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چکیده
مطالعه حاضر در راستای تکمیل فون پروانههای شرق استان تهران صورت گرفت 6 ،منطقه که براساس ارتفاع با هم اختالف داشتند در
پارک ملی خجیر انتخاب شد .نمونهبرداری در طبیعت بهطور هفتگی بهصورت تصادفی از اسفند  1394تا مرداد  1395انجام شد .نتایج این مطالعه
منجر به شناسایی  35گونه از  26جنس 10،زیرخانواده 5 ،خانواده و  2باالخانواده در این منطقه مطالعاتی گردید .از میان گونههای شناسایی شده،
ایستگاه باغ شاد با  28گونه و ایستگاه حاشیه سد ماملو با  7گونه بهترتیب بیشترین و کمترین تعداد گونهها را به خود اختصاص دادهاند ،از طرفی
ایستگاه باغ شاد با  177نمونه و ایستگاه حاشیه سد ماملو با  34نمونه بهترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را داشتند .فراوانترین گونهها در
محدوده ایستگاههای مطالعاتی شامل  Pontia (daplidice) edusa edusa ،Hyponephele lupinus ،Coenonympha saadiو Pieris

 rapaeبودند .پراکندگی و جمعیت پروانههای شناسایی شده در اردیبهشت ماه باالتر بود که نشاندهنده شرایط مطلوبتر زیستی در این زمان
میباشد .روزپرکهای خجیر در منطقه باغ شاد بهطور معنیداری بیشتر بودند .براساس نتایج بهدست آمده مشاهده گردید که گونه
 Coenonympha saadiدر اردیبهشت ماه در ایستگاه بند انجیر و گونه  Hyponephele lupinusدر مرداد ماه در ایستگاه باغ شاد دارای
اختالف معنیدار می باشند ( )P>0/05و نمونههای دیگر فاقد اختالف معنیدار میباشند .گونه  Glaucopsyche safidensisکه در منابع فارسی
وجود نداشت در این مطالعه مشاهده شد وگونه  Eogenes alcidesبرای اولین بار در شهر تهران گزارش شد.
کلمات کلیدی :فونستیک ،بال پولکداران ،روزپرک ،پارک ملی خجیر ،شرق استان تهران ،ایران
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مقدمه
بالپولكداران ) (Lepidopteraيكي از راستههاي رده حشرات و
متعلق به شاخة بندپايان ) (Arthropodaهستند که آنها را به دو
زيرراسته روزپروازها ( (butterfliesو شب پروازها ) )monthطبقهبندي
ميکنند ( .)2008 ،Capineraزير راسته روزپركها )(Rhopalocera
دربرگيرنده سه باالخانواده  Papilionidea ،Hesperioideaو Hedyloidea
است .تاکنون  160الي  180هزار گونه از بالپولكداران شناسايي شده
است .از اين تعداد  18000گونه را روزپركها تشكيل ميدهند .در
ايران  410گونه پروانه شناسايي شده که  70گونه آن بومي ايران
هستند (.)2014 ،Tshikolovets
پروانهها هم از آفات گياهان هستند و هم از بين برنده آفات.
بعضي از گونههاي شب پرواز آفات گياهان زينتي بوده و روزپروازها از
نظر اقتصادي زيانبار نيستند .پروانهها در اکوسيستم عامل گردهافشاني
بوده و همچنين منبع تغذيه چرخههاي ديگري از جانداران از مرحله
الروي تا بلوغ هستند .بعضي از پروانهها بهعنوان موضوعات بسيار با
ارزش تحقيقاتي در زمينههاي وراثت ،پراکندگي جغرافيايي ،علم
هماهنگ شدن جانداران با محيط و چگونگي تكامل بر روي کره زمين
ميباشند .يكي از مهمترين عوامل در پراکندگي و تنوع پروانهها ارتفاع
است .مناطق کوهستاني بهترين نقاط براي يافتن گونههاي بومي
پروانهها ميباشد .بهطور ميانگين بيشترين تنوع پروانهها را در ارتفاعات
 1800الي  2500متر ميتوان يافت .هرچه به طرف ارتفاعات پيش
ميرويم بهدليل سخت شدن شرايط اقليمي گونههاي کمتري ديده
ميشود که اين تعداد جزء گونههاي بومي انحصاري منطقه ميباشد
(نادري.)1391 ،
اولين مطالعات بر روي پروانهها توسط Edward Menetries
( )1832صورت گرفت و بعد از آن در سالهاي Theodore 1858-59
 Bienertبههمراه گروه  Khanikovمطالعات متعددي در استانهاي
ايران ازجمله تهران انجام دادند (نظري)1905( Grant Duff .)1382 ،
در منطقه البرز (دره الر) گزارش هايي را ثبت نموده است (،Foster
 )1970( J.h. Robert .)1960در منطقه البرز شامل کالردشت ،جاجرود
و شمشك مطالعاتي ثبت کرده است (نظري .)1382 ،محققين آلماني
در طي سالهاي  1973-78در گروههاي مختلف در مناطق مختلف
البرز ازجمله تهران ،فشم ،چالوس ،دماوند و ساير مناطق ايران گزارشي
را ثبت کردند (نظري Feredrik Carbonell .)1382 ،آلماني در طي
سالهاي 1994تا  2001مطالعات جامعي را در اکثر استانهاي ايران
ازجمله تهران بر روي پروانهها انجام دادند (نظريTen Hagen .)1382 ،
(2001؛ 1999؛  )1998بر روي پروانههاي البرز مطالعاتي انجام داد.
مطالعات در دهههاي اخير برروي پروانههاي البرز ادامه دارد که از آن
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جمله ميتوان به پژوهش سالطين ( )1390که به بررسي فونستيك
پروانههاي زيرخانواده  (Lep: Nymphalidae) Heliconiinaeدر البرز
مرکزي پرداخته است .از آنجا که مطالعات گذشته تاکنون تمام
مناطق ايران را پوشش نداده براي تكميل اطالعات نياز به تحقيقات
بيشتر منطقهاي ميباشد .هدف اصلي اين مطالعه بررسي فونستيك
روزپركها در پارك ملي خجير بوده و نمونهها از نظر معرفي گونههاي
جديد پروانهها نيز بررسي شد.

