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معرفی برخی گونههای حشرات راسته طيارهمانندها )(Insecta: Odonata

از شمال ایران
الهام يوسفی لفورکی ،فاطمه راسخی و معصومه شايان مهر *
گروه گیاه پزشکی ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ايران

چکيده
راستتته طیتتارهماننتتدها ) (Odonataاز گتتروه باستتتانبتتا ن ) (Paleopteraو شتتام ستته زيرراستتته،Anisozygoptera :
آسیابک ها ) ،(Anisopteraو سنجاقک ها ) (Zygopteraهستند .برای بررسی فتون ايت حشترا در استتان مازنتدران
حشرا بالغ اي راسته از زيستگاه های مختلف جمعآوری و شناسايی گرديد .نمونههای جمتعآوری شتده شتام 29
گونه از  23جنس متعلق به  7خانواده و  1زيرراسته هستند 7 .گونه متعلق به زيرراسته  Anisopteraو  6گونه متعلق بته
زيرراسته  Zygopteraهستند .در بی گونه های معرفی شده آنهايی که با عالمت * مشخص شده ،برای نخستی بتار از
استتتان مازنتتدران گتتزارش متتیشتتوند .فهرستتت گونتتههتتای جمتتعآوری شتتده در ايت پتتهوه

بتته شتتر زيتتر استتت:

Coenagrion ،Calopteryx splendens orientalis ،*Calopteryx splendens intermedia ،*Anax parthenope

،*Lestes virevs ،*Ischnura pumilio ،*Epallage fatime ،Crocothemis erythraea ،*vanbrinckae

Libellula

،Sympetrum fonscolombei ،*Platycnemis dealbata ،Orthetrum sabina ،Orthetrum albistylum ،*depressa
.Sympetrum striolatum
واژههای كليدی :آسیابکها ،باستانبا ن ،سنجاقکها ،طیارهمانندها ،ايران

و  )2312( Mortonگونه های ديگری از ايت راستته را از

مقدمه
طیتتتارهماننتتتدها ) (Odonataشتتتام ستتته زيرراستتتته:

ايتتران گتتزارش نمودنتتد و  )2391( Schmidtفهرستتتی از

( Anisoptera ،Anisozygopteraآستتتتتتیابکهتتتتتتا) و

گونه های  Odonataايران را که تا آن زمان گزارش شتده

( Zygopteraستتنجاقکهتتا) استتت .نخستتتی گتتزارش در

بتتود ارايتته داد ) .(Sadeghi, 2010در ستتالهتتای بعتتد

Selys-

گونه های بیشتتری از ايتران گتزارش شتد بته طتوری کته

 )2227( Longchampارايتتته شتتتده استتتت (Sadeghi,

 Heidariو  )1331( Dumontفهرستتتتت جديتتتتدتری از

) .2010پهوهشگران ديگری همچون )2326-2336( Ris

 Odonataايران ارايه نمودند که شام  39گونته گتزارش

متتتتتورد فتتتتتون  Odonataاز ايتتتتتران توستتت ت

* m.shayanmehr@sanru.ac.ir
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شده طی سالهای  2319تتا  2339بتود .ايت فهرستت بتر

نخستتتی بتتار از استتتان فتتارس گتتزارش نمتتود .پتتهوه

اساس مطالعا انجتام شتده توست پهوهشتگران قبلتی از

حاضر با توجه به اهمیت حشرا اي راسته و بته منظتور

جملتته Lohman ،Blim :و  Schmidtنوشتتته شتتده استتت

بررسی گونههای جديد انجام شده است.

).(Ebrahimi et al., 2009
سالهای اخیر صور گرفته استت .بترای نخستتی بتار،

مواد و روشها
به منظتور بررستی فتون حشترا راستته Odonata

 Sadeghiو  )1331( Domuntگونته Libellula fulva

نمونهبرداریهای متعتدد از حاشتیه آبگیرهتا ،رودهتای

 pontica Selys, 1887را از اي تران گتتزارش کردنتتد.

