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چکیده
هاي ملخ متعلق به جنسن خانواده، نمونهیاز ا.رخانواده استیز5جنس و 89مشتمل بر Pamphagidaeخانواده هاي ملخ

Asiotmethisةرخانوادیاز زThrinchinae کشور یپزشکاهیقات گیانس موسسه تحقیرزایک میدر موزه حشرات هاکه
و استفاده یشناسبراساس اطالعات شکل، 1397هاي تکمیلی در سال آوريهایی با جمعنمونههمچنیند ووشمیينگهدار

.AوA. artemisianus،A. turritusعلمی یسه گونه به اسامطبق نتایج به دست آمده،معتبر بررسی شدند. يدهایاز کل

limbatusۀشناسایی شد. تا به حال گونA. artemisianusۀاز استان گلستان و خراسان رضوي (نیشابور) و گونA.

turritus ۀگزارش شده بودند. گونیجان شرقیگلستان و آذربايهااستانازA. limbatusن بار از استان ایالم به یاوليبرا
- ، اندازهAsiotmethisایرانی متعلق به جنس يهاشناسی گونهشکلیید شناسایشود. کلیفون راست باالن کشور اضافه م

نقشه پراکنش گزارش جدید ل ویتصاویر اصهر سه گونه، همراه بایشناستفکیکی و مشخصات مهم شکلياسهیمقايریگ
ارایه شده است. 

، فون، نقشه پراکنشیشناسالم، شکلی، استان ايبندردههاي کلیدي:واژه

Iranian species of the genus Asiotmethis (Orthoptera: Pamphagidae)
and a new record for the Iranian fauna
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Abstract
The grasshopper family Pamphagidae includes 89 genera out of 5 subfamilies. The material belonging
to the genus Asiotmethis (Thrinchinae) housed in the Hayk Mirzayans Insect Museum, Iranian Research
Institute of Plant Protection as well as the specimens that collected in 2018, were examined based on
morphological characters. As a result, three species were identified, i.e., A. artemisianus, A. turritus
and A. limbatus. The first species was previously reported from Golestan province (North of Iran) and
Khorasan-e-Razavi province (North East of Iran). The second species was previously reported from
Golestan province and Azarbaijan-e-Sharghi (North West of Iran). A. limbatus that was collected and
identified in Ilam province, South West of Iran is new to the Iranian fauna. Morphological identification
key to the Iranian species belonging to the genus Asiotmethis, measurements data and major morpho-
logical characteristics of the three species are given along with original photographs and distribution
map for the new record.
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مقدمه
ها و هاي شاخک کوتاه، جیرجیركهاي شاخک بلند، ملخ) مشتمل بر ملخOrthopteraباالن (راستراسته

باشند که بامیOrthopteroideaراستۀترین اشکال مورفوزیستی در باالترین و شناخته شدهها، از باسابقهآبدزدك
هاي تنوع زیستی و زیست توجهی در زمینهاز موقعیت قابل،شدهگونه شناخته28000متجاوز از دارا بودن

Ciglianoرفتاري تجمعی برخوردارند ( et al. 2020هاي این راسته به محصوالت کشاورزي ). تعداد کمی از گونه
).Shodjai, 2012شوند (ها، تهدید جدي براي کشاورزي محسوب نمیرسانند و بسیاري از این گونهآسیب می

Acridoidea MacLeay, 1821هایی از باالخانواده ملخPamphagidae Burmeister, 1840نواده اعضاي خا

که بدنی چروکیده، سري عمود بر پیشانی، با گودي روي سر نامشخص دارند. ،اي بزرگ تا متوسط هستندبا جثه
گرده پهن و باشد. پیشندها میتر از بقیه ببندي است که بند انتهایی کشیده19تا 12وش و معموالً ها نخشاخک