مواد و روشها
روش نمونهبرداری :نمونهبرداري بهوسيله تور حشرهگيري به
صورت پيمايشي انجام گرفت .در اين مطالعه ابتدا  6ايستگاه در منطقه
خجير با توجه به ارتفاع جهت جمعآوري نمونه انتخاب گرديد
(ايستگاه حاشيه سد ماملو (شكل ،)A-2باغشاد (شكل  ،)B-2ورودي
دره شرکت (شكل  ،)C-2باالي بند انجير (شكل  ،)D-2مارپيچ (شكل
 )E-2و زيرگردنه حسينخاني (شكل  .))F-2سپس به ايستگاههاي
مورد نظر مراجعه و نمونهبرداري انجام گرفت .نمونههاي جمعآوري
شده از هر ايستگاه در داخل پاکتهاي مخصوص با برچسب مخصوص
قرار گرفت (نظري .)1382 ،نمونهها پس از انتقال به آزمايشگاه توسط
تخته اتالوار اتاله شد و با استفاده از خصوصيات مورفولوژيك و کليد
شناسايي نظري ( )1382و نادري ( )1391شناسايي گرديدند.
تشخيص گونهها توسط خصوصيات ظاهري آنها انجام گرفت،
همچنين با توجه به اينکه منطقه مورد مطالعه پارك ملي بود ،در اين
مناطق فقط اجازه صيد به تعداد محدود وجود دارد و حجم نمونه در
اين پژوهش با توجه به تراکم جمعيت پروانهها در هر ايستگاه متفاوت
بود .در فروردين تعداد نمونهها کم و در ارديبهشت بيشترين تعداد
نمونه يافت شد .نمونهها بعد از اينکه با تور جمعآوري شدند ،طوري
از داخل تور بيرون آورده ميشدند که به قسمتهاي مختلف بدن مثل
شاخكها ،بالها و پاها آسيبي نرسد و با الكل بيهوش نموده قفسه
سينه پروانه با دو انگشت شصت و نشانه بهمدت يك دقيقه فشرده
(خيرانديش و همكاران )1389 ،و داخل پاکت قرار داده شد و روي
پاکت تاريخ ،مكان جمعآوري يادداشت شد .در مرحله بعد با باز کردن
بالها که نمونهها بر روي تخته اتاله با کمك سوزنهاي ريز اتاله شدند
و با استفاده از کليدهاي شناسايي ،شناسايي ظاهري انجام شد و اسم
جنس و گونه مورد نظر ،زمان ،تاريخ و نام مكان نمونهگيري برروي
کاغذ نوشته شد و با سنجاق باالي هر نمونه بر روي تخته اتاله نصب
گرديد (نظري .)1382 ،بهترين زمان براي جمعآوري نمونهها گرمترين
ساعات روز يعني از  10صبح تا  16عصر ميباشد که اوج فعاليت پروانهها
در اين بازه زماني ميباشد.
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جهت مطالعه فونستيك و فراواني نسبي گونههاي مختلف پروانهها در
انواع محلهايي که اين نمونهها يافت ميشد ،از قبيل دشتها و
صحراها ،مراتع ،باغات ،کوهستانها ،جنگلها يادداشتهايي انجام
گرفته و تعداد آنها در هر بار نمونهگيري نيز به ثبت رسيد .در اين

