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های  اقلیمدر Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha) گروه های کزنجر فون بررسی
 منطقه گرگانمختلف 

  

  1، علی اصغر فتحی3، خلیل قربانی2، فریبا مظفریان1، قدیر نوری قنبالنی*1مرضیه لشکری

  
  ، اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی-1

  تهرانپزشکی کشور،  موسسه تحقیقات گیاه،  حشراتبندیبخش تحقیقات رده -2
   دانشگاه تهران، کشاورزیگروه آبیاری و آبادانی، دانشکده -3

  

  چکیده 
فاژ هستند که از آوندهای آبکش موجود در ریشه، طوقه و ساقه ، حشراتی پلیFulgoromorphaهای گروه  زنجرک

های  توانند خسارتهای باال میدر جمعیت کنند و ی تغذیه میهای گیاهان چوب گاهی آوند آبکش برگ گیاهان علفی و 
های   گرگان به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص، از اقلیم منطقه. نمایند فراوان و جدی به محصوالت کشاورزی وارد 

مرطوب، مرطوب و بسیار مرطوب  ای، نیمه خشک، مدیترانه متنوعی شامل شش نوع اقلیم آب و هوایی خشک، نیمه
های  های مختلف گرگان، طی سال ها در اقلیم در این تحقیق برای بررسی پراکندگی فون این زنجرک. باشدبرخوردار می

محل که در برگیرنده شرایط مختلف  17همین منظور به. برداری شد سال، اقدام به نمونهمختلفهای  در ماه1388 و 1387
    ¸Cixiidae Delphacidae, Issidae, Tettigometridae  ار خانوادهدر مجموع از چه. باشد انتخاب گردید اقلیمی می

  :تشخیص داده شد  زیر گونه14 جنس و 12آوری شده در این منطقه، جمع
Hyalesthes obsoletus, Thachycixius sp., Oliarus fulvus, Asirica clavicrnis, Laodelphax striatellus,           
Toya propinqua, Sogatella frucifera, Sogatella vibix, Kelisia praecox, Javesell sp., Mycteodus krameri, 
Tettigometra costulata, Tettigometra virescens, Muirodelphax aubei  

 :شود بار از استان گلستان گزارش می برای اولین های زیر ها و گونه جنس
Oliarus fulvus, Mycteodus krameri, Javesell sp., Kelisia praecox, Sogatella vibix, Sogatella frucifera, 
Tettigometra costulata, Muirodelphax aubei, Thachycixius sp. 

با . گردد  ایران محسوب می فون حشراترکورد جدیدی برای Sogatella frucifera با توجه به منابع موجود، گونه
 .نیز ترسیم گردید ها  نقشه پراکنش اقلیمی گونهArc GISاستفاده از نرم افزار 

 
  GIS ،، اقلیم، گرگان، زنجرکFulgoromorpha فون، :های کلیدیواژه
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  مقدمه
  زیرراسته. باشند  میHemiptera   و راستهAuchenorrhyncha  راسته ها حشراتی متعلق به زیرها و زنجرک زنجره

Auchenorrhyncha های  داگانه با نامج  گروه به دوخودFulgoromorphaو  Cicadomorphaگردد  تقسیم می  
(Holzinger et al., 2003). متعلق به گروه های کزنجر Fulgoromorpha   گونه 12000 جنس و 178اده،  خانو25حدود 

گیاهان  از آوندهای آبکش موجود در ریشه، طوقه و ساقه و   بودهفاژحشرات پلیاین . Wilson, 2005)( شوند را شامل می
ت مهم گیاهان ا آفاز حشراتهای متعددی این  گونه .کنند های گیاهان چوبی تغذیه می علفی وگاهی آوند آبکش برگ

های فراوان و جدی، به محصوالت کشاورزی وارد  های باال، خسارت  که در جمعیتشوند باغی محسوب می زراعی و
ها  برخی از این گونه. (Wilson, 2005) اند  شدهنیز گزارشها  و یا سرخس ها ها، خزه روی قارچها از برخی گونه .نمایند می

 گیاهی نظیر عوامل باکتریایی، های بیمارگرناقل ها نیز و تعدادی از آنکنند   تولید میی سمبزاق، هنگام تغذیه از گیاه
 ، گندم، نارگیلفرنگی،گوجه، زمینی سیب، خرما،نیشکر، برنج، ها روی محصوالتی مثل ذرت ویژه ویروسهوپالسمایی بتفی

بان  روی گیاهان میزبا تولید عسلکهمچنین تعدادی از این حشرات . باشند  می و برخی گیاهان زینتی جو، چاودار،یوالف
 ,Wilson) دنشو زای گیاهان موجب مرگ و نابودی گیاه می  با انتقال عوامل بیماریکهد نشو ای می باعث رشد کپک دوده

 دارای اهمیت اقتصادی برای کشور Fulgoromorphaهای  فهرستی از زنجرک 1987 سال  درابرینویلسون و  .(2005
 گیاه دارای 99عنوان آفت  بهذکور می متعلق به گروهها  از زنجرک گونه150در فهرست مزبور، . ارایه نمودندرا آمریکا 

 اعضای  شناساییی برایکلید 2005ویلسون در سال .  O'Brien, 1987) & (Wilson استارزش اقتصادی نام برده شده 
 موجود در ایه کرزنجاز ی یها نمونه 1985 تا 1974 های  در سالدالبال. تهیه نمودFulgoromorpha  های خانوادهمتعلق به 

