melitaea Fabricius, 1807جنس 

 Melitaea arduinna (Esper,  ([1783]گونه

 نمونه از ايستگاه باغ شاد 2مواد بررسی شده: 

 ( .Centaurea spp) هايي از گل گندمگونه الرو:گیاه میزبان 

 didyma (Esper, [1778])فوق گونه 

 Melitaea (Didymaeformia) persea Kollar, 1849گونه 

 نمونه از ايستگاه باغ شاد 1مواد بررسی شده: 

(، Plantago lanceolataاي )بارهنگ سر نيزه گیاه میزبان الرو:

( و مريم نخودي شن دوست Linaria vulgarisکتاني تماشائي )

(Teucrium oliverianum.) 

 Polygonia Hubner, [1819]جنس 

 Polygonia egea (Cramer, 1775)گونه 

 نمونه از ايستگاه دره شرکت 2مواد بررسی شده: 

(، شاهدانه Urtica(، گزنه )Ulmusنارون ) گیاه میزبان الرو:

(Cannabis satira( داغداغان ،)Celtis،) ( فندقCorylusو گونه ) هايي

 .(.Parietaria sppاز گوش موش )

 Vanessa Fabricius, 1807جنس 

 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)گونه 

 نمونه از ايستگاه دره شرکت 1مواد بررسی شده: 

 (Malva sylvestris) قرمز ركپني ،(Sambucus) پلم گیاه میزبان الرو:

 . (Urtica) و گزنه

 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)گونه 

(، گردنه 1هاي سد ماملو )نمونه از ايستگاه 30مواد بررسی شده: 

( و 3(، بند انجير )4(، دره شرکت )7(، باغ شاد )4خاني )حسين

 (11مارپيچ )

(، Brassicaceaeهاي کلم )گياهان مختلف از تيرهمیزبان الرو:  گیاه

(، Rutacceae(، مرکبات )Apiaceae(، چتريان )Lamiaceaeنعناع )

(، علف هفت بند Chenopodiaceae(، اسفناج )Leguminosaeنخود )

(Polygonaceae( و نارون )Ulmaceae). 

 Heliconiinae Swainson, 1827زیر خانواده 

 Argynnis Fabricius, 1807جنس 

 Fabriciana Reuss, 1920زیرجنس 

 Argynnis (Fabriciana) niobe (Linnaeus, 1758)گونه 
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 (1انجير ) و بند (1) هاي باغ شادنمونه از ايستگاه 2بررسی شده:  مواد

  .(.Viola spp) هايي از بنفشهگونه گیاه میزبان الرو:

 Pandoriana Warren, 1942زیرجنس 

 Argynnis (Pandoriana) pandora ([Denis & Schiffermuller], 1775) گونه

(، دره شرکت 3نمونه از ايستگاه باغ شاد ) 5مواد بررسی شده: 

 (1( و مارپيچ )1)

 هايي از بنفشه گونه گیاه میزبان الرو:

 Issoria Hubner, [1819]جنس 

 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)گونه 

(، بند 2هاي دره شرکت )نمونه از ايستگاه 10 مواد بررسی شده:

 (3( و مارپيچ )5انجير )

  هايي از بنفشهگونه الرو:گیاه میزبان 

 Satyrinae Boisduval, [1833]زیرخانواده 

 Melanargia Meigen, [1828]جنس 

 Melanargia larissa hylata (Menetries, 1832)گونه 

(، 3خاني )هاي گردنه حسيننمونه از ايستگاه 27 مواد بررسی شده:

 (9)( و مارپيچ 4(، بند انجير )2(، دره شرکت )9باغ شاد )

 ( Agropyronندمي )و چمن گ (Poa) چمن گیاه میزبان الرو:

 Chazara Moore, 1893جنس 

 Chazara briseis (Linnaeus, 1764)گونه 

  نمونه از ايستگاه باغ شاد 1 مواد بررسی شده:

 .(Festuca)  بره علف: الرو میزبان گیاه

 Chazara Persephone (Hdbner , [1805])گونه 

(، 3خاني )هاي گردنه حسيننمونه از ايستگاه 17 شده:مواد بررسی 

 (1( و مارپيچ )2(، بند انجير )5(، دره شرکت )6باغ شاد )

 ( Poaceae) گندميان تيره از هاييگونه احتماالً نامعلوم، الرو: میزبان گیاه

 Pseudochazara De lesse, 1951 جنس

 Pseudochazara thelephassa (Geyer , [1827])گونه 

(، دره شرکت 1هاي باغ شاد )نمونه از ايستگاه 3 مواد بررسی شده:

 ( 1( و مارپيچ )1)

 نگندميا تيره گياهان برخي احتماالً نامعلوم، الرو: میزبان گیاه

(Poaceae)  

 Hipparchia Fabricius, 1807جنس 

 Hipparchia parisatis (Kollar, 1849)گونه 

(، 3خاني)هاي گردنه حسيننمونه از ايستگاه 30 مواد بررسی شده:

 (4( و مارپيچ )2(، بند انجير )10(، دره شرکت )11باغ شاد )

  (Poaceae) گندميان خانواده گياهان از احتماالً ،نامعلوم الرو: میزبان گیاه

 Hyponephele Muschamp, 1915جنس 

 Hyponephele interposita (Erschoff, 1874)گونه 

( و باغ شاد 3هاي سد ماملو )نمونه از ايستگاه 4 بررسی شده:مواد 

(1) 

 نامعلوم  گیاه میزبان الرو:

 Hyponephele lupinus (Costa, ([1836]گونه 

(، گردنه 1هاي سد ماملو )نمونه از ايستگاه 55 مواد بررسی شده:

 (2( و مارپيچ )3(، بند انجير )40(، باغ شاد )9خاني )حسين

از خانواده  (.Poa spp) هاي چمنانواع گونه الرو: گیاه میزبان

 . (Poaceae) گندميان

 Coenonympha Hubner, [1819]جنس 

 Coenonympha saadi (Kollar, 1849)گونه 

(، گردنه 8هاي سد ماملو )نمونه از ايستگاه 61 مواد بررسی شده:

( و 14(، بند انجير )9(، دره شرکت )20(، باغ شاد )6خاني )حسين

 ( 4مارپيچ )

 ( Poa annua) سالهچمن يك گیاه میزبان الرو:

 Esperarge Nekrutenko, 1988جنس 

 Esperarge climene (Esper, [1783])گونه 

( و 1خاني )هاي گردنه حسيننمونه از ايستگاه 7 مواد بررسی شده:

 (6باغ شاد )

  (Poa annua) سالهچمن يك یاه میزبان الرو:گ

 Satyrus Latreille, 1810جنس 

 Satyrus iranicus Schwingenschuss, 1939گونه 

 نمونه از ايستگاه مارپيچ 1 مواد بررسی شده:

 ( Poa annuaساله )چمن يك یاه میزبان الرو:گ

 Maniola Schrank, 1801جنس 

 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)گونه 

 (2( و دره شرکت )5) شاد هاي باغايستگاه نمونه از 7 شده: بررسی مواد

 ( Poa) انواع چمن گیاه میزبان الرو:

 Danainae Boisduval, [1833]زیرخانواده 

 Danaus Klul , 1780جنس 

 Danaus Chrysippus (Linnaeus , 1758)گونه 

 نمونه در ايستگاه باغ شاد 1 مواد بررسی شده:

( از Asclepiadaceaeهايي از تيره استبرق )گونه گیاه میزبان الرو:

(، Marsdenia erecta) زردکيش (،Convolvulus) پيچك استبرق، جمله

 خرزهره و چند گونه ديگر 

 Hesperioidae Latreille, [1802]باالخانواده 
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 Hesperiidae Latreille, 1809خانواده 

 Hesperiinae Atreille, 1809زیرخانواده 

 Eogenes Mabille , [1909]جنس 

 Eogenes alcides  (Herrich-schaffer , [1852])گونه
 نمونه از ايستگاه باغ شاد 1 مواد بررسی شده:

 نامعلوم  گیاه میزبان الرو:

 

ين ماه ترين تعداد در فروردترين تعداد نمونه در ارديبهشت و کمبيش

 (.3شكل آوري گرديده است )جمع

 

 
های مختلف آوری شده در ماههای جمعنمودار تعداد نمونه: 3شکل 

 های مطالعاتیدر ایستگاه
 

 2هاي مشاهده شده در جدول پراکنش و درصد پراکنش گونه       

 Coenonymphaترين درصد پراکنش مربوط به گونه بيش آمده است.

saadi  باشد.ميدرصد  92/13با 

ها مربوط به ايستگاه باغ ترين درصد فراواني در بين ايستگاهبيش       

ترين درصد فراواني مربوط به حاشيه سد ماملو با و کم 41/40شاد با 

 باشدمي 76/7

 هاي مختلفها در ماهبه بررسي بين گروه ANOVAدر آزمون        

د، در نتيجه باشمي=P-Value 03/0پرداخته و مشاهده گرديد که 

که اين  ديددار وجود دارد و بايد با انجام مقايسه دانكن ياختالف معن

دين اختالف را کدام ماه ايجاد کرده است که مشاهده گرديد که فرور

 دار گرديده است.يو ارديبهشت باعث ايجاد اين اختالف معن

 

 

 

 

 

 

  هاو درصد پراکنش گونه تعداد: 2جدول

 درصد تعداد گونه

Argynnis (Fabriciana) niobe 2 0.456 

Argynnis (Pandoriana) pandora 5 1.141 

Chazara briseis 1 0.228 

Chazara persephone 17 3.8819 

Coenonympha saadi 61 13.926 

Colias crocea 14 3.196 

Colias erate 7 1.598 

Danaus chrysippus 1 0.228 

Eogenes alcides 1 0.228 

Esperarge climene 7 1.598 

Euchloe (Elphinstonia) transcaspica 2 0.456 

Euchloe (Euchloe) ausonia 24 5.479 

Glaucopsyche safidensis 6 1.369 

Hipparchia parisatis 30 6.849 

Hyponephele interposita 4 0.913 

Hyponephele lupinus 55 12.557 

Iphichlides podalirius 1 0.228 

Issoria lathonia 10 2.283 

Maniola jurtina 7 1.598 

Melanargia larissa hylata 27 6.164 

Melitaea (Didymaeformia) persea 1 0.228 

Melitaea arduinna 2 0.456 

Papilio machaon 3 0.684 

Pieris (napi) pseudorapae 2 0.456 

Pieris brassicae 1 0.228 

Pieris rapae 40 9.132 

Plebeius (Aricia) agestis 10 2.283 

Polygonia egea 2 0.456 

Polyommatus (Polyommatus) icarus 1 0.228 

Pontia (daplidice) daplidice 55 12.557 

Pseudochazara thelephassa 3 0.684 

Satyrus iranicus 1 0.228 

Tomares callimachus 4 0.913 

Venessa atalanta 1 0.228 

Venessa cardui 30 6.849 
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1. Iphichlides podalirius ♀ , 2. Papilio machaon ♂, 3. Papilio machaon ♀, 4. Colias croceus ♂, 5.Colias croceus ♀, 6. Colias erate ♀, 7. Pontia 
(Daplidice) edusa edusa ♂, 8. Pontia (Daplidice) edusa edusa ♀, 9. Pieris brassicae ♂, 10. Pieris rapae ♂, 11. Pieris rapae ♀, 12. Pieris (napi) 

pseudorapae ♂, 13. Euchloe (Euchloe) ausonia ♂, 14. Euchloe (Elphinstonia) transcaspica ♂, 15. Euchloe (Elphinstonia) transcaspica ♀, 16. 
Glaucopsyche safidensis ♂, 17. Glaucopsyche safidensis ♀, 18. Polyommatus (Polyommatus) icarus ♂, 19. Plebeius (Aricia) agestis ♂, 20. Tomares 

callimachus ♂, 21. Tomares callimachus ♀, 22. Melitaea arduinna ♂, 23. Melitaea (Didymaeformia) persea ♂, 24. Polygonia egea ♀, 25. Vanessa 

atalanta ♂, 26. Vanessa cardui ♂, 27. Vanessa cardui ♀,  28. Argynnis (Fabriciana) niobe ♂, 29. Argynnis (Pandoriana) pandora ♂, 30. Argynnis 
(Pandoriana) pandora ♀, 31. Issoria lathonia ♂, 32. Issoria lathonia ♀, 33. Melanargia larissa hylata ♂, 34. Melanargia larissa hylata ♀, 35. 