پژوهش بررسي فراواني گونهها و گونه غالب در ايستگاههاي مطالعاتي
با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSو مقايسه ميانگينها بهروش دانكن
صورت گرفته است ( )P>0/05در مطالعههاي آماري بهعنوان شاخص
معنيدار درنظر گرفته شد.

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

شکل  :2ایستگاههای مورد مطالعه )A( .حاشیه سد ماملو )B( ،باغشاد،
( )Cورودی دره شرکت )D( ،باالی بند انجیر )E( ،مارپیچ و ( )Fزیر گردنه حسینخانی
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گیاه میزبان الرو :يونجه باغي ( ،)Coronillaاسپرس (،)Onobrychis

نتایج
در بررسيهاي انجام شده در اين پژوهش که طي  6ماه در 6
ايستگاه مطالعاتي ،تعداد  242نمونه از  2باال خانواده 5 ،خانواده10 ،
زيرخانواده 26 ،جنس 35 ،گونه مختلف جمعآوري گرديد بهدليل سرما
و بارندگي در اسفند ماه نمونهاي رويت نشد (شكل )3
جدول  :1مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه
ایستگاه

طول

عرض

گونه )]Colias erate (Esper , [1805

مواد بررسی شده 7 :نمونه از ايستگاههاي گردنه حسينخاني(،)2
باغ شاد ( )4و بند انجير ()1
گیاه میزبان الرو :يونجه ( )Medicago sativaو شبدر(.)Trifolium

ارتفاع

مطالعاتی

جغرافیایی

جغرافیایی

(متر)

514521.9 E

353813.9 N

1295 m

514339.1 E

353844.2 N

1467 m

514352.4 E

353921.1 N

1387 m

حاشيه سدماملو
باغ شاد
ورودي دره شرکت
باالي بند انجير
مارپيچ

51436.3 E

353919 N

1564 m

5142.569 E

3539.309 N

1723 m

زيرگردنه حسينخاني

51449.8 E

35387.4 N

1470 m

باالخانواده ]Papilionoidae Latreille, [1802
خانواده ]Papilionoidae Latreille, [1802
زیرخانواده ]Papilioniae Latreille, [1892
جنس ]Iphichlides Hubner, [1819
گونه )Iphichlides podalirius (Linnaeus, 1758

مواد بررسی شده :تعداد  1نمونه از ايستگاه مارپيچ
گیاه میزبان الرو :گونههاي مختلفي از تيره گل سرخ ()Rosaceae
مانند بادام تلخ ( ،)Amygdalusسيب ( ،)Malusگالبي (،)Pyrus
زالزالك ( ،)Crataegusداغداغان ( )Celtisو آلو (.)Prunus
جنس ]Papilio Linnae, [1758
گونه )Papilio machaon (Linnae, 1758

مواد بررسی شده 3 :نمونه از ايستگاههاي باغ شاد ( ،)2مارپيچ ()1
گیاه میزبان الرو :گونهاي از زيره سبز ( ،)Cuminum sp.رازيانه
( ،)Foeniculum vulgareگونهاي از شويد ( ،)Anethum sp.گونهاي از
هويج ( ،)Daucus sp.گونهاي از گشنيز ( )Coriandrum sp.و بهطورکلي
گونههاي مختلفي از تيرههاي مرکبات ( )Rutacceaeو چتريان (.)Apiaceae
خانواده]Pieridae Duponchel, [1835
زیرخانواده Coliadinae Swainson, 1827
جنس Colias, Fabricius, 1807
گونه )Colias croceus (Fourcroy, 1785