کوچک ،کانالهتا و نهرهتای شهرستتان ستاری و نتور

 Ebrahimiو همکاران ( )1333به بررسی فون اي راسته

انجام شد .نمونه گیری توس تور حشترهگیتری دستتی

در استان کرمان پرداختند و  22گونته جديتد بترای ايت

انجام شد .اطالعا مربو به هر نمونه از جمله تتاري

استتتتتان معرفتتتتی نمودنتتتتد Kiany .و )1333( Minaei

و مح جمع آوری ثبت شد (جدول  .)2سپس نمونه ها

ختتانواده  Libellulidaeرا در استتتان فتتارس بررستتی و 1

بته آزمايشتتگاه منتقت شتتدند .حشترا توست ستتیانور

جتتنس و  7گونتته جديتتد را بتترای اي ت استتتان گتتزارش

کشته شدند .از آنجا که بخ های مختلف بتدن بترای

نمودند .همچنی  ،آنها کلید شناسايی گونه هتای مربتو

شناسايی اهمیت دارد ،هنگام کار با نمونته هتا بتا دقتت

بتتتته ايتت ت ختتتتانواده را ارايتتتته نمودنتتتتد Sadeghi .و

فراوان از آسیب به آنها جلوگیری شد .شناستايی اولیته

 )1333( Mohammadalizadehبتتتته مطالعتتتته فتتتتون

بتتتتتا کلیتتتتتدهای  )2332( Dumontو Theischinger

 Odonataايتران پرداختنتد کته نتیجته آن ،گتزارش سته

( )1333صور گرفت .سپس تعدادی از نمونهها برای

گونتته جديتتد بتترای ايتتران بتتود )1323( Sadeghi .فتتون

تأيیتتد توس ت پروفستتور  Dumontبتته کشتتور بلهيتتک

 Odonataاستتتان فتتارس را مطالعتته و  3گونتته را بتترای

فرستاده شد.

بیشتري مطالعا در تعیی فون  Odonataايران طی

جدول  -2مشخصا گونههای جمعآوری شده از راسته طیارهمانندها از شمال کشور
طول جغرافیايی

عرض جغرافیايی

´36°:33

´53°:06

´36°:33

´53°:06

´36°:33

´53°:06

´36°:33

´53°:06

´36°:33
´36°:33
´36°:47
´36°:33

´53°:06
´53°:06
´51°:26
´53°:06

´36°:33

´53°:06

´36°:33

´53°:06

´36°:47

´51°:26

´36°:33
´36°:33
´36°:47
´36°:33

´53°:06
´53°:06
´51°:26
´53°:06

´36°:33

´53°:06

´36°:33

´53°:06

ارتفاع از سطح دريا (متر)
291
291
291
291
291

تاري جمعآوری
 2933و  2923و 2922
2923و 2922
 2923و 2922
 2923و 2922
 2933و  2923و 2922

مح جمعآوری
ساری
ساری
ساری
ساری
ساری

 291و 2673

2923

ساری و نور

291
291
291
2673
291

2933
2933
2933
2933
 2933و  2923و 2922

ساری
ساری
ساری
نور
ساری

 291و 2673

2933

ساری و نور

291
291
291

2933
 2933و 2923
2933

ساری
ساری
ساری

گونه
Anax parthenope
Calopteryx splendens
Calopteryx splendens intermedia
Calopteryx splendens orientalis
Coenagrion vanbrinckae
Crocothemis erythraea
Epallage fatime
Ischnura pumilio
Lestes virens
Libellula depressa
Orthetrum albistylum
Orthetrum sabina
Platycnemis dealbata
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
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معرفی برخی گونههای حشرا راسته طیارهمانندها ) (Insecta: Odonataاز شمال ايران

گونه تقريبا  1سانتی متر است .اي گونه در ايران پتراکن

نتایج و بحث
با بررسی گونه های حشرا راستته  Odonataدر دو

وستتیع دارد و قتتبال از استتتان مازنتتدران ،شهرستتتانهتتای

شهرستان ساری و نور ،طتی ستال هتای  2933-2922در

قائمشهر و آمت و همچنتی از استتانهتای بوشتهر ،چهتار

مجموع 29 ،گونه از  7ختانواده و  1زيرراستته شناستايی

محال و بختیاری ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،فتارس،

شد که شر گونهها به صور زير است:

کرمتتتان ،کهگیلويتتته و بويراحمتتتد ،گتتتیالن ،لرستتتتان و

زیرراسته Anisoptera

هرمزگان نیز گزارش شده است.

