فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1396

گزارش  3گونه جدید از راسته  Odonataدر استان مازندران



شيما جعفريزنديه:



شاهرخ پاشايیراد* :گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم و فناوریهای زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

گروه زیست شناسی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال ،ایران

تاریخ دریافت :دی 1395

تاریخ پذیرش :فروردین 1396

چکیده
راسته  Odonataیکی از قدیمی ترین حشرات بالداربوده که در برگیرنده سه زیر راسته به نامهای  Anisoptera ،Zygopteraو
 Anisozygopteraمیباشد .این راسته با  ٦٥٠٠گونه نقش مهمی در کنترل بیولوژیک آفات و آفت حشرات ایفاء میکند .بهمنظور بررسی فون
راستة  Odonataدر استان مازندران نمونهبرداری بهصورت تصادفی بهوسیله تور حشرهگیری از  ١١ایستگاه در موقعیتهای جغرافیایی مختلف
طی ماههای اردیبهشت تا اواسط شهریورسال  ١۳۹٠انجام گرفت .نمونهها بهوسیله استات اتیل کشته شده و در آزمایشگاه بیوسیستماتیک دانشگاه
شهید بهشتی توسط کلید شناسایی دامونت مورد شناسایی قرار گرفتند ١٤ .گونه متعلق به  ١٠جنس 7 ،خانواده و دو زیر راسته مورد شناسایی قرار
گرفت .از این بین سه گونه به نامهای )Pantala flavescens (Fabricius,1798),Orthetrum brunnum (B.de Fonscolombe,1837

 Sympetrum fonscolombei (Selys,1837),متعلق به سه جنس از خانواده  Libellulidaeو زیر راسته  Anisopteraبرای اولین بار از استان
مازندران شناسایی و معرفی شدند .تمامی گونههای شناسایی شده توسط پروفسور  Dumontازکشور بلژیک مورد تأیید قرار گرفت.
کلمات کلیدی :فون ،Odonata ،استان مازندران ،تور حشرهگیری
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
افراد راسته  Odonataاز حشرات آبزی بوده و دربرگیرنده  2زيرراسته
به نامهای ناجورباالن ( )Anisopteraيا آسیابكها ( )Dragonfliesو
جورباالن ( )Zygopteraيا سنجاقكها ( )Damselfliesميباشد
( .)2006 ،Kalkmanاين دو زير راسته تفاوتهای قابل مالحظهای با
هم دارند ،که از آن جمله ميتوان بهموارد ذيل اشاره نمود:
آسیابكها ( )Dragonflyمعموالً بزرگتر و ضخیمتر بوده و پرواز
کنندههای سريعتری نسبت به سنجاقكها ( )Damselflyميباشند
( Truemanو  .)2001 ،Rowدر آسیابكها بالها به هنگام استراحت،
باز همانند بالهای هواپیما بوده درحاليکه در سنجاقكها بالها در
سطح پشتي جمع ميشوند ( Pilgrimو .)2008 ،Vondohlen
آسیابكها و سنجاقكهای بالغ در اندازههای متوسط تا بزرگ با
رنگهای درخشان و طبیعتي شكارچي هستند که با ديد قوی و
پیشرفته به شكار ميپردازند ( .)2005 ،Heijdenسنجاقكها بهطورکلي
نزديك آب ،مزارع برنج و لنگرگاهها بهسر ميبرند و دارای گستردگي
زياد حتي نسبت به محل تولیدمثل ميباشند (.)1997 ،Norling
نمف سنجاقكها شكارچیان نامتمايزکنندهای هستند که ميتوانند
از موجودات کوچكتر تا بزرگتر از جمله گونههای خودشان تغذيه
کنند ( .)2004 ،Bergerنحوة شكار در بالغین ممكن است بهصورت
پرواز احتیاطي و يا درکمین انجام گیرد ( .)2005 ،Attenboroughامر
شكار بهوسیلة آروارههای قوی و ماهیچههای قوی که در لب زيرين
حشره قرار دارد انجام ميگیرد (.)1994 ،Papazian
فون سنجاقكها و آسیابكهای ايران بهطور خیلي محدودی
مورد مطالعه قرارگرفته است .در مقايسه با کارهای مشابه انجام شده
و تعداد گونههای ثبت شده در جهان ( 6500گونه) بسیار اندك و تنها
معطوف به  95گونه شناسايي شده ميباشند ( Heidariو ،Dumont
 .)2002از جمله تحقیقات صورت گرفته در ايران ميتوان به چند
مورد اشاره کرد که عبارتند از:
چك لیست  Odonataهای ايران توسط  Heidariو Dumont
( Sadeghi ،)2002و  )2004 ( Dumontشناسايي گونههای جديد از
شیراز و همچنین  Ghahariو همكاران (  )2009شناسايي گونههای
شمال ايران.