مواد بررسی شده 14 :نمونه از ايستگاه هاي سد ماملو ( ،)2گردنه
حسينخاني ( ،)3باغ شاد ( ،)5دره شرکت ( ،)1بند انجير ( )1و
مارپيچ ()2
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نعل اسبي ( ،)Hippocrepisيونجه ( )Medicago sativaو شبدر
(.)Trifolium

زیرخانواده ]Pierinae Duponchel, [1835
جنس Pontia Fabricius, 1807
فوق گونه )daplidice (Linnaeus, 1758
گونه )Pontia ( Daplidice ) edusa edusa (Linnaeus, 1758

مواد بررسی شده 55 :نمونه از ايستگاههاي سد ماملو ( ،)7گردنه
حسينخاني ( ،)6باغ شاد ( ،)14دره شرکت ( ،)7بند انجير ( )7و
مارپيچ ()14
گیاه میزبان الرو :گونههاي  Resedaو  Ochradenusبهويژه از تيره
.Resedaceae
جنس Pieris Schrank, 1801
گونه )Pieris brassicae (Linnaeus, 1758

مواد بررسی شده 1 :نمونه از ايستگاه باغ شاد
گیاه میزبان الرو :انواع  Brassicaceaeو  ،Capparidaceaeکلم
 ،Brassicaتيره تيزك ،Arabis ،Barbarea ،Rorripa ،Lepidium
علف سير  ،Alliariaخاکشير ايراني  ،Barbareaشب بوي ايراني
 ،Hesperisخردل  ،Sinapisوسمه  ،Isatisترب  ،Raphanusکبر
 Capparisو همچنين  Pletariaو .Diplotaxis
گونه )Pieris rapae (Linnaeus, 1758

مواد بررسی شده 40 :نمونه از ايستگاههاي سد ماملو ( ،)12گردنه
حسينخاني ( ،)4باغ شاد ( ،)11دره شرکت ( ،)5بند انجير ( )5و
مارپيچ ()3
گیاه میزبان الرو :گونههاي مختلف از تيره کلم ( )Brassicaceaeاز
جمله ترب ( ،)Raphanusکلم ( )Brassicaو اسپرك (.)Reseda
فوق گونه )Napi (Linnaeus, 1758
گونه )]Pieris (napi) pseudorapae (Verity, [1908

مواد بررسی شده 2 :نمونه از ايستگاه باغ شاد
گیاه میزبان الرو :گونههايي ازجمله اسپرك ( ،)Resedaترتيزك
( ،)Lepidiumخردل ( ،)Sinapisترب ( ،)Raphanusوسمه (،)Isatis
علف سير ( ،)Alliariaکور ( ،)Capparisرشاد ( )Arabisو خاکشير
(.)Sisymbrium
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جنس ]Euchloe Hubner, [1819

گیاه میزبان الرو :اسپرس کوهي ( )Onobrychis cornutaو گونههايي

زیرجنس ]Euchloe Hubner, [181

از گون (.)Astragalus spp.
Nymphalinae Swainson, 1827

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

خانواده

مواد بررسی شده 24 :نمونه از ايستگاههاي گردنه حسينخاني (،)4

زیرخانواده Nymphalinae Swainson, 1827

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

جنس Melitaea Fabricius, 1807

گیاه میزبان الرو :گونههايي از وسمه ( ،)Isatis spp.گونههايي از

گونه )]Melitaea arduinna (Esper, [1783

ترتيزك تلخ (.)Cardamine spp.

مواد بررسی شده 2 :نمونه از ايستگاه باغ شاد

زیرجنس Elphinstonia Klots, 1930

گیاه میزبان الرو :گونههايي از گل گندم ()Centaurea spp.