از زيرراسته  ،Anisopteraدو خانواده ،پنج جتنس و

جنس Libellula Linnaeus, 1758

هفت گونه جمع آوری شد .بیشتر نمونه های جمتع آوری

در افراد اي جنس قسمتی از بالها رنگی است .پتی

شده در ايت تحقیتق مربتو بته ختانواده Libellulidae

قفس ستینه دارای يتک لتب عقبتی کوچتک استت .پاهتا

است.

کوتاه ،بال هتا بلنتد و بته شتک متراکمتی مشتبک استت.

خانواده Libellulidae

هتتامولوس ) (hamulusدر نرهتتا کوچتتک و نامشتتخص

از اي خانواده در مجموع چهار جنس و ش

گونته

استتت .صتتفحا مخرجتتی در متتادههتتا کوچتتک استتت.

شناسايی شد.

ممبرانتتتتو ) (membranulaختتتتود رشتتتتد کتتتترده،

جنس Crocothemis Brauer, 1868

پترواستیگما اندازههای متنوعی دارد ).(Dumont, 1991

افراد نر اي جنس تقريبا قرمز رنگ و مادهها قهوهای

گونه )Libellula depressa (Linneaus, 1758

کمرنتتگ يتتا نتتارنجی هستتتند .پاهتتای کوچتتک و شتتکم

در بال جلو يک نوار باريک به رنتگ قهتوهای تیتره

منقبض دارند .بال ها شفاف و دارای يک لکته کهربتايی

وجود دارد که بی رگبتال  subcostalو  analاز قاعتده

در قاعده هستند .آرکولوس ) (arculusبی رگبتال هتای

بتتال تتتا قاعتتده ستتلول ديستتکوئیدال )(discooidal cell

عرضی آنته نتودال ) (antenodalاول و دوم قترار گرفتته

(مثلث بال) کشیده شده است ) .(Dumont, 1991يتک

استتت .آختتري رگ آنتتتهنتتودال کام ت نیستتت و دارای

لکه قهوهای رنگ روی هر يتک از بتالهتا وجتود دارد.

پترواستیگمای ) (pterostigmaبتزرگ هستتند (Kiany

لکه بال عقب مثلثتی شتک و بزرگتتر از لکته بتال جلتو

).and Minaei, 2009

است .اندازه بدن افراد ايت گونته تقريبتا  1/2ستانتیمتتر

گونه )Crocothemis erythraea (Brullé, 1832

است .دو حشره نر اي گونه از شهرستان نور جمعآوری

در افراد نر بال هتا شتفاف و رگبتال هتا مايت بته قرمتز

شده است و عالوه بر استان مازندران قبال از استتانهتای

هستند .يک لکه کهربايی در قاعده بال عقب وجود دارد.

سمنان ،سیستان و بلوچستان ،قزوي  ،کرمتان ،گلستتان و

پترواستتتیگما بلنتتد و بتته رنتتگ زرد يتتا قهتتوهای استتت

گیالن نیز گزارش شده است (شک .)1

) .(Dumont, 1991چهار بنتد اول شتکم مايت بته زرد و

جنس Orthetrum Newmann, 1883

بندهای انتهايی شکم تیره رنگ است .يتک نتوار تیتره در

پیشانی په تر از کلیپئتوس ) (clypeusاستت .فتر

قسمت میانی بندهای شکم وجود دارد .از اي گونته ،سته

سر دارای يک شیار است .لبه پشتتی ستپر پتی ستینهای

حشره نر و يتک حشتره متاده از شهرستتان نتور و ستاری

بتتزرگ ،راستتت ،متتودار استتت .شتتکم دارای اشتتکال

جمع آوری شده است (شتک  .)2انتدازه بتدن افتراد ايت

مختلفی است و اغلب از بنتد ستوم منقتبض شتده استت.
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مینا ) (laminaمعمو به سمت جلو کشیده شده است.