مواد و روشها
استان مازندران با مساحت  23756کیلومتر مربع وسعت1/46 ،
درصد از مساحت کل کشور را بهخود اختصاص داده است .استان
مازندران را براساس شرايط اکولوژيك مشخص و متفاوت به يازده
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ايستگاه به نامهای نور ،آمل ،محمودآباد ،بابلسر ،فريدونکنار ،شیرگاه،
ساری ،نكاء ،بهشهر و گلوگاه تقسیم کرده و نمونهبرداری از آنها بهوسیله
تور حشرهگیری بهروش گلچین يا تصادفي انجام گرفت.
نمونهبرداری طي فاصله زماني ارديبهشت تا اواسط شهريور ماه
سال  1390صورت گرفت .نمونهها معموالً از ايستگاههايي که دارای
آبهای راکد بودند جمعآوری گرديدند .نمونههای جمعآوری شده پس
از انتقال به شیشههای حاوی استات اتیل کشته و پس از انتقال به
آزمايشگاه بیوسیستماتیك دانشگاه شهید بهشتي مورد اتاله قرار
گرفتند .نمونههای اتاله شده به کمك کلیدهای شناسايي Dumont
( )1989( Borrer ،)1991و استريومیكروسكوپ با لنز مدرج مورد
شناسايي قرار گرفتند .نمونههای شناسايي شده به تايید پروفسور
 Dumontدر بلژيك رسید.

نتایج
در اين بررسي  14گونه از  10جنس و  2زير راسته ،شناسايي
و تأيید شد که تنها  3گونه برای اين استان جديد ميباشد.
زير راسته Anisoptera

مرفولوژی :اندازه بزرگ و ضخیم ،بالها باز ،چشمها بزرگ و معموالً
چسبیده بههم ،نمفها آبزی.
خانواده
مرفولوژی :اندازه کوچك تا بزرگ ،بالها شفاف ،اکثراً با لكههای آشكار،
حجره ديسكويیدال ( ،)Discoidal cellدر بال جلو و عقب متفاوت،
جنس نر و ماده اغلب با رنگهای متفاوت ،چشمهای مرکب با اتصال
زياد بههم ،پرواز در ارتفاعهای باال تا پايین.
Libellulidae

گونه ( :Orthetrum brunneum )B.de Fonscolombe, 1837اندازه
در جنس نر  49-46میليمتر و جنس ماده  48-44میليمتر.
مرفولوژی :زاويه پیشاني پهنتر از  Clypeus ،Clypeusو پیشاني
خاکستری -آبي ،شیار فرق سر ( )Vertexمشخص ،سر در نرهای
نوجوان قهوهای کمرنگ ،لبة عقبي پیشسینه ) )Pronotomبزرگ و
مو دار Synthorax ،قهوهای با  2خط راه راه جانبي روشن ،شكاف
سینه سیاه رنگ ،پنجه پاها در پايه تیغدار ،پاها قهوهای -سیاه ،بالها
بلند ،بال عقب پهنتر از بال جلو ،گره  Nodusدورتر از رگبال عرضي
آنتينودال ( ،)Antenodal cross veinحجره ديسكويیدال ( Discoidal
 )cellدر بال جلو دورتر از  Arculusو در بال عقب نزديك به ،Arculus
رگبال عرضي انتهايي  anکامل ،سومین انشعاب شعاعي (Branches
) of radiusبهصورت قوی و دو سینوسي .ناحیه ديسكوئیدال در بال
جلو با سه رديف سلول ،غشاء عقبي بال ( )Membranulaبزرگ ،لكه
بالها قهوهای ،رگبال  Subcostalزرد و با دو رديف سلول
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در ناحیه تكمیلي شعاعي ( ،)RSPLپايه بال عقب فاقد رنگ کهربا،
غشاء عقبي بال سفید و پهن ،قطعه سوم شكم در بعضي از گونهها

فشرده ،شكم در فرمهای نابالغ قهوهای و با حلقههای سیاه ،در بالغین
سینه و شكم کامالً بهرنگ آبي (شكلهای  3 ،2 ،1و .)4

پیش
اني

Clype
us

شکل  :1ناحیه جلويی سر جنس )1991 ،Dumont( Orthetrum

شکل  :3گونه

شکل  :2ناحیه رأسی بال های عقبی گونه Orthetrum brunneum

()1991 ،Dumont

(Orthetrum brunneum female )B.de Fonscolombe,1837

شکل  :aبدن از نمای جانبی  :bبدن از نمای باال (عکس از نگارنده)

شکل  :4گونه

( Orthetrum brunneum male )B.de Fonscolombe,1837

شکل  :aبدن از نمای باال  :bبدن از نمای جانبی (عکس از نگارنده)
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گونة ( :Sympetrum fonscolombei) Selys, 1837اندازه در جنس
نر  33-39میليمتر و در جنس ماده  34-39میليمتر.
مرفولوژی :صورت زرد ،لب زيرين در جنس نر زرد ،لب باال قرمز،
 Clypeusسبز ،پیشاني قرمز -قهوهای ،پايه پیشاني با خطوط سیاه،
فرق سر و پسِ سر ( )occiputزرد يا قرمز درخشان ،سر در گونههای
بالغ قرمز ،پیشسینه با يقه عقبي ( )Posterior collarقوی و توسعه
يافته و پوشیده از موهای بلند Synthorax ،در گونههای نابالغ سبز
ولي در گونههای بالغ قرمز -قهوهای و همراه با موهای بلند ،شكافهای
 Synthoraxسیاه ،پاها بلند و باريك و بهرنگ سیاه با خطوط زرد،