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

فوق گونه )]didyma (Esper, [1778

مواد بررسی شده 2 :نمونه از ايستگاه بند انجير

گونه Melitaea (Didymaeformia) persea Kollar, 1849

گیاه میزبان الرو :گونههايي از دورج ( ،)Diplotaxis spp.چليپا

مواد بررسی شده 1 :نمونه از ايستگاه باغ شاد

( ،)Mathiolaاسپرك ( )Resedaو علف مار (.)Cleome

گیاه میزبان الرو :بارهنگ سر نيزهاي (،)Plantago lanceolata
کتاني تماشائي ( )Linaria vulgarisو مريم نخودي شن دوست
(.)Teucrium oliverianum

جنس Glaucopsyche Scudder , 1872

جنس ]Polygonia Hubner, [1819

گونه Glaucopsyche safidensis Blom, 1979

گونه )Polygonia egea (Cramer, 1775

مواد بررسی شده 6 :نمونه از ايستگاههاي گردنه حسينخاني (،)3

مواد بررسی شده 2 :نمونه از ايستگاه دره شرکت

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

گیاه میزبان الرو :نارون ( ،)Ulmusگزنه ( ،)Urticaشاهدانه
( ،)Cannabis satiraداغداغان ( ،)Celtisفندق ( )Corylusو گونههايي
از گوش موش (.)Parietaria spp.

خانواده

]Lycaenidae [Leach], [1815

زیر خانواده Polyommatinae Swainson, 1827

گیاه میزبان الرو :اسپرس ( ،)Onobrychisيونجه

( Medicago

 ،)sativaباقال ( )Viciaو گونههايي از گون.
جنس Polyommatus Latreille, 1804

جنس Vanessa Fabricius, 1807

زیرجنس Polyommatus Latreille, 1804

گونه )Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758

گونه )Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775

مواد بررسی شده 1 :نمونه از ايستگاه دره شرکت

مواد بررسی شده 1 :نمونه از ايستگاه گردنه حسينخاني

گیاه میزبان الرو :پلم ( ،)Sambucusپنيرك قرمز ()Malva sylvestris

گیاه میزبان الرو :بسياري از گياهان تيره نخود

و گزنه (.)Urtica

جنس Plebeius Kluk, 1780

گونه )Vanessa cardui (Linnaeus, 1758

زیرجنس Aricia [Reichenbach], 1817

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

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

مواد بررسی شده 10 :نمونه از ايستگاههاي گردنه حسينخاني (،)1

حسينخاني ( ،)4باغ شاد ( ،)7دره شرکت ( ،)4بند انجير ( )3و
مارپيچ ()11

باغ شاد ( )8و دره شرکت ()1

گیاه میزبان الرو :گياهان مختلف از تيرههاي کلم (،)Brassicaceae

گیاه میزبان الرو :گونههايي از سوزن چوپان  ،Geraniumنوك لك
لكي ( Erodium )Geraniaceaeو .)Cistaceae( Helianthemum

نعناع ( ،)Lamiaceaeچتريان ( ،)Apiaceaeمرکبات (،)Rutacceae
نخود ( ،)Leguminosaeاسفناج ( ،)Chenopodiaceaeعلف هفت بند
( )Polygonaceaeو نارون (.)Ulmaceae

جنس Tomares Rumber, 1840

زیر خانواده Heliconiinae Swainson, 1827

زیرخانواده )]Lycaeninae ([Leach] , [1815
گونه )Tomares callimachus (Eversmann, 1848

مواد بررسی شده 4 :نمونه از ايستگاههاي گردنه حسينخاني ()1
و باغ شاد ()3

جنس Argynnis Fabricius, 1807
زیرجنس Fabriciana Reuss, 1920
گونه )Argynnis (Fabriciana) niobe (Linnaeus, 1758
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مواد بررسی شده 2 :نمونه از ايستگاههاي باغ شاد ( )1و بند انجير ()1

جنس Hyponephele Muschamp, 1915

گیاه میزبان الرو :گونههايي از بنفشه (.)Viola spp.

