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 هايبوته آذینگل روي تورزدن روش به ایران، شمال در نکا رودخانۀ ايماسه ساحل نزدیکی در و 1401 شهریور اواسط :چکیده
 اينمونه ،).Punica granatum L( وحشی انار و) .Rubus idaeus L( وحشی تمشک هايبوته میان در) .Lactuca serriola L( كکاهوَ

 حشرات موزة شدة نام تعیین قبل از هاينمونه با مقایسه و شناسیشکل شناسایی کلیدهاي توسط بررسی که شد آوريجمع جیرجیرك
 Arachnocephalus vestidos جیرجیرك گونۀ و جنس گزارش اولین این. کرد تایید را گونه و جنس جدید رکورد ،میرزایانس هایک

Costa, 1855 هایک حشرات موزة در فوق نمونۀ. بود شده گزارش پالئارکتیک غرب جنوب تا غرب از تاکنون گونه این. است ایران از 
 همچنین و گونه و جنس خانواده، شناسیشکل تفکیکی مشخصات. شودمی نگهداري کشور پزشکیگیاه تحقیقات مؤسسۀ میرزایانس

 Mogoplistidae  به متعلق جنس سه از گونه سه تاکنون. است شده ارائه ایران در فَلسی جیرجیرك هايگونه و هاجنس شناسایی کلید
 .است شده گزارش ایران زا

 باالن راست ایران، حشرات، فون، جدید، گزارش :کلیدي هايواژه
Citation: Mofidi-Neyestanak, M. (2023) First report of scaly cricket Arachnocephalus vestidos Costa, 1855 (Orthoptera: Mogoplistidae) from 
Iran. J. Entomol. Soc. Iran, 42 (4), 325-329. 

 مقدمه
بلند شِکالن) را (شاخک Ensifera کوته شِکالن) و زیرراستۀ بزرگتر(شاخک Caeliferaزیرراستۀ کوچکتر  دو گونه، 29437 با) Orthoptera( باالنراست راستۀ

 محسوب زیاد ايِگونه با تنوعِ خانواده هفتمین گونه 405 با  Mogoplistidae خانوادة و است شده توصیف جهان در خانواده 43 شود. در زیرراستۀ آنسیفراشامل می
 .)Bánki et al., 2023( شودمی

 بنديها سهپنجهدهند. رفته را نشان میهاي تحلیلپوشبدون بال بوده یا حداکثر اثري کوچک از بال Mogoplistinaeخانوادة هاي متعلق به زیرجیرجیرك
)Grylloideaها (سرکوس هستند. پاهاي جلویی معمولی ) وCercus, pl. Cerci( دار و فاقد ساق پاي عقب دندانهاست.  عقب کشیده پايساق  و کشیده و نرم

) کامًال Clypeusزیرپیشانی (ه است. بی کشیدآخرین بند پالپ لَ و ممتورّ) Frontal rostrum(پیشانی بین دو شاخک  ۀشدت در ناحیبه  سر است. هاي درشتخار
ه تمایز جو(اندازه همشکل و داراي خارهاي ریز و هم یبیرونی سطح باالیی ساق عقب ۀلب )،Myrmecophilidaeه تمایز با جو(ب رشد یافته چشمان مرکّمتورم است. 

ضعیف  هاییسبدن پوشیده از فل ) وGryllidae تمایز با است (وجه حرکت قابلِ فاقد خارهاي بزرگِدار، ولی دندانه یعقبپاي انتهایی ساق  ۀنیم )،Oecantidaeبا 
 ). Bey-Bienko, 1967( دنشونده میکه به آسانی کَ است

کشور و در ادامۀ اجراي پروژة تحقیقاتی مصوب مؤسسۀ تحقیقات  )Orthoptera: Ensiferaزیر راستۀ انسیفرا ( حشرات تحقیق حاضر با هدف تعیین فون
 انجام شد. 107-11-77-102کشور به شمارة  پزشکیگیاه

 هامواد و روش

) در میان .Lactuca serriola Lهاي کاهوَك (بوته آذینِاي رودخانۀ نکا در شمال ایران، به روش تورزدن روي گُلو در نزدیکی ساحل ماسه 1401در اواسط شهریور 
درجه به آزمایشگاه  75الکل اتیلیک  ونآوري شد و دراي جیرجیرك جمع)، نمونه.Punica granatum L) و انار وحشی (.Rubus idaeus Lهاي تمشک وحشی (بوته
شناسی و تصویربرداري توسط هاي شکلکشور منتقل شد. بررسی پزشکیگیاه تحقیقات بندي حشرات مؤسسۀمانندهاي بخش تحقیقات ردهبالبندي راسترده