وی  .ه استو توصیف نمود معرفی جدید  تعدادی گونه  را شناسایی وپزشکی کشور حشرات موسسه تحقیقات گیاه موزه
آوری و شناسایی کرده  های زیادی را جمع هایی به نقاط مختلف ایران از جمله گرگان داشت و نمونههمچنین مسافرت

 ,Dlabola( مختلف های بر همین اساس مقاالتی را در سال. شود انس نگهداری میها در موزه میرزای است که تعدادی از آن

  .های ایران به چاپ رسانید در زمینه زنجرک) 1985 ;1983 ;1982 ;1981 ;1980 ;1977 ;1974 ;1971
 10جه و  در54طول جغرافیایی ای به  کیلومتر مربع در شمال ایران، در محدوده3000منطقه گرگان با مساحتی بیش از 

 دقیقه شمالی مشتمل بر 10 درجه و 37 دقیقه تا 25 درجه و 36 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 50 درجه و 54دقیقه تا 
    متری از سطح دریا قرار گرفته است و3800 تا - 20باشد که در محدوده ارتفاعی بین  قال می دو شهرستان گرگان و آق

جواری با دریای خزر، وجود صحرای ترکمن در شمال و کشیده شدن رشته ه همویژه ب خاصدلیل جایگاه جغرافیایی به
که با جابجایی اندک در منطقه طوریهب. نظیری در ایران برخوردار استهای البرز در قسمت جنوب از تنوع اقلیمی بیکوه

مرطوب، مرطوب و بسیار  ای، نیمه خشک، مدیترانه سمت جنوب جغرافیایی با شش نوع اقلیم خشک، نیمهاز شمال به
های شمالی آن،  متر متغیر است و قسمت  میلی925 تا 250 میانگین بارندگی ساالنه در آن بین .کنیم مرطوب برخورد می

اما . شود  نیز افزوده می رویم با افزایش ارتفاع بر میزان بارش   سمت جنوب پیشباران را تشکیل داده و هر چه به مناطق کم
. تر در مجاورت استان سمنان دوباره کاهش بارندگی دیده شود های جنوبی شود که در قسمت ریا باعث میاثر دوری از د

 درجه 20 تا 2های مرتفع جنوبی باعث شده تا میانگین دمای ساالنه در سطح این منطقه بین  های پست شمالی و کوه دشت
هایی با آب و  م و مرطوب و مناطق جنوبی، کوهستانکه مناطق شمالی آب و هوایی گر طوریهب.  در نوسان باشدلسیوسس

  .باشند می هوای خشک و سرد را دارا 
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ها بر اساس ساختار فیزیولوژیکی خود، منطقه یا مناطقی خاص را برای زندگی مساعد بدانند،  که زنجرکبا فرض این
آب و هوا، یکی از . ا به آن نسبت دادتوان با مطالعه اکوسیستم آن منطقه و بر اساس روابط علت و معلولی دالیلی ر می

فون  ای با آب وهوایی مشخص، منطقه ره در و منطقه موثر استو فون حشرات هایی است که بر اکوسیستم  پارامتر
  .حشرات آن منطقه متفاوت خواهد بود

افزودن بر ضمن های متنوع  های مذکور در مناطق مختلف و در اکوسیستمشناسایی فون زنجرککه با توجه به این
گذارد، در این می برای کنترل تلفیقی آفات در اختیار  رااطالعات مفیدیفون حشرات ایران، اطالعات مربوط به غنای 

برداری در نقاطی با  اقدام به نمونهFulgoromorphaهای  زنجرکهای مختلف بر فون  تحقیق به منظور بررسی تاثیر اقلیم
  . گرگان گردید شرایط آب و هوایی مختلف در منطقه

 
 هامواد و روش

نقشه اقلیمی منطقه  آب و هوایی،مطالعات از ) بارش ساالنه دما و هم های هم  نقشه(دست آمده با استفاده از اطالعات به
  :طبق رابطه زیر ترسیم شد) 1جدول (بندی اقلیمی دمارتن  در سیستم طبقه

A= P/(T+10) 
A :  ،نمایه اقلیمی دمارتنP : ارش ساالنه و میانگین بT : میانگین دمای ساالنه  

های متنوعی شامل شش نوع اقلیم آب و هوایی خشک،   گرگان به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص، از اقلیم منطقه
 محل از 17، بر این اساس). 1شکل (باشد مرطوب برخوردار میمرطوب، مرطوب و بسیارای، نیمه خشک، مدیترانه نیمه

   ). 2جدول (برداری انتخاب شدند های نمونه عنوان ایستگاهدار هستند، به متنوع آب و هوایی برخورمنطقه که از شرایط 
 

  طبقات اقلیمی در سیستم دمارتن-1جدول 

Table 1- Climate’s classification in De Marton system  
 

Row  Climate’s classification  Climate type  
1  <10  Arid  
2  10-20  Semi Arid)  
3  20-24  Mediterranean  
4  24-28  Semi Humid  
5  28-35  Humid  
6  >35  Ultra Humid  
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  های مختلف برداری در اقلیم های نمونه کد محل  موقعیت منطقه مطالعاتی و-1شکل 
Fig. 1- The location of study area and sampling codes in different climates 

 
 خرداد سال  و و فروردین، اردیبهشت1387 اسفند سال  وهای تیر، مرداد، شهریور، آبان ماه(در فصول مختلف سال 