کرمان ،گلستان ،گیالن و هرمزگان نیز گزارش شده است

صفحا مخرجی اندکی رشد يافتهانتد .در نرهتای بتالغ

بنابراي  ،پراکن

وسیعی در ايران دارد .در ايت تحقیتق2 ،

ناحیه شکم وسینه با گرد آبی رنگ پوشیده شتده استت

نمونه از جنس نر و  3نمونه از حشره ماده از شهرستانهتای

).(Kiany and Minaei, 2009

نور و ساری جمعآوری و شناسايی شد (شک .)9

گونه )Orthetrum sabina (Drury, 1770

گونه )Orthetrum albistylum (Selys, 1848

اندازه بدن افراد گونه به طتور متوست  9/9ستانتیمتتر

روی درز هیتتومرال ) (humeral sutureنخستتتی و

است .در اي گونه ،ممبرانو به رنگ قهوهای تیره يا ستیاه

دومتتی درز جتتانبی ستتینه نوارهتتای ستتیاه وجتتود دارد.

است .حداق اثتری از يتک لکته کهربتايی در قاعتده بتال

بندهای يک تا سه شکم گرز مانند استت (Kim et al.,

عقب ديده میشود .قاعده شکم در بند اول و دوم به شک

) .2009چهار تا پنج بند شتکم جتوردی رنتگ استت.

پیازی متورم شده و بته طتور ناگهتانی در بنتد ستوم شتکم

اي گونه تاکنون تنها از استتانهتای آذربايجتان شترقی،

منقبض میشود ) .(Dumont, 1991اي گونه قبال از استان

گلستان و گیالن گزارش شده است .در اي تحقیق يک

مازنتتدران و همچنتتی از استتتانهتتای آذربايجتتان شتترقی،

نمونتته از جتتنس نتتر از شهرستتتان ستتاری جمتتعآوری و

بوشهر ،تهتران ،خوزستتان ،سیستتان و بلوچستتان ،فتارس،

گزارش شد (شک .)1

شک  -2جنس نر گونه ( Crocothemis erythraeaاصلی)

شک  -1جنس نر گونه ( Libellula depressaاصلی)

شک  -9جنس نر (راست) و جنس ماده (چپ) گونه ( Orthetrum Sabinaاصلی)
جنس Sympetrum Newman, 1833

افراد اي جنس نسبتا کوچک بتوده ،بته رنتگهتای
زرد ،قهوهای و ماي به قرمتز بتا لکتههتای ستیاه هستتند.
بالها شفاف هستند و يا لکههتای قهتوهای و زرد دارنتد.
شک  -1جنس نر گونه ( Orthetrum albistylumاصلی)

پاها بلند و باريک ،شکم استوانهای شک و بالهتا نستبتا
کوتاه و پهت هستتند .ستلول ديستکوئیدال در بتال جلتو

17

معرفی برخی گونههای حشرا راسته طیارهمانندها ) (Insecta: Odonataاز شمال ايران

باريک است و در بال عقب در قاعتده آرکولتوس قترار

گلستان ،گیالن و لرستان نیز گزارش شده است.

گرفته است ).(Dumont, 1991

گونه )Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840

گونه )Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840

پیشتتانی بتته رنتتگ زرد بتتوده ،هتتی طرحتتی روی آن

در قاعده بال عقب يک لکه کهربايی وجتود دارد کته در

وجود ندارد .نوارهای باريک سیاه روی درز هیتومرال و

عرض رگبال عرضی کوبیتتو-آنتال ) (cubito-analو در

دومتتی درز جتانبی ستتینه ديتتده متتیشتتود .نخستتتی درز

طول ممبرانو امتداد يافتته استت ) .(Dumont, 1991دو

جانبی از زير شروع شده ،تا يک سوم مسیر به سمت با

نمونتته از حشتتره متتاده ايتت گونتته از شهرستتتان ستتاری

ادامه میيابد و به دومتی درز شتکمی متصت متیشتود.