Chazara briseis ♂, 36. Chazara Persephone ♂, 37. Chazara Persephone ♀, 38. Pseudochazara thelephassa ♂, 39. Hipparchia parisatis ♂, 40. 

Hipparchia parisatis ♀, 41. Hyponephele interposita ♀, 42. Hyponephele lupinus ♂, 43. Hyponephele lupinus ♀, 44. Coenonympha saadi ♂, 45. 
Coenonympha saadi ♀, 46. Esperarge climene ♂, 47. Esperarge climene ♀, 48. Satyrus iranicus ♂, 49. Hyponephele lupinus ♂, 50. Maniola jurtina 

♀, 51. Eogenes alcides ♂ 
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 بحث

 26گونه از  35براساس مشاهدات انجام شده در منطقه خجير        

در باالخانواده شناسايي گرديد.  2خانواده و  5زيرخانواده،  10جنس،

ها پروانها شناسايي شده است. چلچله هايران پنج خانواده روزپرك

(Paphlionidae،) هاپروانه زيبا (Pieridae،) هاپروانه مسي و آبي 

(Lycaenidaeرنگين پروانه ،)( هاNymphalidaeو علفزار پروانه ) ها

(Hesperiidae معروف هستند )(1382 ،)نظري. 

( 1391( و نادري )1382وسيله نظري )ها بهشناسايي پروانه       

هاي پژوهشي صورت گرفته شناسايي و فعاليتجمله از انجام گرفت.

توان به پژوهش خيرانديش و در ايران مي هاهاي پروانهثبت گونه

 24( در ارتفاعات سوادکوه اشاره کرد که طي آن 1389همكاران )

، Papilionoidaeدست آمد که يك گونه در خانواده هگونه و زيرگونه ب

 Lycaenidaeگونه در خانواده  Pieridae، 3گونه و زيرگونه از خانواده  7

تشخيص داده شد  Nymphalidaeگونه و زير گونه در خانواده  13و 

باشد. در پژوهشي ديگر تر ميکم اخيرکه در مقايسه با مطالعه 

 Heliconiinaeهاي زيرخانواده ( بر روي فون پروانه1389سالطين )

(Lep: Nymphalidaeدر بخش )170يت و هايي از البرز مرکزي فعال 

جنس و يك قبيله به زيرخانواده  2گونه متعلق به  6نمونه که شامل 

Heliconiinae آوري و شناسايي نمود که در اختصاص داشتند جمع

هاي پژوهش حال حاضر که در پارك ملي خجير انجام گرفت گونه

Argynnis (Fabriciana) niobe، Argynnis (Pandoriana) pandora 
ها از اين زير خانواده شناسايي گرديد که اين گونه Issoria lathonia و

 .بودآوري گرديده توسط سالطين در البرز مرکزي نيز جمع

 Suvad Leloتوان به پژوهش هاي خارج از ايران مياز پژوهش       

هاي کميابي را شناسايي کرد و ( در بوسني و هرزگوين گونه2007)

ين کشور تغييراتي پيدا کرد. در اين هاي ابندي پروانهليست رده

 براي اولين بار گزارش شد.  Lycaena ottomanusپژوهش گونه 

 35گونه پروانه بررسي شده است از اين  35در اين پژوهش        

، Lycanidaeگونه  Pieridae ،4  گونه Papilionidae ،8گونه  2گونه ، 

هايي بودند که تنها گونه  Hesperidaeگونه  1و  Nemphalidaeگونه  20

 ،Colias croceus ،Pieris rapaeها مشاهده گرديد که در همه ايستگاه
Pontia (daplidice) edusa edusa  وVenessa cardui  بودند و از بين