و اسپیراتور مکشی ) متر سانتی80طول به دسته و 30به قطر حلقه (شناسی با استفاده از تور مخصوص حشره) 1388
برگ، گل، (های مختلف گیاه  ها از بخش آوری زنجرک دام به جمع اق،تی ول5/1 باتری قلمی  عدد سهشارژی، با منبع انرژی

همراه ها به نمونه. شدنداتیل کشته استاتبه آوری شده در ظروف حاوی پنبه آغشته  های جمع نمونه. شد) ساقه و طوقه
ارتفاع (ات جغرافیایی مشخص وآوری، گیاه میزبان آوری کننده، تاریخ و محل جمعبرداری، شامل نام جمع مشخصات نمونه

 به آزمایشگاه های کوش ، درون جعبه)GPS( یاب جهانیبا استفاده از سامانه موقعیت) محل، طول و عرض جغرافیایی
 روی آب قابل حل در شناسی  حشره  چسب وهای مخصوص آوری شده با استفاده از سوزن های جمع نمونه.  شدمنتقل
های   ذکر شده و در جعبه اتیکتکدام روی آوری هر سپس مشخصات جمع. شداتاله  (Cart point)  ژه های ویکارت

  دقیقه در حمام آبی و داخل لوله آزمایشگاهی حاوی30حدودمدت  نر بهاتشکم حشر. کلکسیون حشره قرار داده شد
  با سوزن و پنس سپس اندام تناسلی،ها افزایش یابدسازی نمونهداده شدند تا سرعت شفافقرار % 10هیدروکسید پتاسیم 

های زنجرک، بر اساس ویژگی اندام تناسلی  گونه.  داده شد برای چند دقیقه شستشو مقطر جدا و در یک ظرف آب،ظریف
 ,Emeljanov, 1967; Holzinger et al., 2003; Wilson  :منابعی مانند و با استفاده از کلیدهای شناسایی موجود در نر

2005; Triplehorn & Johson, 2005های آزمایشگاهی مانند استخراج اندام تناسلی و تشخیص  فعالیت.  شناسایی شدند
ها در موزه هایک میرزایانس در موسسه   نمونه.پزشکی کشور انجام گرفتها در آزمایشگاه موسسه تحقیقات گیاه نمونه

 . شوند پزشکی کشور نگهداری میتحقیقات گیاه
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 برداریهای نمونه ی و پوشش گیاهی محل مشخصات جغرافیایی، اقلیم-2جدول 
Fig. 2- Geographical, Climatic and Vegetation characteristics of sampling stations 

 

Station 
Code  longitude latitude Altitude 

(m) 
Annual Mean 

temperature (°c) 
Annual Mean 

Precipitation (mm)  Climate Vegetation 

1 54°.48´ 37°.23´ -1 17.5 277.6 Arid saline 
2 54°.49´ 37°.19´ 0 17.5 289 Semi Arid Wheat, pasture, Alhagi 
3 54°.47´ 37°.06´ -4 17.5 338.7 Semi Arid Wheat, pasture, Alhagi 
4 54°.43´ 37°.01´ -3 17.5 373.8 Semi Arid Wheat, pasture, Alhagi 
5 54°.45´ 36°.93´ -4 17.5 443.3 Semi Arid pasture, Alhagi 
6 54°.42´ 36°.91´ 3 17.4 486.7 Semi Arid Irrigated farm 
7 54°.5´ 36°.83´ 130 17.5 652.3 Mediterranean Irrigated farm 
8 54°.51´ 36°.83´ 190 17.8 688.8 Semi Humid Rain fed 
9 54°.59´ 36°.77´ 450 16.4 810.1 Humid Irrigated farm 

10 54°.57´ 36°.75´ 630 15.1 860.4 Humid Sylvan - meadow 
11 54°.59´ 36°.71´ 930 13.3 877 Ultra Humid Sylvan - meadow 
12 54°.58´ 36°.7´ 1450 12.7 862.7 Ultra Humid Sylvan - Rain fed 
13 54°.58´ 36°.69´ 1686 12.1 857.8 Ultra Humid Sylvan - meadow 
14 54°.57´ 36°.69´ 1935 10.6 848 Ultra Humid Sylvan - meadow 
15 54°.56´ 36°.68´ 2167 9.2 836.2 Ultra Humid Semi Sylvan - meadow 
16 54°.54´ 36°.66´ 2300 7.6 802.5 cold- Ultra Humid Pasture, Alhagi 

17 54°.5´ 36°.6´ 2150 7.5 690.2 cold -Ultra Humid  Irrigated farm 

 
  نتایج

برخی از مشخصات .  گونه شناسایی شدند14 جنس و 12آوری شده متعلق به چهار خانواده،  های جمع زنجرک
. آوری شد  اول جمع ها توسط نگارنده نمونه همه.  شده استارایه 3برداری در جدول  ها و اقلیم محل نمونه نمونه

 ارسال Delaware از دانشگاه C. Bartlett و پروفسور M. Wilsonفسور در بریتانیا برای پروWales ها به موزه ملی  زنجرک
  .و تایید شدند

  :باشد آوری شده به شرح زیر میهای جمع نمونه
Family: Cixiidae 
              Hyalesthes obsoletus Signoret, 1865 
              Syns.: Liorhinus albolimbatus Kirschbaum, 1868 
                         Hyalesthes obsoletus flavovarius Kusmezov, 1935 