جمعآوری و شناستايی شتد (شتک  .)9انتدازه بتدن آنهتا

رنگ شکم نرها قرمتز و در متادههتا زرد مايت بته قرمتز

حدود  1/1سانتیمتتر استت .ايت گونته قتبال از مازنتدران

است ) .(Kim et al., 2009استیگما بتزرگ و مايت بته

گزارش شده است و همچنتی از استتان هتای آذربايجتان

قهوهای است .يک حشره ماده از اي گونه از شهرستتان

شرقی ،اصفهان ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،خراستان،

ستتاری جمتتعآوری شتتده استتت (شتتک  )6و قتتبال از

خوزستان ،سمنان ،سیستتان و بلوچستتان ،فتارس ،قتزوي ،

استتتانهتتای آذربايجتتان شتترقی ،خراستتان ،خوزستتتان،

کردستتتان ،کرمتتان ،کرمانشتتاه ،کهگیلويتته و بويراحمتتد،

گلستان ،گیالن و مازندران نیز گزارش شده است.

شک  -9جنس ماده گونه ( Sympetrum fonscolombeiاصلی)

شک  -6جنس ماده گونه ( Sympetrum striolatumاصلی)

خانواده Aeschnidae

با يی بند دوم و سوم شکم آبی روش و زير آنها سفید

جنس Anax Leach, 1815

ماي به نقرهای است .بند چهتارم شتکم قهتوهای روشت

افراد اي جنس شتام بزرگتتري گونته هتای راستته

است و لکه چهارگوش در طرفی بدن دارنتد (Kim et

هستند .در هر دو بال آختري انشتعاد اصتلی رگ IR3

) .al., 2009افراد اي گونه دارای اندازههای بزرگ ،در

در مقابت يتتا نزديتتک انتهتتای دورتتتر پترواستتتیگما قتترار

حدود  7سانتی متر هستند .بال ها در قسمت میانی ماي به

گرفته است .لبه بال عقتب در هتر دو جتنس گترد شتده

زرد است .اي گونه قبال از استان مازندران گزارش شده

است .نرها فاقد مثلث آنال ) (anal triangleبتال هستتند

استتت و از استتتانهتتای سیستتتان و بلوچستتتان ،فتتارس،

).(Theischinger, 2009

قزوي  ،کرمان و گیالن نیز گزارش شده استت .در ايت

گونه )Anax parthenope (Selys, 1839

تحقیتتق دو حشتتره نتتر ايتت گونتته از شهرستتتان ستتاری

هی طرحتی روی قفتس ستینه وجتود نتدارد .ستطح

جمعآوری شد (شک .)7
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نودوس ) (nodusگسترش يافتته استت .در ايت زيرگونته،
مادهها يک لکه قهتوهای بتزرگ و پترواستتیگمای کتاذد
سفید و بتزرگ روی بتال دارنتد ) .(Dumont, 1991بتدن
نرها آبی و ماده ها سبز فلزی است .شک بال در اي گونته
در جمعیتتتتهتتتای منتتتاطق جغرافیتتتايی مختلتتتف دارای
شک  -7جنس نر گونه ( Anax parthenopeاصلی)

بالها در مادهها نسبت به نرها روش تر و ماي به سبز است.

زیرراسته Zygoptera

از اي زيرراسته ،پتنج ختانواده ،شت

تفتاو هتايی استت ) .(Sadeghi et al., 2009لکته روی

جتنس ،شت

اي ت زيرگونتته بتترای نخستتتی بتتار از مازنتتدران گتتزارش

گونه و دو زيرگونه جمعآوری شد.

میشود .سه حشره نتر و دو متاده همتوکروم ايت گونته از

خانواده Calopterygidae

شهرستان ساری جمعآوری و شناسايی شدند (شک های 2

از اي خانواده يک گونه و دو زيرگونه شناسايی شد.
جنس Calopteryx Leach, 1815

افراد اي جنس اندازهای متوس و بدنی به رنگ ستبز
يا آبی درخشان دارند .ماده ها ممک است پترواستتیگمای

و  .)3انتتتدازه بتتتدن افتتتراد ايتتت زيرگونتتته حتتتدود 1/9
سانتی متراستت .ايت زيرگونته قتبال از استتان هتای تهتران،
سیستتتان و بلوچستتتان ،فتتارس ،قتتم ،کردستتتان ،کرمتتان،
کرمانشاه و گیالن گزارش شده است.