گونه )Hyponephele interposita (Erschoff, 1874

زیرجنس Pandoriana Warren, 1942
گونه)Argynnis (Pandoriana) pandora ([Denis & Schiffermuller], 1775

مواد بررسی شده 4 :نمونه از ايستگاههاي سد ماملو ( )3و باغ شاد
()1

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

گیاه میزبان الرو :نامعلوم

( )1و مارپيچ ()1

گونه )]Hyponephele lupinus (Costa, [1836

گیاه میزبان الرو :گونههايي از بنفشه

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

جنس ]Issoria Hubner, [1819

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

گونه )Issoria lathonia (Linnaeus, 1758

گیاه میزبان الرو :انواع گونههاي چمن ( )Poa spp.از خانواده

مواد بررسی شده 10 :نمونه از ايستگاههاي دره شرکت ( ،)2بند
انجير ( )5و مارپيچ ()3

گندميان (.)Poaceae
جنس ]Coenonympha Hubner, [1819

گیاه میزبان الرو :گونههايي از بنفشه

گونه )Coenonympha saadi (Kollar, 1849

زیرخانواده ]Satyrinae Boisduval, [1833
گونه )Melanargia larissa hylata (Menetries, 1832

مواد بررسی شده 61 :نمونه از ايستگاههاي سد ماملو ( ،)8گردنه
حسينخاني ( ،)6باغ شاد ( ،)20دره شرکت ( ،)9بند انجير ( )14و
مارپيچ ()4

مواد بررسی شده 27 :نمونه از ايستگاههاي گردنه حسينخاني (،)3

گیاه میزبان الرو :چمن يكساله ()Poa annua

جنس ]Melanargia Meigen, [1828

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

جنس Esperarge Nekrutenko, 1988

گیاه میزبان الرو :چمن ( )Poaو چمن گندمي ()Agropyron

گونه )]Esperarge climene (Esper, [1783

جنس Chazara Moore, 1893
گونه )Chazara briseis (Linnaeus, 1764

مواد بررسی شده 7 :نمونه از ايستگاههاي گردنه حسينخاني ( )1و
باغ شاد ()6

مواد بررسی شده 1 :نمونه از ايستگاه باغ شاد

گیاه میزبان الرو :چمن يكساله ()Poa annua

گیاه میزبان الرو :علف بره (.)Festuca

جنس Satyrus Latreille, 1810

گونه )]Chazara Persephone (Hdbner , [1805

گونه Satyrus iranicus Schwingenschuss, 1939

مواد بررسی شده 17 :نمونه از ايستگاههاي گردنه حسينخاني (،)3

مواد بررسی شده 1 :نمونه از ايستگاه مارپيچ

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

گیاه میزبان الرو :چمن يكساله ()Poa annua

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

جنس Maniola Schrank, 1801

جنس Pseudochazara De lesse, 1951

گونه )Maniola jurtina (Linnaeus, 1758

گونه )]Pseudochazara thelephassa (Geyer , [1827

مواد بررسی شده 7 :نمونه از ايستگاههاي باغ شاد ( )5و دره شرکت ()2

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

گیاه میزبان الرو :انواع چمن ()Poa

( )1و مارپيچ ()1

زیرخانواده ]Danainae Boisduval, [1833

گیاه میزبان الرو :نامعلوم ،احتماالً برخي گياهان تيره گندميان

جنس Danaus Klul , 1780

()Poaceae

گونه )Danaus Chrysippus (Linnaeus , 1758

جنس Hipparchia Fabricius, 1807

مواد بررسی شده 1 :نمونه در ايستگاه باغ شاد

گونه )Hipparchia parisatis (Kollar, 1849

گیاه میزبان الرو :گونههايي از تيره استبرق ( )Asclepiadaceaeاز

مواد بررسی شده 30 :نمونه از ايستگاههاي گردنه حسينخاني(،)3

جمله استبرق ،پيچك ( ،)Convolvulusزردکيش (،)Marsdenia erecta
خرزهره و چند گونه ديگر

گیاه میزبان الرو :نامعلوم ،احتماالً از گياهان خانواده گندميان ()Poaceae
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 تعداد و درصد پراکنش گونهها:2جدول
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Hesperiidae Latreille, 1809 خانواده

درصد

تعداد

گونه

0.456

2

Argynnis (Fabriciana) niobe

1.141

5

Argynnis (Pandoriana) pandora

0.228

1

Chazara briseis

3.8819

17

Chazara persephone

 نمونه از ايستگاه باغ شاد1 :مواد بررسی شده

13.926

61

Coenonympha saadi

 نامعلوم:گیاه میزبان الرو

3.196

14

Colias crocea

1.598

7

Colias erate

0.228

1

Danaus chrysippus

0.228

1

Eogenes alcides

1.598

7

Esperarge climene

0.456

2

Euchloe (Elphinstonia) transcaspica

5.479

24

Euchloe (Euchloe) ausonia

1.369

6

Glaucopsyche safidensis

6.849

30

Hipparchia parisatis

0.913

4

Hyponephele interposita

12.557

55

Hyponephele lupinus

0.228

1

Iphichlides podalirius

2.283

10

Issoria lathonia

1.598

7

Maniola jurtina

Hesperiinae Atreille, 1809 زیرخانواده
Eogenes Mabille , [1909] جنس
Eogenes alcides (Herrich-schaffer , [1852]) گونه