سینه و قفسسر سیاه و پیشمتر، فرق میلی9/5-  8/3ها  متر و ماده میلی8/4-  05/3اندازه بدن نرها : مشخصات ظاهری
سینه، قفس پیشانی و میانروی. در وسط آن یک چشم ساده وجود دارد پیشانی سیاه کهتگوال سفید یا کرم روشن، قطعه زیر

  (Holzinger et al., 2003) شود   پیشانی و فرق سر، یک نوار سفید دیده می اغلب، درحاشیه. سه کارینا وجود دارد
  (Myrzayans, 1995)تبریز، مرند، مازندران، تهران، خوزستان، کردستان و گلستان : پراکندگی در ایران
ر مرکز اروپا، مناطق غربی مدیترانه، جنوب روسیه، قزاقستان، ترکیه، ایران، شمال های جنوبی د  بخش: پراکندگی در جهان

 (Nast, 1972; Holzinger et al., 2003; Demir, 2007) آفریقا و استرالیا 
 

  Tachycixius sp. 
است و  برابر عرض آن 5/1سینه قفسرنگ، طول میانای های مورب قهوه بال شفاف و دارای لکه :مشخصات ظاهری
 .رنگ، پیشانی سیاه و دارای یک کارینادارای سه کارینای سیاه
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ــنس  ــدگی ج ــان Tachycixiusپراکن ــره  : در جه ــانی، جزی ــه، آلب ــان،   Creteترکی ــران، آذربایج ــستان، ای ــان، ارمن دریون
ــک  ــرس، چ ــتان، قب ــ  بلغارس ــستان، مجارس ــلواکی، گرج ــستان، اس ــا، قزاق ــوب تان، ایتالی ــانی، جن ــراین،   روم ــیه، اک  روس

 (Demir, 2008) نزدیک  یوگوسالوی و خاور

  
Oliarus fulvus Kusn, 1985  
Syns.: Hyalesthes fulvus Kusnezov, 1935 
           Pseudoliarus circularis Dlabola, 1981  

. باشند ای روشن و پنج کارینا میسینه به رنگ قهوهقفسمتر، میان  میلی10حشراتی کوچک حدود : مشخصات ظاهری
  .ای تیره و یک کارینا در سر تا سر آن کشیده شده است ها شفاف و بدون لکه، پیشانی سیاه یا قهوه بال

  )Nast, 1972(قزاقستان، ازبکستان و ایران : پراکندگی در جهان
  )Dlabola, 1981(رباط ترک،  قزوین، شیراز و استهبانان : پراکندگی در ایران

 
Family: Delphacidae 
              Asirica clavicornis (Fabricius, 1794) 
              Syns.: Cicada clavicornis Fabrcius, 1794 
                         Asirica clavicornis divisa Rey, 1891  

ر از بند متر، بند اول شاخک بلندت میلی5-3/4متر و در افراد ماده  میلی8/3- 6/3ها  طول بدن در نر: مشخصات ظاهری
فراوان  های بال دارای کرک. شوند ها همواره باالتر از سطح بدن نگه داشته می شکل، شاخک، پهن و شاخی) برابر3-2(دوم 
. شکل نبوده و نوک تیز است خار ساق پای عقب، برگیDelphacidae برخالف دیگر اعضای خانواده ،های پراکنده با لکه

 (Holzinger et al., 2003)شکل شده است ن و برگیطور مشخص پهران و ساق پای اول به

اسلواکی، فرانسه، آلمان، جنوب بریتانیا، لندن، افغانستان، آلبانی، بلژیک، بلغارستان، چین، قبرس، چک: پراکندگی در جهان
 در شمال اروپا، روسیه،  ایتالیا، مجارستان، مراکش، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسپانیا، تونس، قرقیزستان، التویاایرلند،

 (Holzinger et al., 2003; Demir, 2008)ترکمنستان، اکراین، یوگوسالوی، ایران و ترکیه 

ریز و پر درخت های برگ بار این گونه از ایران گزارش شده است در مناطق شمالی در جنگلاولین :پراکندگی در ایران
 ). Dlabola, 1981( ش داردهمچنین در تهران، اصفهان، گلستان و مرکزی پراکن

  
Laodelphax striatellus (Fallen, 1826) 
Syns.: Delphax striatella Fallen, 1826 
           Liburnia striatella lateralis Fieber, 1879 

ای سه رنگ و دارسینه در افراد نر معموال سیاهقفسمتر، میان  میلی7/4- 3حشرات کوچکی به اندازه : مشخصات ظاهری
رنگ و دراز  تیره ها یک جفت لکه ها شفاف و در نیمه انتهایی آنرنگ، بالسینه و فرق سر سفیدقفسکارینای مشخص، پیش

پیشانی در قسمت میانی و در زیر . باشد ها سیاه میپیشانی دارای سه کارینای مشخص که فاصله بین آن. شود دیده می
    ساق پای عقبی دارای خار متحرک و. رسند نظر میانبی کمی محدب به جیناهایده و کارهای ساده عریض ش چشم
 . (Holzinger et al., 2003)اند قطعه زیر پیشانی، تجاوز کرده–ها از درز پیشانی شکل، شاخکبرگی