کتتاذد ستتفید داشتتته باشتتند .در افتتراد نتتر ضتتمايم بتتا يی

زیرگونهه Calopteryx splendens orientalis Selys,

) (superior appendagesمختتر تقستتیم نشتتده و ستتاده

.1887

است .ضمايم پايینی ) (inferior appendagesاستتوانهای

اندازه بدن افراد اي زيرگونه حدود  6سانتیمتر است.

و صاف بوده ،حدود دو سوم طول ضتمايم بتا يی استت

لکه روی بالهای اي زيرگونه در مقايسه با زيرگونه قبلی

).(Dumont, 1991

کوچکتر است .سه حشره نر و يک متاده همتوکروم ايت

گونه )Calopteryx splendens (Harris, 1782

گونه از شهرستان ساری جمتعآوری شتده استت (شتک

نرها به رنگ آبی فلزی و دارای يک بخ

تیره در هر

 .)23اي زيرگونه قتبال از استتانهتای ستمنان ،کردستتان،

بال هستند .رگبال ها در افراد نر آبی رنتگ استت .متاده هتا

گلستان ،گیالن و مازندران نیز گزارش شده است.

دارای رگبال ها و بدن سبز رنگ هستند .افتراد متاده دارای

خانواده Coenagrionidae

پترواستیگمای سفید رنگ در هر بتال هستتند (Dumont,

) .1991اي گونه قبال از استانهای تهران ،سمنان ،سیستتان

از اي خانواده دو جنس و دو گونه جمعآوری شد.
جنس Coenagrion Kirby, 1890

و بلوچستتتان ،فتتارس ،قتتم ،کردستتتان ،کرمتتان ،کرمانشتتاه،

نرها به رنگ آبی جوردی با لکههای سیاه و مادههتا

گلستان ،گیالن ،مازندران و همدان گزارش شده استت .از

بتته رنتتگ ستتبز يتتا آبتتی هستتتند .بتتالهتتای شتتفاف دارنتتد.

اي گونه دو زيرگونه در ايران وجود دارد.

پترواستتتتیگما در بتتتالهتتتا مشتتتابه استتتت 2 .تتتتا  22رگ

زیرگونهه Calopteryx splendens intermedia Selys,

آنتینودال در بال جلويی دارند .سلول ديسکوئیدال نوک

.1887

تیز شده ،آرکولوس کنار رگ آنتهنودال دوم قرار گرفتته

در نرها لکه بال بی نوک بال و  9تا  13ستلول انتهتايی

است ).(Dumont, 1991

معرفی برخی گونههای حشرا راسته طیارهمانندها ) (Insecta: Odonataاز شمال ايران
گونه Coenagrion vanbrinckae Lohmann, 1993

13

گونه )Ischnura pumilio (Charpentier, 1825

پترواستتتیگما در بتتالهتتای جلتتو و عقتتب شتتک هتتای

استیگمای بال جلو و عقب هتم انتدازه و هتم شتک
هستند .طرفی قفس سینه و پاها ماي به آبی است .شکم

متفتتتاوتی دارنتتتد و در بتتتال جلتتتويی بزرگتتتتر استتتت.

از بند چهارم به بعد در قسمتهای جانبی قهوهای رنتگ

قاعتدهای

پترواستیگمای بال جلو در افتراد نتر در بخت

استتت .در ايتت مطالعتته دو حشتتره متتاده ايتت گونتته از

سیاه و در بخ

شهرستان ساری جمعآوری شد (شتک  .)22ايت گونته

کم رنتگ استت ) .(Dumont, 1991انتدازه بتدن افتراد

قبال از استانهتای آذربايجتان شترقی ،فتارس ،کرمتان و

گونه حدود  9/1سانتیمتر است .يک حشره ماده (شک

لرستان نیز گزارش شده است.