بيشترين تعداد نمونه در ارديبهشت و کمترين تعداد در فروردين ماه
.)3 جمعآوري گرديده است (شكل

6.164

27

Melanargia larissa hylata

0.228

1

 نمودار تعداد نمونههای جمعآوری شده در ماههای مختلف:3 شکل

Melitaea (Didymaeformia) persea

0.456

2

Melitaea arduinna

در ایستگاههای مطالعاتی

0.684

3

Papilio machaon

0.456

2

Pieris (napi) pseudorapae

0.228

1

Pieris brassicae

9.132

40

Pieris rapae

2.283

10

Plebeius (Aricia) agestis

0.456

2

Polygonia egea

0.228

1

Polyommatus (Polyommatus) icarus

12.557

55

Pontia (daplidice) daplidice

0.684

3

Pseudochazara thelephassa

0.228

1

Satyrus iranicus

0.913

4

Tomares callimachus

0.228

1

Venessa atalanta

6.849

30

Venessa cardui

2 پراکنش و درصد پراکنش گونههاي مشاهده شده در جدول
Coenonympha  بيشترين درصد پراکنش مربوط به گونه.آمده است
. درصد ميباشد13/92  باsaadi
بيشترين درصد فراواني در بين ايستگاهها مربوط به ايستگاه باغ
 و کمترين درصد فراواني مربوط به حاشيه سد ماملو با40/41 شاد با
 ميباشد7/76
 به بررسي بين گروهها در ماههاي مختلفANOVA در آزمون
 در نتيجه، ميباشدP-Value=0/03 پرداخته و مشاهده گرديد که
اختالف معنيدار وجود دارد و بايد با انجام مقايسه دانكن ديد که اين
اختالف را کدام ماه ايجاد کرده است که مشاهده گرديد که فروردين
.و ارديبهشت باعث ايجاد اين اختالف معنيدار گرديده است