ايقاعدهخش بندرت تحلیل رفته هستند. اندام شنوایی مشخص در به ها توسعه یافته و یا پوشها و بالعریض، بال
تر است. ساق پاي عقب مجهز یا طرفین شکم دارند. لوب پایینی قاعده ران پاي عقب از لوب باالیی آن طویلو 

س ساده و مخروطی، صفحه فوق مقعدي مثلثی شکل و صفحه زیر جنسی کوتاه بدون خار است. در نرها سرکو
). این خانواده Shumakov, 1949; Ünal, 2018هایی خمیده است (ریز کوتاه و داراي تیغهها تخماست. در ماده

، Akicerinae Bolívar, 1916،Echinotropinae Dirsh, 1961به اسامی زیر خانواده 5جنس و 89داراي 
Pamphaginae Burmeister, 1840 ،Porthetinae Bolívar, 1916 وThrinchinae Stål, 1876) استCigliano et

al., 2020.(
هاي ایران گزارش شده است گونه، تقریباً در تمام استان103جنس و Pamphagidae،10از خانواده 

)Hodjat, 2012کنند. گروهی در محلهاي شنی زندگی میزمینهاي این خانواده در سطح خاك و اغلب در ). ملخ
دهند. این حشرات زمستان را اغلب در هاي خشک و بیابانی و تعدادي نیزمناطق مرتفع و کوهستانی را ترجیح می

کنند و برخی نیز همرنگی کاملی ها بیشتر از گیاهان بیابانی و مرتعی تغذیه میگذرانند. آنمراحل آخر پورگی می
).Modarres–Awal, 2009دهند (خود نشان میبا محیط زیست

Asiotmethisدر این خانواده، جنس Uvarov, 1943 از زیرخانوادهThrinchinae و در قبیلهThrinchini Stål,

Ciglianoشود (بندي میرده1876 et al., وسیع در تا حدودي هاي این جنس با پراکنش جغرافیایی ). گونه2020
چین، قزاقستان، گرجستان، شمال غربی شمال شرق اروپا از سیبري، شمال روسیه، شمالمرکز و غرب آسیا و

نی ، مقدونیه و روماترکیه، ارمنستان، جنوب اوکراین، شمال یونانغربی تاجیکستان، جمهوري آذربایجان، شمال 
,Uvarov(نداگزارش شده 1943, 1962; Mirzayans, 1959; 1998; Presa & Garcia, 1984; Bey-Bienko &

Mistshenko, 1963; Steinmann, 1966a,b; Ünal, 2007; Cigliano et al., 2020.(
را درصد 14را صحراها و کمتر از درصد آن 14ها و ارتفاعات و بیش از نیمی از مساحت کشور را کوه

جنگل پوشانده است. ارتفاع هزار کیلومترمربع از خاك ایران را180اند. حدوداراضی قابل کشت تشکیل داده
هاي شمالی، غربی و جنوبی به قدري زیاد است که از تاثیر بادهاي مرطوب دریاي خزر، دریاي مدیترانه و کوه

ها داراي آب و اي خارجی این کوههکند. به همین سبب دامنهخلیج فارس در نواحی مرکزي ایران جلوگیري می
اي است کوه ها خشک است. آب و هواي قسمت غربی کشور مدیترانههواي مرطوب و دامنه هاي داخلی این 

گذارد. نواحی داخلی فالت ایران داراي آب و هواي ولی در نواحی جنوبی آن آب و هواي گرم نیز بر آن تاثیر می
خشک و بیابانی است.در شمال کشور به واسطه دریاي خزر آب و هواي معتدل و تا حدودي مرطوب است 

)Alikhani, 1999(.
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15درجه و 34دقیقه تا 58درجه و 31هزار کیلومتر مربع مساحت در غرب کشور بین 19استان ایالم با 
درجه و ده دقیقه طول شرقی نسبت به نصف48دقیقه تا 44درجه و 45دقیقه عرض شمالی نسبت به استوا و 