  شود یافت می) مثل شمال فیلیپین و شمال سوماترا(در ارتفاعات باال در مناطق گرمسیری آسیا : پراکندگی در جهان
اسلواکی، فنالند، های افغانستان، ایران، آلبانی، الجزایر، استرالیا، بلغارستان، جزایر قناری، چین، چک طور از کشورهمین
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فرانسه، عراق، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، کره، لیبی، مغولستان، هلند، لهستان، رومانی، پرتغال، اسپانیا، تونس، یوگوسالوی و 
 . (Nickel & Remane, 2002; Demir, 2008) ترکیه مشاهده شده است

 بختیاری، فارس، گیالن، جیرفت، کرمان، خوزستان، کردستان، لرستان، مازندران، گلستان،  وچهارمحال: پراکندگی در ایران
   .)Dlabola, 1981; Myrzayans, 1995(تهران، اصفهان و تبریز 

Toya propinqua (Fieber, 1866) 
Syns.: Delphax propinqua Fieber, 1866 

                                                                                             Delphax hamulata Kirschbaum, 1868 
ها شفاف،  و بال) مترمیلی 1/4 - 8/3متر و افراد ماده  میلی6/3 - 4/3افراد نر(اندازه بدن کوچک : مشخصات ظاهری

انشعاب چنگال مانند از  تیره بوده و با ای ها، قهوه رنگ که فضای بین آنکم رنگ دارای یک کارینای طولی زردیاهپیشانی س
سینه قفستر از میانسینه بسیار باریکقفسشکل، پیشساق پای عقبی دارای خار متحرک برگی. فرق سر منشعب شده است

  .(Holzinger et al., 2003) شکل استY ده یدارای زا  نر در دیافراگم کارینای طولی، اندام تناسلی در افراد3و دارای 
و مناطق استوایی ) شمال و جنوب آمریکا، آفریقا، اروپا، آسیا، استرالیا( ای در بیشتر مناطق قاره: پراکندگی در جهان
  ;Delabola, 1981  (Demir, 2008( )اسلواکیاز سمت شمال تا جنوب چک( گسترش یافته است

گیالن، هرمزگان، کرمان، خوزستان، کردستان، تهران، گلستان، شیراز، کازرون، استهبانان، مرند و : کندگی در ایرانپرا
 ).Delabola, 1981( اسکندریه

  
Kelisia praecox  Haupt, 1935 

ر نوک هر ها کامال رشد کرده و د ، بالHolzinger et al., 2003)(متر   میلی4- 3 اندازه بدن حدود: مشخصات ظاهری
رنگ شکل، یک نوار سفید متمایل به کرمساق پای عقبی دارای خار متحرک و برگی. شود  یک لکه سیاه و دراز دیده می بال

  .کندسینه عبور میقفسسینه و میانقفساز میان فرق سر ، پیش
 ،  (Nast, 1972) گرجستان ان،اسلواکی، آلمان، مغولستان، لهستان، روسیه، قزاقستبلغارستان، چک: پراکندگی در جهان

  Holzinger et al., 2003) ( هایی از شرق و مرکز اروپا و فرانسه جزیره بالکان، بخششبه
 ).Delabola, 1981( متری توچال 3400 تا3000شمال ایران در ارتفاعات : پراکندگی در ایران

 
Muirodelphax aubei Perris, 1857 
Syns.: Delphax aubei Perris, 1857 
           Delphax obsoleta Kirschbaum, 1868 

ها  د، بالنپوشان ها کوتاه و همه بدن را نمی متر، بال  میلی3/3 - 2/1طول حدود حشرات کوچک به: مشخصات ظاهری
های  ای روشن، اندام تناسلی در افراد نر دارای ردیفی از خار رنگ، شکم به رنگ سیاه و در برخی قهوهشفاف و دودی

  . ، طول پاهای عقبی نسبت به بدن بیشتر است ریزبسیار
  ، ترکیـه، ایـران  Holzinger et al., 2003)( هـایی از شـمال آفریقـا    مناطق شـرقی اروپـا، آسـیا، بخـش    : پراکندگی در جهان

(Demir, 2007) ،لهـستان،  یتالیا، التویـا، ا ایرلند، مجارستان، فرانسه، یونان، دانمارک، اسلواکی، چک  بریتانیا، بلژیک، ، استرالیا 

 (Demir, 2008)خاور نزدیک  اکراین و یوگوسالوی، د،ئسو اسپانیا، رومانی،

  ).Dlabola, 1981( متری توچال، الریجان، دماوند و مرند 3400 تا 3000شمال ایران در ارتفاعات : پراکندگی در ایران
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Sogatella frucifera. (Horvath, 1899) 
Syns.: Delphax frucifera Horvath, 1899 
           Sogata distinct Distant, 1912 
           Sogata pallescens Distant, 1912 
           Sogata kyusyuensis Matsumura&Ishihara, 1945 
           Sogata tandojamensis Qadri &Mirza, 1960 

شکل، بال شفاف و گ، ساق پای عقبی دارای خار متحرک برگیرنسینه سفیدقفسبدن سیاه و پیش: مشخصات ظاهری
سینه سه کارینا در قسمت قفسروی میان. کند طور کامل پوشانده و از بند انتهایی شکم تجاوز میبدون لکه بوده، بدن را به

در حالی که .  استرنگ دارای پیشانی سیاهS.vibix  این گونه در مقایسه با گونه. رنگ مشخص استمرکزی یک نوار سفید
  Holzinger et al., 2003)( باشدرنگ مایل به سفید میکم پیشانی زرد S.vibixدر گونه 