 و سینه سر، رنگ و تزئینات اندازه، شناسی با بررسی شکل،انجام شد. شناسایی شکل Dino-Lite 2.0متصل به دوربین  Zeiss Stemi-SV8استرئومیکروسکوپ 
 ران پا؛ طول پنجۀ بندهاي جلویی؛ شکل پاي ساق قاعدة در شنوایی سر؛ وجود و یا فقدان شکاف روي حفرات و هابرجستگی شیارها، تزئینات و طول شکم، شکل،

https://jesi.areeo.ac.ir/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/0259-9996
https://doi.org/10.52547/jesi.42.4.7
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-3968
mailto:m.mofidi@areeo.ac.ir
mailto:m.mofidi@areeo.ac.ir
mailto:m.mofidi@areeo.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-4511-125X
https://orcid.org/0000-0003-3279-1356


326 First report of Arachnocephalus vestidos from Iran 

 

Journal of Entomological Society of Iran 2023  42 (4) 

 ) و آخرینHarz, 1969و  Chopard, 1969؛ Bey-Bienko, 1967عقبی، با مراجعه به کلیدهاي شناسایی معتبر ( پاي ساق خارهاي اندازة و عقبی و تعداد پاي ساق و
بندي حشرات واقع در مؤسسۀ هاي موزة حشرات هایک میرزایانس در بخش تحقیقات رده) و همچنین مقایسه با نمونهCigliano et al., 2023بندي (رده تصحیحات

 پزشکی کشور انجام گرفت.تحقیقات گیاه

 جینتا

  Mogoplistinaeهاي ایرانی جیرجیرك فَلسی ها و گونهکلید شناسایی جنس

 2 ............................................................................................................................تر از اولین بند شاخکدفاصل بین چشمان مرکّب در پیشانی بسیار پهنح -1
بال؛ تر از اولین بند شاخک، ساق جلویی فاقد طبل شنوایی داخلی یا خارجی، نر و ماده بیزحمت پهن تر یا بهحدفاصل بین چشمان مرکب در پیشانی باریک _

 Arachnocephalus vestidos Costa, 1855..........................................................................................................رودخانۀ نکا در استان مازندران اياز ساحل ماسه
 Derectaotus alboniger Bey-Bienko, 1967............................................گرده؛ از منطقۀ پِرچِستان، اَزنا در استان لُرستانبالپوش نر معموالً پنهان زیر پیش -2
 Gotvendia dispar Bolívar, 1927..........................................................استان خوزستان گُتوَند درگرده؛ از منطقۀ زده از پیشبالپوش نر تقریباً آشکار و بیرون _

 
هاي در جیرجیرك. Arachnocephalus Costa, 1855 (Syn. Physoblemma Brunner von Wattenwyl, 1873 and Pseudometrypa Karsch, 1896)  جنس

مانند وجه تسمیۀ نامگذاري جنس، پیشانی در ناحیۀ حدفاصل بین چشمان مرکّب کامالً متورم و داراي شیاري عمودي است و این ظاهرِ عنکبوتمتعلق به این 
پا به معنی سر است). ساق پاي جلویی بدون شکاف شنوایی است. بند دوّم پنجۀ  cephalusبه شبیه عنکبوت بودن اشاره دارد و  Arachnoجنس بوده است (

 ). Chopard, 1969بال هستند (کمابیش ولی مشخصاً پهن است. هر دو جنس نر و ماده بی
 A. australicus Chopard, 1925  ،A. gracilis  گونۀ  3 که تاکنونبه طوري .)1شکل ( هاي متعلق به این جنس پراکنش وسیعی در جهان دارندگونه

Chopard, 1929 و A. maritimus Saussure, 1877  ،گونۀ  8از اقیانوسیهA. brevis Gorochov, 2017 ،A. dewitzi Saussure, 1877 ،A. brevissimus Shiraki, 

1911 ،A. breviceps Chopard, 1929 ،A. brunnerianus Saussure, 1877 ،A. steini Saussure, 1877 ،A. longicercis Chopard, 1925   وA. bugnioni Chopard, 

 A. nigrifrons Chopard, 1917 ،A. nigrifrons Chopard, 1917 ،A. meruensis Sjöstedt, 1910 ،A. rufonigerگونۀ  13عموماً از جنوب شرقی آسیا،  1969

(Sjöstedt, 1910) ،A. putridus (Karsch, 1896) ،A. minutus Chopard, 1955 ،A. mediocris Chopard, 1955 ،A. angustifrons Chopard, 1955 ،A. 

bidentatus Chopard, 1951 ،A. maculifrons Roy, 1969 ،A. medvedevi Gorochov, 1994 ،A. subsulcatus Saussure, 1899 ،A. kevani Chopard, 1954   و
1955Chopard,  A. brincki  1925از آفریقا و گونۀChopard,  letoniA. shack 2023اند (از آمریکاي جنوبی گزارش شده., et alCigliano  ،در این گسترة بزرگ .(

شناسی نمونۀ بررسی هاي شکلگزارش شده است و با ویژگی ترکیه)غرب تا جنوب غرب پالئارکتیک (فرانسه تا  تاکنون از A. vestidos Costa, 1855تنها گونۀ 
 حاضر مطابقت دارد.