ب با استان خوزستان، از شرق با استان لرستان النهار گرینویچ قرار دارد. این استان از غرب با کشورعراق، از جنو
هستانی ي کوانظر اقلیمی در ناحیهازو بیش جنگلیو و از شمال با استان کرمانشاه همسایه است. این استان کم

و نیمه گرم قرارگرفته است. پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی درختان انجیر، بلوط، زالزالک و بنه (پسته کوهی) 
).Mahmoudian, 2006جنوبی استان گیاهان علفی پوشش غالب منطقه است (و درمناطق

هامواد و روش
نگهداري شده در موزه حشرات هایک میرزایانس موسسه تحقیقات Asiotmethisهاي متعلق به جنسنمونه

شناسی و کلیدهاي معتبر مورد شناسایی قرار گرفت و فهرست شدند. پزشکی کشور، براساس اطالعات شکلگیاه
شناسی استاندارد از ارتفاعات، مزارع، مراتع و مناطق کوهستانی برداري با استفاده از تور حشرهنمونههمینطور 

ده از استفابرداري با هاي نمونهاستان ایالم انجام شد و مختصات جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریاهاي آزاد محل
د. شیادداشت GPSستگاه د

ا، هها، بالشناسی شامل شکل، رنگ و تزیینات سر، شاخکبراي شناسایی از برخی خصوصیات شکل
-Beyها با استفاده از کلیدهاي معتبر (خارهاي پا، اندام شنوایی و اندام زادآوري استفاده شد. تشخیص گونه

Bienko & Mistshenko, 1963; Ünal, 2007; هاي از قبل تشخیص داده شده ) و همچنین مقایسه با نمونه2018
نگهداري دائمی حشرات هایک میرزایانسة ها در موز. کلیه نمونهشددر موزه حشرات هایک میرزایانس انجام 

شوند.می

نتایج
وش، خانواده شاخک نخاست. اعضاي این زیرThrinchinaeةمتعلق به زیرخانوادAsiotmethisجنس 

جود هاي جلدي وگرده برجستگیبرآمدگی جلویی، فرق سر پهن و مسطح و بدون حاشیه دارند. روي سر و پیش
ها و بالکند. بالگذرد و پروزوما را به سه ناحیه تقسیم میگرده میدارد. سه شیار عرضی از کاریناي میانی پیش

شکل در قاعده هستند. اندام شنوایی واضحی دارند. ساق هاي عقبی داراي نوار قوسی اند. بالها توسعه یافتهپوش
Zhangپاي عقبی داراي خار انتهایی است ( et al., 2003.(

Asiotmethisجنس (Uvarov, 1928)

شیار پیشانی پوستی، سبزرنگ است ويجلديهایپوست بدن خیلی چروکیده و داراي برجستگشناسی:شکل
دار، شدت شیبها کمی محدود است. فرق سر بهها تیز و در زیر چشمچشمداراي فشردگی متوسط که در باالي 

رده را سه گشیگرده با سه شیار عرضی بزرگ، پشیناي میانی پیده، کاریکشمشخص ویسر به خوبيرويگود
شفاف و زرد ن یریزيهاافته، بالیرشدیخوبهاي زیرین بهها و بالگود، بالپوشییکرده است. اندام شنوایقسمت

استضیدرقسمت عقب عریعقبيران پاهاجلو بوده ويپاهارانپیشن یبینه بدون برآمدگیسشیرنگ، پ
)Zhang et al., نشان موجود در ایرانۀسه گونيریگمشخصات اندازهاي مقایسهیبررس)Ünal, 2007و2003
.Aۀنسبت به گونA. limbatusۀگونةو مادA. turritusنسبت به گونه A. limbatusگونه يکه نرهادهدیم
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turritusاندازه بدن گونه  نی. همچنتري دارندجثه درشتA. artemisianusتراستکوچکگریاز دو گونه د
).1(جدول

متر)(به میلیAsiotmethisهاي ایرانی متعلق به جنس اندازه قطعات منتخب بدن گونه-1جدول 
Table 1. Measurements of selected body parts of the Iranian species belonging to Asiotmethis (in mil-
limeters)