، جزایر قناری، چین، مصر، ایتالیا، کره، 1استرالیا، مناطق شرقی پالئارکتیک هند، ژاپن، پاکستان،: پراکندگی در جهان
 ).Nast, 1972; Wilson & Claridge, 1991(الجزایر مادریا، مغولستان و روسیه مجمع
 

Sogatella vibix (Houpt, 1927) 
Syn.: Sogatella suezensis Linnavouri, 1964 

. رنگ مایل به سفید استکم متر، رنگ بدن زرد و پیشانی زرد  میلی16/4 - 3/3طول بدن حدود : مشخصات ظاهری
ها شفاف  بال. روند پیشانی فراتر میقطعه زیر  وپیشانی بین ها از درز شکل، شاخکساق پای عقبی دارای خار متحرک برگی

  .دنپوشان و بلند و تمام بدن را می
 افغانستان، ترکیه )Wilson & Claridge,1991(، اتیوپی، استرالیا، ایران در مناطق پالئارکتیک: پراکندگی در جهان

)Delabola, 1971(،خاور نزدیک و رومانی  اکراین، قبرس، یونان، ، آلمان .(Demir,2008)  
 .)(Dlabola, 1981  میانه و، تبریز)Myrzayans, 1995(خوزستان، هرمزگان، کرمان، لرستان، شیراز : پراکندگی در ایران

  
Javesell sp. 

کارینای . درس می  تا بند انتهایی شکمها  تیره و طول آنها  بالمتر،  میلی4/5–5 اندازه بدن در حدود: مشخصات ظاهری
تری دارد  تیرههای این جنس رنگ  ، نسبت به سایر گونهشکل ساق پای عقبی دارای خار متحرک برگی،ضلعیفرق سر پنج

  .اند سختی قابل تشخیصهای موجود در بدن به ای تیره یا سیاه است و کارینا های بدن این گونه قهوه در واقع همه قسمت
 آلمـان، انگلـستان،      اسلواکی، دانمارک، فنالند، فرانـسه،    چک الجزایر، اتریش، بلژیک،     : در جهان  Javesellپراکندگی جنس   

  رکیـه، یس، ت ئمـانی، اسـپانیا، سـوئد، سـو        نروژ، لهستان، رو     لیبی، مغولستان، مراکش، هلند،     مجارستان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا،   
ــداوی، روســیه، اوکــراین، ازبکــستان،   ــوانی، مول ــستان، قرقیزســتان، لیت ــرانگرجــستان، کامچاتکــا، قزاق          یوگــسالوی و ای

(Dlabola, 1981; Demir, 2008).  
Family: Issidae 
              Mycterodus krameri Dlabola, 1974 

سینه کوچک و مانند یک صفحه قفسای تیره، میان متر و به رنگ قهوه  میلی6-5طول حدود بدن به: مشخصات ظاهری
های عرضی  ها دارای رگبال سینه در قسمت نوک محدب و گرد، بالقفس پیش. دشو ضلعی دیده میشکل، فرق سر پنجمثلثی

 . کم وتعدادی رگبال عرضی و طولی در نوک آن نمایان است

  

                                                 
1- Palearctic 
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  . (Dlabola, 1981)ایران: پراکندگی در جهان
  .(Dlabola,1981)شمال ایران، بهشهر : پراکندگی در ایران

 
 
Family: Tettigometridae 
              Tettigometra virescens (Panzer, 1799) 
              Syns.: Fulgora virescens (Panzer, 1799) 
                         Tettigometra sicula Kirschbaum, 1868 
                         Tettigometra bicolor O.Costa, 1834 
 

ترین ویژگی که این گونه را ، بدن از سطح پشتی و شکمی پهن، مهممتر  میلی4-3اندازه بدن حدود : مشخصات ظاهری
رنگ است و پیشانی کناری سبزهای کناری و زیر کند، این است که بال در وسط و همچنین رگبال ها متمایز می از سایر گونه

 عقبی دارای دو نوار ای روشن، ساق پاهای های دیگر بدن زرد مایل به قهوه رنگ قسمت. رسد نظر میاز پهلو محدب به
ها دارای  های زگیل مانند قرمز روی این نوار سفید قرار گرفته و هر کدام از این برجستگی رنگ و ردیفی از برجستگیسفید

 .یک کرک ظریف و کوتاه است

ان، ایتالیا، اسلواکی، آلمان، فرانسه، یونان، مجارست، بلژیک، چکریشت اهای الجزایر، کشور این گونه از: پراکنش در جهان
لیبی، لهستان، رومانی، استرالیا، آذربایجان، اکراین، یوگوسالوی، اسپانیا، تونس، ترکیه، مراکش، پرتغال و ایران گزارش شده 

  .(Nast, 1972; Demir, 2008)است 
 گرگان: پراکندگی در ایران

  
Tettigometra costulata Fieber, 1865 
Syns.: Tettigometra heydenii Kirschbaum,1868 
           Tettigometra parviceps Signoret,1866 

های  ها و نوار  شکل به رنگ خاکستری تیره با خالمرغیمتر، بدن تخم  میلی5- 4 اندازه بدن حدود: مشخصات ظاهری
  .شود رنگ، فرق سر از پهلو مقعر دیده میای تیره یا سیاه قهوه