 )21از اي گونه از شهرستتان ستاری جمتعآوری شتده

جنس Ischnura Charpentier, 1840

است .اي گونه از استانهای آذربايجان شرقی ،ستمنان،

بخ

مرکزی لبه پشتی سپر پی

انتهايی روش است و در بال عقب زرد

سینهای کوچک يا

فتتارس ،کردستتتان ،کرمتتان ،کرمانشتتاه ،کهگیلويتته و

گرد شده و يا به صور لبه برجستهای در آمتده استت.

بويراحمد ،گلستتان ،گتیالن و مازنتدران گتزارش شتده

لبه عقبی در بخ

شکمی بند هشتم شکم مادههتا دارای

است.

خار است ).(Theischinger, 2009

شک  -2جنس نر زيرگونه

Calopteryx

( splendens intermediaاصلی)

شک  -22جنس ماده گونه

Coenagrion

( vanbrinckaeاصلی)

شک  -3جنس ماده زيرگونه

Calopteryx

( splendens intermediaاصلی)

شک  -21جنس ماده گونه

شک  -23جنس نر زيرگونه

Calopteryx

( splendens orientalisاصلی)

Ischnura

( pumilioاصلی)

خانواده Euphaeidae

فاصله در دو طرف سر قرار گرفتهاند .بتال هتا هتم شتک ،

جنس Epallage Charpentier, 1840

غشايی و کامال شفاف بته جتز نتوک بتال کته يتک لکته

دارای چشمهای نسبتا کوچتک و نتیم کتروی کته بتا

قهوهای هاللی شک دارد .در نرهتا قفتس ستینه بته رنتگ
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سبز زيتونی ،شکم به رنگ سیاه تتا ستبز پوشتیده شتده بتا

گونه )Lestes virens (Charpentier, 1825

يک يه گرد مانند سبز يا آبی است .ماده ها دارای قفتس

اي گونته بترای نخستتی بتار از مازنتدران گتزارش

سینه زرد ماي به قهوه ای با نوارهای سیاه بوده ،هر يک از

میشود .افراد ايت گونته دارای پترواستتیگمای قهتوه ای

بندهای شکم دارای يک نوار پشتی سیاه و عريض هستند

رنگ با حاشیه سفید و زايدههای مخرجی مايت بته زرد

میانی توس يک نوار زرد تقسیم میشتوند.

هستتتتند .يتتتک حشتتتره متتتاده از ايتت گونتتته از ستتتاری

که در بخ

شکم در هر دو جنس نسبتا باريک است.

جمع آوری شتده استت (شتک  .)21ايت گونته قتبال از

گونه Epallage fatime Charpentier, 1840

استانهای چهارمحال و بختیاری ،سیستان و بلوچستتان و

در افراد ايت گونته بتالهتا شتفاف بتوده ،در حاشتیه

گیالن نیز گزارش شده است.

نتتوک بتتال يتتک لکتته قهتتوهای رنتتگ وجتتود دارد .در

خانواده Platycnemididae

حشرا ماده رنگ کهربايی در طول رگبال های اصتلی

جنس Platycnemis Burmeister, 1839

در قاعده بال ديده میشود .مادهها نسبت به نرها ستاختار
قویتری دارند .در ماده های جوان ،در قسمت پشتی سر
فق نواحی اطراف چشم ساده و درز بی پیشانی و فتر
سر سیاه هستند .به تدريج لکههای سیاه توسعه میيابنتد،
تتتا اينکتته در نهايتتت ،فق ت لکتتههتتای زرد مجتتزا بتتاقی
میمانند .همچنی  ،پی

قفس سینه به جز برجستگیهای

جانبی به شک قاب توجهی به مرور زمان تیره میشتود.
روی شکم يک نوار سیاه جانبی در طرفی و دو نوار در
قستتمت پشتتتی وجتتود دارد ) .(Dumont, 1991يتتک
حشره ماده از اي گونه از ساری جمع آوری شده استت
(شک  .)29در ايران گستترش وستیع دارد و تتاکنون از
استان های تهران ،خراستان ،ستمنان ،فتارس ،کردستتان،
کرمتتان ،کهگیلويتته و بويراحمتتد ،گلستتتان ،گتتیالن و
مازندران نیز گزارش شده است.
خانواده Lestidae