Hind femurTegminaPronotumBodyGenderSpecies

16-1724-287-832M
A. limbatus

21-2228-2912.9-1430-42F
15-1624-258-1030-32M

A. turritus
19-2016-2211-1336-40F

12-13.522-255-6.526-29M
A. artemisianus

16-17.817-227.9-932-34F

Asiotmethisهاي ایرانی جنس کلید شناسایی گونه

(Bey-Bienko & Mistshenko,1963; Ünal, 2007, 2018 از (ايخالصه
هاي عقبی ناقص، بخش عقبی بال شفاف بدون نوار تیره؛ بخش میانی سطح داخلی ساق عقب بالةنوار تیر-1

Asiotmethis limbatus.....................................................................................................رنگ آبی مایل به بنفشبه 

اي سطح داخلی ساق عقب بخش عقبی بال داراي نوار تیره؛ بخش انتهایی و قاعدههاي عقبی کامل، بالةنوار تیر-
2.......................................................................................................................................رنگ قرمزو یا کل آن به 

ر از لکه بنفش در قاعده؛ ساق رنگ غیاز دید کناري با شیب کم؛ ران عقب سرخفرق سر کمی فشرده، -)1(2
Asiotmethis turritus.....................................................................................................................قرمز رنگعقب

ها به طور واضح فشرده؛ ران عقب آبی مایل به بنفش و در مادهبه شدت دار، در نرها شیببه شدت فرق سر -
همراه با نیمه انتهایی سرخ تیره؛ آبی تیره یا بنفش؛ قاعده و انتهاي ساق عقب و نیز خارهاي روي ساق تیره

Asiotmethis artemisianus.....................................................................................................................رنگقرمز 

Asiotmethis turritusۀگون (Fischer von Waldheim, 1833)

نامشخصتایپ:
یگرده داراي برجستگرنگ، اندازه بدن بزرگ، پوست بدن چروکیده است. پیشحشره کامل زردشناسی:شکل

وش و طول شاخک از مجموع ها نخو درشت هستند. شاخکشکل هاي مرکب بیضیهاي جلدي است. چشم
بندي است. بدن پوشیده از موهاي کوتاه است. برآمدگی جلویی فرق 17-16گرده و سر بیشتر بوده و طول پیش

سر عریض و طول آن از عرض بیشتر است. گودي روي سر مشخص و شیار پیشانی باریک است. کاریناي میانی 
تر از کند. متازونا وسیععبور میبه سه ناحیه تقسیم شده که سه شیار عرضی از آنبه طور مشخص گرده پیش

یافته هستند. رشد به طور کاملهاي عقبی ها و بالپوشدار است. بالگوش یا زاویهپروزونا و انتهاي متازونا سه
ي زیرین داراي نوار قوسی شکل هاکند. بالانتهاي شکم تجاوز میها از که در حالت تاشدگی، طول آننحويبه

اي تیره هستند. ران پاي عقب ضخیم و قوي و پهن، ساق پا بلند و کشیده و داراي ده در قاعده به رنگ نوار قهوه
تیز است. انتهاي ساق پا دو جفت خار متوسط و تیره دارد. آرولیوم کوچک و طول جفت خار و تا حدودي نوك

).2و 1هاي بندي و پوشیده از مو است (شکلوس کوچک، یکها است. سرکآن حدود یک سوم ناخن
؛ قفقاز، ماوراي خزر، آذربایجان، قره باغ، ایران.)Asia--Temperate(مناطق معتدله آسیاانتشار:
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.A. turritusۀوندر گآن یعرضيارهایو شگردهشیپمرخیندید-1شکل
Fig. 1. Pronotum profile and the transitional carinae in A. turritus

d،يصفحه فوق مقعدcز،ریتخمییباالهايغهیتbز،ریتخمینییپاهايغهیتA. turritus :aملخ ماده-2شکل

.بال عقبيرورهیتيانوار کامل قهوهeسرکوس، 
Fig. 2. Female of A. turritus: a= lower valves of ovipositor, b= upper valves of ovipositor, c= supra
anal plate, d= cercus, e= full dark brown band on the hind wing.