بالها کوتاه و پهن ،شفاف يا همراه با نشانههای قهوهای و زرد ،سلول
ديسكوئیدال در بال جلو باريك و متقاطع Arculus ،در پايه بال عقب
قرار گرفته در بین رگبالهای عرضي an1و  ،an2رگبالهای عرضي
( 7 )anتا  9عدد ،آخرين رگبال  anناقص ،ناحیه ديسكوئیدال با سه
رديف سلول کامل ،غشاء بال کمي بزرگ ،رگبالها در فرمهای نابالغ
زرد و در بالغین قرمز ،پايه بالها بهرنگ کهربا ،شكم استوانهای شكل
و در بالغین بهرنگ قرمز ،عقب قطعه  1و باالی قطعه  2بعضاً بهرنگ
سیاه ،اندام فرعي بلند و باريك ،زرد يا قرمز ،رنگ زمینه بدن در مادهها
شبیه به نرها ولي کمي قرمزتر ،شكم با نشانه سیاه بیشتر (شكلهای
 6 ،5و .)7

شکل  : 5گونه )1991 ،Dumont( Sympetrum fonscolombei

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

شکل :aاندام فرعی جنس نر  :bبال
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گونة ( :Pantala flavescens )Fabricius,1798اندازه در جنس نر
 47-52میليمتر و جنس ماده  49-55میليمتر.
مرفولوژی :سر بزرگ ،صورت زرد ،در مادهها روشنتر از نرها ،پرونوتوم
کوچك Synthorax ،وسیع ،سینه در نرها قهوهای کمرنگ ،پاها بلند و
باريك ،بال ها بلند ،بال عقب در پايه بسیار پهن ،پايه بال با لكه

کهربايي ،لكه بال نارنجي -قهوهای ،حجره ديسكوئیدال در بال جلو 2
يا  3سلول دورتر از حجره ديسكوئیدال در بال عقب Arculus ،قرار
گرفته در بین رگبال عرضي  an1و  ،an2تعداد anها  13عدد،
آخرين  anناقص ،لكه  Pterostigmaدر بال جلو بلندتر از بال عقب،
شكم استوانهای شكل و بهرنگ طاليي -نارنجي و با عالمتهای سیاه
در پشت ،پروازکنندههای خوب ،دورتر از آب و بعضاً مهاجر (شكل.)7

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

شکل  :aبدن از نمای پشتی : bشکل بال

بحث
استان مازندران با آب و هوای گرم و مرطوب دارای گونههای
بهاره و تابستانه از اين راسته ميباشد .در ارديبهشت ماه که هوا کمي
گرم ميشود گونههای بهاره پديد ميآيند ،ولي هرچه به تیر و مرداد
نزديك ميشود میزان تنوع و غنای گونهای بیشتر ميشود که علت
آن را ميتوان به بهینه شدن شرايط زندگي ازجمله دمای مناسب و
فراواني غذا نسبت داد .
گونه  Sympetrum fonscolombeiگونهای بهاره بوده و تنها در
ايستگاه نكاء مشاهده شد که از لحاظ شرايط اکولوژيك بهصورت دره
و با شیبهای زياد بوده و بهعلت عدم وجود پوشش گیاهي ،چرای دام
و محدود بودن آبهای راکد ،تعداد کمتری از اين گونه در اين ايستگاه
جمعآوری گرديد .چك لیست گونههای  Odonataدر ايران توسط
 Heidariو  )2002( Dumontارائه شد ،اين گونه را از برخي استان ها
در فصل بهار مانند استان گیالن ،گلستان و خراسان گزارش نمودند.
گونه  Orthetrum brunneumبه تعداد زياد از ايستگاه گلوگاه در فصل
تابستان بهدلیل گرمای زياد منطقه بهوفور ديده و جمعآوری گرديد.

در چك لیست گونههای ارائه شده اين گونه را از بسیاری استانها
از آن جمله کرمان ،گیالن و فارس گزارش شدهاند.
گونه  Pantala flavescensدر راستای تائید گزارش Berger
( )2004گونهای مهاجر بوده و بههمین خاطر بیشتر از مناطق دور از
آب و کنار جاده مورد جمعآوری قرار گرفتند .در چك لیست ارائه
شده توسط  Heidariو  )2002( Dumontاين گونه بسیار کمیاب و
تنها از استان سیستان بلوچستان و زاهدان گزارش شده است.

تشکر و قدردانی
اين مقاله قسمتي از نتايج پاياننامه کارشناسيارشد محقق اول
ميباشد .بدينوسیله نگارندگان از کلیه افرادی که در اجرای اين
تحقیق و تايید نمونهها ياری کردند بهويژه دکتر هنری دامونت از بلژيك
سپاسگزاری مينمايند.
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