از اي خانواده يک گونه شناسايی شد.
جنس Lestes Leach, 1815

افراد اي جنس دارای پترواستیگمای اريتب الماستی
شک هستند .در نرها ضمايم با يی مخر مثلثیشک و
نوک آن صاف است .ماده ها تختمريتز نستبتا کتوچکی
دارند ).(Dumont, 1991
گونه )Platycnemis dealbata (Selys & Hagen, 1850

نرها ماي به سفید يا آبی کم رنگ بتوده ،لکتههتای
سیاه دارند .مادهها قهوهای ماي به قرمز هستتند .در نرهتا
رگبالها قهوهای و پترواستتیگما قهتوهای مايت بته قرمتز
است .قطعا دهانی ،لب با و گونه سفید ماي بته ستبز
يا آبی برا است .پشت سر سفید ماي به سبز بوده ،يک
نوار سیاه روی پیشانی بی شاخک ها وجتود دارد .يتک
نوار افقی سیاه په روی فر و پس سر ديده متیشتود.
شاخکها قهوه ای اما پديس سبز ماي بته ستفید استت.
در ماده های جتوان پترواستتیگما ستفید بتوده ،ستپس بته
رنگ کرم و قهوه ای ماي بته قرمتز در افتراد بتالغ تغییتر
رنگ میدهد .لبه میانی سپر پتی

ستینهای توست يتک

فرورفتگی میانی به دو برآمدگی تقستیم شتده استت .از

افراد اي جنس سنجاقکهای نسبتا کوچکی هستند.

لبه جلويی يک زايده گوشتی  vشتک بته ستمت عقتب

ستتلول ديستتکوئیدال در هتتر دو بتتال عقتتب و جلتتو يتتک

رشتتد کتترده استتت .ستتا پاهتتای دوم و ستتوم در هتتر دو

شک است ).(Dumont, 1991

جنس به شک واضحی بزرگ شتده استت (Dumont,

92

( از شمال ايرانInsecta: Odonata) معرفی برخی گونههای حشرا راسته طیارهمانندها

، خوزستتان،مازندران و همچنی از استان هتای خراستان

 ستانتیمتتر9/6  اندازه بدن افراد اي گونه حدود.1991)

 گیالن و لرستتان نیتز گتزارش، کرمان، کردستان،فارس

 سه حشره متاده از ايت گونته از شهرستتان ستاری.است

.شده است

 ايت گونته قتبال از.)29 جمع آوری شتده استت (شتک

Platycnemis

 جنس ماده گونه-29 شک

Lestes virens  جنس ماده گونه-21

) (اصلیdealbata

)(اصلی

شک

Epallage fatime  جنس ماده گونه-29

شک

)(اصلی

سپاسگزاری
گنت بلهيک به خاطر تأيید شناستايی نمونتههتای ارستالی
.اعالم مینمايند

نگارندگان مراتتب تشتکر و ستپاس ختود را از آقتای
دکتر صابر صادقی از دانشتگاه شتیراز بته دلیت همکتاری
 از دانشگاهHenri J. Dumont صمیمانه و آقای پروفسور
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Introduction of some Odonata species (Insecta)
from northern Iran
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Department of Plant Protection, Faculty of Crop Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural
Resources, Sari, Iran

Abstract
Odonata are an order belonging to Paleoptera which are divided into three suborders,
Anisoptera, Anisozygoptera and Zygoptera. In order to investigate Odonata fauna from
Mazandaran province, adult insects were collected from several different natural habitats and
were identified. The specimens were included 13 species from 10 genera belonging to seven
families. Seven species belonged to Anisoptera and six species belonged to Zygoptera. The
species that were marked by asterisk were recorded for the first time for Mazandaran fauna.
The collected and identified species are listed as below:
*Anax parthenope, *Calopteryx splendens intermedia, Calopteryx splendens orientalis,
*Coenagrion vanbrinckae, Crocothemis erythraea, *Epallage fatime, *Ischnura pumilio,
*Lestes virevs, *Libellula depressa, *Orthetrum albistylum, Orthetrum sabina, *Platycnemis
dealbata, Sympetrum fonscolombei and Sympetrum striolatum.
Key words: Anisoptera, Paleoptera, Zygoptera, Odonata, Iran
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