ن ایيدیساق عقب از صفات کلیبه بنفش در سطح داخللیمای، رنگ آبA. limbatusۀگونیعقبپاي–3شکل
.گونه است

Fig. 3. Hind leg of A. limbatus, the dark bluish-purple inner side colour of tibia is a key characteristic
for the species.

..A. limbatusۀآن در گونیعرضيارهایو شگردهشیپمرخیندید-4شکل
Fig. 4. Pronotum profile and the transitional carinae in A. limbatus.

.A. limbatusهملخ ماد-5شکل
Fig. 5. Female of A. limbatus.

..A. limbatusبالپوشوبال–6شکل
Fig. 6. Wings and tegmina of A. limbatus.
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هاي مهران و دهلران در در شهرستانA. limbatusۀآوري گوننقشه ایران و استان ایالم. محل جمع–7شکل 
Aziziاند (نقشه بر گرفته از استان ایالم با عالمت ستاره مشخص شده et al., 2019(.

Fig. 7. Map of Iran and Ilam Province. The localities where A. limbatus was collected are shown with
asterisks (map courtesy of Azizi et al., 2019).

).1397در استان ایالم، شهرستان مهران (اوایل پاییز A. limbatusزیستگاه -8شکل 
Fig. 8. Habitats of A. limbatus in Ilam province, Iran (early autumn 2018).

Asiotmethis limbatusۀگون (Charpentier, 1845)

(ترکیه)Aibüem Booluنئوتایپ (نر) از تایپ:
رنگ دیده تیره و کمياها و پاها نقش و نگارهایی به رنگ قهوهرنگ است و روي بالبدن کرم شکل شناسی:

گرده شیها با اندازه مجموع طول سر و پوش وتا حدودي سفید رنگ است. طول شاخکها نخشود، شاخکمی
یبرآمدگ.متر هستندمیلی5/1حدود رنگ با قطر ياگرد و قهوهتا حدوديتقریباً برابر است. چشمان مرکب 

محویشانیرپیه قطعه زیشکل و شیار پیشانی در ناحیضیفرق سرکمی بلند است. گودي سر تا حدودي بییجلو
گرده شیم کرده است. انتهاي پیحدودي به سه قسمت تقسگرده را تاشیپ،ناي میانییو نامشخص است. کار

ها نقش و نگارهایی به افته هستند. روي بالپوشیزیرین رشديهابالها وپوشدار، بالهیگوش و یا زاوحالت سه
در سر و ویژگیاست. این يجلديهایبرجستگدارايو شود. بدن چروکیدهرنگ دیده میاي کمرنگ قهوه

ياه یا قهوهو انتهاي ران یک لکه تیربودهشود. ران قوي، اندازه آن با ساق پا تقریباً برابرگرده بیشتر دیده میشیپ



40,1399273)3شناسی ایران، (نامه انجمن حشره

است. جفت خار بیرونی کمی بلندتر از جفت داخلی خار ییتاشود. ساق پا داراي دو ردیف خار دهرنگ دیده می
. )6تا 3هاي (شکلهستند. آرولیوم کوچک است

نمونه 3نمونه نر و 4تعداد ). در بررسی حاضر 8و 7اولین گزارش از ایران (شکل جنوب غربی اروپا، انتشار:
ضعیف یاهیکه پوشش گیو در نواحیگرم و آفتاباریدر مناطق بسها . اغلب نمونهقرار گرفتیماده مورد بررس

).2(جدول شدندآوريجمعداشتند

در استان ایالم ایرانA. limbatusنام و مشخصات جغرافیایی مناطق گزارش جدید گونه -2جدول 
Table 2. New record localities and geographic coordinate information for A. limbatus in Ilam Prov-
ince, Iran