دليل داشتن متر به1467ايستگاه مطالعاتي ايستگاه باغ شاد با ارتفاع  6

گونه و ايستگاه  28ه نمونه، متعلق ب 177تنوع در پوشش گياهي 

 34دليل تنوع کم گياهان متر به 1295حاشيه سد ماملو با ارتفاع 

ترين ميزان نمونه ترين و کمترتيب بيشگونه به 7نمونه، متعلق به 

 آوري گرديد.جمع

ترين نمونه در فروردين ماه ترين نمونه در ارديبهشت و کمبيش       

اي نمونه جوي نامناسب دليل شرايطدر اسفند ماه به و گرديد آوريجمع

 Glaucopsycheاز نتايج مهم مطالعه حاضر رويت گونه  رويت نگرديد.

safidensis اين گونه متعلق به خانواده که بود Lycaenidae  و

که در اين است اي جديد باشد گونهمي Polymmatinaeزيرخانواده 

دليل تشابه ظاهري به گونه منطقه مشاهده شد، قابل توجه است که به

Glaucopsyche alexis هاي ايران وجود هاي مرجع پروانهکه در کتاب

هاي چنين در کتابگردد و همدارد اين گونه به اشتباه شناسايي مي

( 1391، نادري)هاي ايران ( و پروانه1382 ،نظري)هاي ايران پروانه

 Theنبع موجود کتاب اطالعاتي درمورد اين گونه وجود ندارد و تنها م

butterflies of Iran & Iraq باشد که توسط ميNaderi  و همكاران

( به زبان انگليسي به چاپ رسيده است. البته در اين کتاب نيز 2014)

تري دقيق شده و نياز به مطالعات درمورد اين گونه بيان اطالعات اندکي

 باشد.مي

باشد هاي سنگالخ و اطراف آن ميپروانه مراتع و دره زيستگاه اين       

 Glaucopsycheکند و تاکسون مي پرواز متري 2500 تا 400 و در ارتفاع

seminigra  در ايران بسيار نزديك به گونهsafidensis  Glaucopsyche 
است اما يك مرز تيره بسيار گسترده در سطح بااليي بال وجود دارد. 

فروردين تا اوايل ارديبهشت در  دوره پرواز اين گونه کوتاه و از اوايل

يك نسل است. در مطالعات قبل اين گونه در ترکمنستان، افغانستان 

 و ايران گزارش شده است.

در اين پژوهش که در منطقه پارك ملي خجير صورت گرفت        

ترين و بيش متر( 1295ترين ارتفاع مربوط به ايستگاه سد ماملو )کم

علت صعب باشد که بهمي متر( 1723مارپيچ )ارتفاع مربوط به ايستگاه 

هاي منطقه امكان انتخاب العبور و خطرناك بودن برخي از بخش

که منطقه علت اينچنين بهايستگاه در ارتفاع باالتر وجود نداشت و هم

گيري محدوديت وجود داشت مطالعاتي پارك ملي بوده و براي نمونه

هاي اخير، پوشش گياهي الدليل بارندگي اندك در سچنين بهو هم

هاي منطقه را ضعيف کرده و ميزان نمونه کمي در برخي از بخش

هاي مناطق مختلف تهران به بررسي فونستيك روزپرك رويت گرديد.

چنين بررسي علل کاهش تفكيك ارتفاع و مناطق کشاورزي و هم

  گردد.هاي اخير توصيه ميها در پايتخت در سالپروانه

 

 قدردانیتشکر و 
هاي نگارندگان از سازمان حفاظت محيط زيست و اداره پارك       

ملي خجير و سرخه حصار جهت فراهم نمودن شرايط انجام اين 

زاده رييس آقاي دکتر جمالزاده، آقاي مهندس امامعلي يگان تحقيق،

آقاي مهندس عليرضا  هاي ملي خجير و سرخه حصار،اداره پارك
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