ر، قبرس، مصر، سوریه، فلسطین، ایتالیا، اردن، ،پرتغال، اسپانیا، تونس، ارمنستان، افغانستان، الجزای: پراکندگی در جهان
جمهوری چک، یوگوسالوی، ترکیه،  مراکش، آذربایجان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، آلمان،

  Nast, 1972; Demir, 2008) (پرتغال، جنوب روسیه و خاور نزدیک 
 )Mirzayans, 1995(هرمزگان، کرمان و تهران : در ایرانپراکندگی 

  
گیاهی مانند  زای ناقل عوامل بیماریLaodelphax striatellus ،Toya propinqua، Hyalesthes obsoletus های گونه
ه از شیره نیز با تغذیSogatella vibix  وSogatella frucifera دو گونه). (Wilson, 2005ها و فیتوپالسما هستند  ویروس
 که ناقل ویروس سازند، ضمن این ویژه برنج وارد میهطور مستقیم خسارات جدی را به محصوالت کشاورزی بنباتی به

maize rough dwarf virusباشند  در خاورمیانه نیز می(Asche & Wilson, 1990) .  
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  تلف گرگانهای مخ در اقلیمFulgoromorphaهای زنجرک گروه   مشخصات گونه-3جدول 
Table 3- charactristics of planthoppers infraorder Fulgoromorpfa in different climatic regions of Gorgan 

 

Species  
Number of 
Material 
examined  

Data of sampling  sampling 
site Code  Climate of site  Vegetation  

Hyalesthes obsoletus  ♂ 4 5  2008/09/18  4♀و  Semi Arid  Alhagi, Maize, wheat, barley 
Tachycixius sp.  ♂ 4 6  2009/05/29  5♀و  Semi Arid Maize, wheat, meadow 
Oliarus fulvus  ♂ 5 5 2008/09/19  4♀و  Semi Arid  Alhagi, Maize, wheat, barley  

Kelisia praecox  ♂ 3 10  2008/07/4  4♀ و  Humid  Sylvan - meadow  
Asirica clavicornis  ♀2  2009/03/24, 

2008/10/16  7  Mediterranean  Soybean, bean, wheat, meadow  
Laodelphax striatellus  ♂ 7 9  2009/05/28  3♀و  Humid  Maize, cotton, meadow  

Toya propinqua  ♂ 7 7  2009/05/29  3♀ و  Mediterranean  Soybean, bean, wheat, meadow  
Sogatella frucifera  ♂2  2008/11/14  13  Humid  Sylvan - meadow  

Javesell sp. ♂1  2008/08/06  12  Ultra Humid  Sylvan - Rain fed 
Sogatella vibix  ♂1  2008/11/14  11  Ultra Humid  Sylvan - meadow  

Mycterodus krameri  ♂ 1 16  2009/05/28  5♀ و  Ultra Humid cold  Pasture, Alhagi 
Tettigometra virescens  ♂1  2008/09/18  16  Ultra Humid  Pasture, Alhagi 
Tettigometra costulata  ♂1  2008/11/15  5  Semi Arid  Alhagi, Maize, wheat, barley  
Muirodelphax aubei  ♂ 7 13 2008/09/18  4♀ و  Humid  Sylvan - meadow  

 

 بحث
تر که دارای آب و هوایی  سمت مناطق جنوبیند و هرچه به در مناطق گرم مشاهده شدCixiidaeهای خانواده  اکثر گونه
ها مشاهده ای از آن که در مناطق سردسیر هیچ گونه طوریه ب،شود ها کاسته میرویم از تعداد آن  می باشد پیش سردتر می

 باشد تدل میتوان نتیجه گرفت که این خانواده نسبت به سرما حساس بوده و مخصوص مناطق گرم و مع بنابراین می. نشد

های این خانواده  گرمسیری را مناسب گونه مطالعات خود مناطق گرمسیری و نیمههالزینگر و همکاران در). 3شکل (
مناطقی با   نیز پراکندگی افراد بالغ این خانواده را در1991 دالینگ در سال .Holizinger et al., 2003) (اند معرفی کرده

 آب گزارش کرده استِهای خشک و کم شتر، صحراها و دشتدار مثل خار تیغزار، گیاهان های شنی، شورهخاک
)(Dolling, 1991 .خانواده  های شناسایی شده از بین گونه. باشد های شمالی منطقه مطالعاتی می این شرایط مشابه بخش 

Cixiidaeپراکندگی گونه   Hyalesthes obsoletus های مختلف بیشتر است، در  یمهای این خانواده، در اقل از بقیه گونه
  .اند تر مشاهده شده تر با آب و هوای گرم  بیشتر در مناطق خشکOliarus fulvus  و .Thachycixius sp حالی که دو گونه

 با اقلیم 9یک نمونه در ایستگاه  با اقلیم بسیار مرطوب و، 11در ایستگاه  Hyalesthes obsoletusیک نمونه از گونه 
برداری به این وسیله باد و یا داخل وسایل نمونهها به این احتمال وجود دارد که این نمونه. شده استمرطوب مشاهده 

آوری نشد ای از این گونه جمع پنبه کشت شده بود و هیچ نمونه 1387سال   در9همچنین در ایستگاه . مناطق رسیده باشند
آوری گردید، این احتمال وجود دارد   این گونه نیز جمعولی هنگامی که در بهار سال بعد ذرت کشت شد تعداد کمی از