) ایران-بررسی فونستیک روزپرکهای پارک ملی خجیر )استان تهران

ایرجی و قربانییکتا

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
براساس مشاهدات انجام شده در منطقه خجير  35گونه از 26
جنس 10،زيرخانواده 5 ،خانواده و  2باالخانواده شناسايي گرديد .در
ايران پنج خانواده روزپركها شناسايي شده است .چلچله پروانهها
( ،)Paphlionidaeزيبا پروانهها ( ،)Pieridaeآبي و مسي پروانهها
( ،)Lycaenidaeرنگين پروانهها ( )Nymphalidaeو علفزار پروانهها
( )Hesperiidaeمعروف هستند (نظري.)1382 ،
شناسايي پروانهها بهوسيله نظري ( )1382و نادري ()1391
انجام گرفت .ازجمله فعاليتهاي پژوهشي صورت گرفته شناسايي و
ثبت گونههاي پروانهها در ايران ميتوان به پژوهش خيرانديش و
همكاران ( )1389در ارتفاعات سوادکوه اشاره کرد که طي آن 24
گونه و زيرگونه بهدست آمد که يك گونه در خانواده ،Papilionoidae
 7گونه و زيرگونه از خانواده  3 ،Pieridaeگونه در خانواده Lycaenidae
و  13گونه و زير گونه در خانواده  Nymphalidaeتشخيص داده شد
که در مقايسه با مطالعه اخير کمتر ميباشد .در پژوهشي ديگر
سالطين ( )1389بر روي فون پروانههاي زيرخانواده Heliconiinae
( )Lep: Nymphalidaeدر بخشهايي از البرز مرکزي فعاليت و 170
نمونه که شامل  6گونه متعلق به  2جنس و يك قبيله به زيرخانواده
 Heliconiinaeاختصاص داشتند جمعآوري و شناسايي نمود که در
پژوهش حال حاضر که در پارك ملي خجير انجام گرفت گونههاي
Argynnis (Pandoriana) pandora ،Argynnis (Fabriciana) niobe
و  Issoria lathoniaاز اين زير خانواده شناسايي گرديد که اين گونهها
توسط سالطين در البرز مرکزي نيز جمعآوري گرديده بود.
از پژوهشهاي خارج از ايران ميتوان به پژوهش Suvad Lelo
( )2007در بوسني و هرزگوين گونههاي کميابي را شناسايي کرد و
ليست ردهبندي پروانههاي اين کشور تغييراتي پيدا کرد .در اين
پژوهش گونه  Lycaena ottomanusبراي اولين بار گزارش شد.
در اين پژوهش  35گونه پروانه بررسي شده است از اين 35
گونه  2 ،گونه  8 ،Papilionidaeگونه  4 ،Pieridaeگونه ،Lycanidae
گونه  Nemphalidaeو  1گونه  Hesperidaeبودند که تنها گونههايي
که در همه ايستگاهها مشاهده گرديد ،Pieris rapae ،Colias croceus
 Pontia (daplidice) edusa edusaو  Venessa carduiبودند و از بين
 6ايستگاه مطالعاتي ايستگاه باغ شاد با ارتفاع 1467متر بهدليل داشتن
تنوع در پوشش گياهي  177نمونه ،متعلق به  28گونه و ايستگاه
حاشيه سد ماملو با ارتفاع  1295متر بهدليل تنوع کم گياهان 34
نمونه ،متعلق به  7گونه بهترتيب بيشترين و کمترين ميزان نمونه
جمعآوري گرديد.
20
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بيشترين نمونه در ارديبهشت و کمترين نمونه در فروردين ماه
جمعآوري گرديد و در اسفند ماه بهدليل شرايط جوي نامناسب نمونهاي
رويت نگرديد .از نتايج مهم مطالعه حاضر رويت گونه Glaucopsyche
 safidensisبود که اين گونه متعلق به خانواده  Lycaenidaeو
زيرخانواده  Polymmatinaeميباشد گونهاي جديد است که در اين
منطقه مشاهده شد ،قابل توجه است که بهدليل تشابه ظاهري به گونه
 Glaucopsyche alexisکه در کتابهاي مرجع پروانههاي ايران وجود
دارد اين گونه به اشتباه شناسايي ميگردد و همچنين در کتابهاي
پروانههاي ايران (نظري )1382 ،و پروانههاي ايران (نادري)1391 ،
اطالعاتي درمورد اين گونه وجود ندارد و تنها منبع موجود کتاب The
 butterflies of Iran & Iraqميباشد که توسط  Naderiو همكاران
( )2014به زبان انگليسي به چاپ رسيده است .البته در اين کتاب نيز
اطالعات اندکي درمورد اين گونه بيان شده و نياز به مطالعات دقيقتري
ميباشد.
زيستگاه اين پروانه مراتع و درههاي سنگالخ و اطراف آن ميباشد
و در ارتفاع  400تا  2500متري پرواز ميکند و تاکسون Glaucopsyche
 seminigraدر ايران بسيار نزديك به گونه Glaucopsyche safidensis
است اما يك مرز تيره بسيار گسترده در سطح بااليي بال وجود دارد.
دوره پرواز اين گونه کوتاه و از اوايل فروردين تا اوايل ارديبهشت در
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
کمترين ارتفاع مربوط به ايستگاه سد ماملو ( 1295متر) و بيشترين
ارتفاع مربوط به ايستگاه مارپيچ ( 1723متر) ميباشد که بهعلت صعب
العبور و خطرناك بودن برخي از بخشهاي منطقه امكان انتخاب
ايستگاه در ارتفاع باالتر وجود نداشت و همچنين بهعلت اينکه منطقه
مطالعاتي پارك ملي بوده و براي نمونهگيري محدوديت وجود داشت
و همچنين بهدليل بارندگي اندك در سالهاي اخير ،پوشش گياهي
در برخي از بخشهاي منطقه را ضعيف کرده و ميزان نمونه کمي
رويت گرديد .بررسي فونستيك روزپركهاي مناطق مختلف تهران به
تفكيك ارتفاع و مناطق کشاورزي و همچنين بررسي علل کاهش
پروانهها در پايتخت در سالهاي اخير توصيه ميگردد.
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