CountyLocalityGeographic coordination

MehranSarney
33°27’43.03”N
46°12’17.66”E

MehranGolamzard
33°27’52.86”N
46°10’44.83”E

MehranGerechogha
33°20’10.70”N
46°15’35.37”E

MehranGamkoul
33°30’32.20”N
46° 8’34.99”E

IlamMeymak
33°28’53.68”N
46°13’18.81”E

IlamMeymak
33°26’30.29”N
46°15’25.34”E

DehloranMousian-e-Dasht
32°40’27.68”N
47°17’12.63”E

DehloranDasht-e-Abbas
32°38’21.82”N
47°18’56.00”E

DehloranAbbas-e-Dasht
32°33’38.26”N
47°20’31.89”E

Asiotmethis artemisianusۀگون Shumakov, 1949

: ایرانانتشار در منطق معتدله آسیا
نامشخصتایپ:

یره ت: سطح داخلی ران عقب آبی تیره تا بنفش و نیمه انتهایی قرمز تیره است. ساق پاي عقبی آبی شکل شناسی
ار دمایل به بنفش با قاعده قرمز و نیمه انتهایی قرمز رنگ و خارهایی گلی رنگ است. فرق سر به شدت شیب

ها واضح است و خطی مستقیم در امتداد لبه پیشانی را به وجود آورده است. این خط در نرها به شدن و در ماده
ۀهاي قوي در امتداد لبه پسین است. گوشتگیداراي برجسومتازونا تقریباً مسطحبه سمت عقب فشرده است.

. )Shumakov, 1949(استناواضحها داراي یک نوار تیره عقبی باریک و گرد است. بال زیرین ماده

بحث
هاي گلستان در کشورهاي گرجستان، ارمنستان، ترکیه، جمهوري آذربایجان و ایران (استانA. turritusۀگون

;Ünal, 2007پراکنش دارد (و آذربایجان شرقی)  Hodjat, 2012ۀ). گونA. artemisianus در ایران، تاکنون از
قبالً از شرق اروپا A. limbatus. گونهMirzayans, 1959)خراسان رضوي (نیشابور) و گلستان گزارش شده است (

.Aۀزیست گونۀشود. منطقاولین بار از استان ایالم گزارش میبراي ) و در ایران Ünal, 2007گزارش شده بود (

limbatusاین گونه، 8متر از سطح دریاهاي آزاد است (شکل 835تا  453زارهایی با ارتفاع بین در ایالم خلنگ .(
وصیف تو آوريش اروپایی ترکیه امروزي جمعاول بار از تنگه بُسفر و اراضی مشرف به دریاي مَرمَره واقع در بخ
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اند تاکنون این گونه از کشورهاي یونان، مقدونیه، بلغارستان و رومانی نیز گزارش شده). Charpentier, 1845شد (
)Ünal, 2007نشان از پراکنش 2و جدول 7الیه غرب ایران (شکل ). به این ترتیب، ثبت حضور این ملخ در منتهی (

برداري از حشرات نمونه. در حال حاضر به دالیل مختلف امکان بودتصورقابل دارد که براي آن تري گسترده
در استان A. limbatusۀگونحضورامکان ، در غیر این صورت منطقه مجاور استان ایالم در عراق وجود ندارد

قابل توصیه است.در این خصوص هاي تکمیلی چندان دور از ذهن نیست و بررسینیزدیاله کشور عراق

سپاسگزاري
اي ارایه هاي ارزندهمحمود شجاعی که در طول تحقیق راهنماییشادروان دکتر استاد فقید، خاطره اد وی
الدینی که درمهندس علی جمالونژادگرامی و روحش شاد باد. همچنین از آقایان مهندس محمد سلیمان،دادند
شود.سپاسگزاري می،ها مساعدت زیادي نمودندآوري نمونهجمع
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