  .  گیاهان ترجیحی این گونه باشدازکه ذرت 
این خانواده نسبت به سرما .  در مناطق گرم و خشک مشاهده نشدندDelphacidae، خانواده Cixiidae  خانوادهخالفبر

ها بیشتر در مناطق مرطوب جنگلی روی  آنبا این وجود،). 2شکل(در مناطق سردسیر مشاهده شدند  حساس نبوده و
              های این خانواده مانند اکثر گونه .اند وفور یافت شدهها، زیر سایه درختان و در مزارع کشاورزی به زارعلف

Toya propinquaهای مرطوب، مشاهده شده است  ها و گیاهان گرامینه و در مکان زار چمن(Wilson & O'Brien, 1987). 
های مختلف با پراکندگی بیشتر، گونه  در اقلیم  Laodelphax striatellus،Toya propinqua های در این خانواده گونه
Asirica clavicornisها در مناطق مرطوب جنگلی دیده شدند و بقیه گونه) مزارع گندم (7 فقط در ایستگاه.  
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کند که این خانواده بیشتر در مناطق خشک و       مشخص می) 4شکل  (Tettigometridae نقشه پراکنش خانواده 
 همچنین روی گیاهانی مثل .روید هایی از انواع خارشتر می ها گونههای گیاهی مرتعی که در آن خشک با پوششنیمه

Juniperus و Alhagiاین خانواده در مناطق مستعد کشاورزی و مناطق جنگلی مرطوب مشاهده .  مشاهده شده است
در مناطق با پوشش گیاهی   متر از سطح دریا و500در لهستان در ارتفاع بیش از Tettigometra virescens  هگون. نگردید

 .(Holzinger et al., 2003)آوری شده است   جمعPinus و Juniperusکم، روی گیاهانی مثل 

که فقط در دو ایستگاه  طوریه ب. تعلق داشتIssidaeآوری شده، کمترین تعداد گونه به خانواده  های جمع در بین نمونه
باشند و  این دو منطقه دارای آب و هوایی سرد و کوهستانی می). 5شکل(هایی از این خانواده مشاهده شد   گونه16و  15

جنگلی به استپ  کاسته شده و منطقه از پوششی نیمه16سوی ایستگاه  به15از تراکم پوشش گیاهی از سمت ایستگاه 
ها در مناطق سرد و استپ   نیز در تحقیقات خود اشاره کرده است که این زنجرک1991ینگ در سال دال. شود تبدیل می
  .Dolling, 1991) (کنند زندگی می

 پیش از این نیز Hyalesthes obsoletus ،Asirica clavicornis ،Toya propinqua ،Laodelphax striatellus گونه های
هشت جنس (ها  اند و سایر گونه از سایر مناطق استان گلستان گزارش شده(Delabola, 1971; 1981; 1985)  دالبالتوسط 
 Oliarus fulvus، Mycteodus krameri، Javesell sp. ،Sogatella vibix ،Sogatella frucifera.، Tettigometra  : گونهو ده

virescens ،Thachycixius sp.، Muirodelphax aubei، Tettigometra costulata، Kelisia praecox(بار از  برای اولین
شود  بار از ایران گزارش میبرای اولین Sogatella frucifera   بر اساس منابع موجود گونه. شوند می استان گلستان گزارش

 . گردد و رکورد جدیدی برای فون حشرات ایران محسوب می
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 های گرگان  در اقلیمCixiidae پراکنش خانواده -3 شکل                                 های گرگان  در اقلیمDelphacidae پراکنش خانواده -2شکل 
Fig. 3- The distribution of Cixiidae in Gorgan climates                           Fig. 2- The distribution of Delphacidae in Gorgan climates  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  های گرگان  در اقلیمIssidae پراکنش خانواده -5     شکل                       های گرگان     در اقلیمTettigometridae پراکنش خانواده -4شکل 
Fig. 5- The distribution of Issidae in Gorgan climates                       Fig. 4- The distribution of Tettigometridae in Gorgan climates 
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Abstract 
 

Planthoppers of Infraorder Fulgoromorpha are polyphagous insects that feed on the phloem of 
roots, torque and stems of herbaceous and sometimes phloem of leaves of woody plants. Many of 
these planthoppers can seriously damage crops in high population. Gorgan region has six various 
climates: arid, semi arid, Mediterranean, semi humid, humid and very humid. In this research, the 
distribution of planthoppers was studied in different climatic regions of Gorgan. The specimens 
were collected from 17 sites with different climatic condition during years 2008 and 2009 in 
different seasons. The collected specimens were recognized in 4 families Cixiidae, Delphacidae, 
Issidae, Tettigometridae, 12 genera and 14 species that were: Hyalesthes obsoletus, Thachycixius 
sp., Oliarus fulvus, Asirica clavicrnis, Laodelphax striatellus, Toya propinqua, Sogatella frucifera, 
Sogatella vibix, Kelisia praecox, Javesell sp., Mycteodus krameri, Tettigometra costulata, 
Tettigometra virescens, Muirodelphax aubei. The following genera and species have not been 
recorded from Golestan province previously and this is the first record of them: Thachycixius sp., 
Oliarus fulvus, Sogatella frucifera, Sogatella vibix, Kelisia praecox, Javesell sp., Mycteodus 
krameri, Tettigometra costulata, Muirodelphax aubei. Sogatella frucifera is new record from Iran. 

The distribution maps of the collected species were delineated by software Arc GIS.  
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