  A. vestidos Costa, 1855گونۀ 
Iran, Mazandaran, Neka River bank; -20m., 36°49'50.3"N, 53°12'56.2"E; 6,IX,2022; 1 female; Leg. Aran Mofidi-Neyestanak.  

 آوري کننده آران مفیدي نیستانک.؛ یک حشرة ماده؛ جمع1401شهریور  18؛ N, 53°12'56.2"E"50.3'49°36متر،  20-ایران، مازندران، اطراف رودخانۀ نکا، 

داراي شیار مشخص و واضح است.  در بخش میانی در ناحیۀ حدفاصل بین چشمان مرکّبسر از دیدِ باالیی پهن، پیشانی به شدت برجسته و از دید جلویی 
تر از آخرین بند پنجۀ پاي عقبی کوتاهمانند است. هاي ریز و جوشگرده کمابیش برابر یا اندکی درازتر از پهنا و لبۀ جلویی آن واجد برجستگیطول و عرض پیش

است. صفحۀ  دندانه در سطح پایینی 7تا  6واجد پایین و در انتها کمابیش صاف یا اندکی متمایل به کشیده به طول ران پاي عقب، ریز تخم نصف ساق عقبی است.
اي است. هایی زرد با جالي نقرهها یا نوارهایی از فَلسو واجد لکه اي (اُخرایی)هاي گرد است. رنگ عمومی بدن زرد مایل به قهوهزیرجنسی ماده مثلثی با گوشه

  .)2شکل (دارد اي (بدون فلس) اي (با فلس) یا قهوهقرهگرده به رنگ اُخرایی مایل به سرخ و شکم جالي نپیش
کنند ها ایجاد صوت میها حشرات نر براي بیان ارتباط صوتی با ضربه زدن شکم روي برگکنند و در برخی از گونهاین حشرات روي بقایاي گیاهی زندگی می

)Love & Walker, 1979.( اي در طول تابستان به صورت حشرات بالغ دیده میاین حشرات در شرایط آب و هواي مدیترانه) شوندGangwere & Llorente del 

Moral, 1992 آفریقا، جنوب و جنوب شرقی اروپا ( شمال غرب داغستان و قفقاز تا کریمه،). این جیرجیرك ازCigliano et al. 2023 و غرب ترکیه از نواحی مجاور (
 ).Uvarov, 1934) گزارش شده است (Tamarix spهاي گز (آبگیرها روي بوته
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). ناحیۀ محصور در دایره مربوط به گزارش حاضر Cigliano et al., 2023چین) در جهان (در نقطه A. vestidos(و گونۀ  Arachnocephalusپراکنش جنس  -1شکل 

 است.
Fig. 1. Distribution of the genus Arachnocephalus (and the species A. vestidos in dotted lines) in the world (Cigliano et al., 2023). The area 
enclosed in the circle is based on the present report. 

 

 
گرده )، پیشd)،  پالپ لَبی (cدندانه در سطح پایینی انتهاي تخمریز ( 7تا  6)، bزیرجنسی ()، صفحۀ a. کل بدن (Arachnocephalus vestidosجیرجیرك ماده  -2شکل 

)e) پیشانی در ناحیۀ حدفاصل بین چشمان مرکّب ،(f) خارهاي ریز سطح پایینی ساق عقبی ،(g.( 
Fig. 2. Female of Arachnocephalus vestidos. Profile (a), subgenital plate (b), small 6-7 apical ovipositor denticulations (c), labial palp (d), 
pronotum (e), frontal rostrum projection (f), ventral fine spines of hind tibia (g).  
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 يرگی جهیبحث و نت
است   Protomogoplistinaeو یک زیرخانوادة منقرض شده به نام  Mogoplistinaeو   Malgasiinaeداراي دو زیرخانوادة موجود  Mogoplistidaeخانوادة 

)Gorochov, 2010 زیرخانوادة نخست با تک جنس .(Malgasia Uvarov, 1940 ) منحصراً در ماداگاسکار پراکنده استGorochov, 2014متعلق ها ). مابقی گونه
شوپار ). Cigliano et al., 2023هاي شمالی و جنوبی، در سرتاسر کرة زمین گسترش دارند (هستند و غیر از مناطق سردسیر نیمکره Mogoplistinaeبه زیرخانوادة 

که فاقد  Gotvendiaو یا  Derectaotusهاي هاي متعلق به جنسکه در قیاس با گونه Mogoplistinaeهاي متعلق به خانوادة براي افرادي از جیرجیرك 1969در سال 
 ). Chopard, 1969را براي فون خلیج بنگال توصیف کرد ( Pachyornebiusشکاف شنوایی در قاعدة ساق جلویی بودند، جنس جدیدي به نام 

اند. این در حالی است که تاکنون یک جنس و دو گونۀ در ایران منتشر نکرده  Mogoplistidaeشناسان ایرانی گزارشی از خانوادة تاکنون هیچکدام از حشره
آوري چِستان (لُرستان، اَزنا) جمعاول بار از محل تیپ آن در پِر Derectaotus alboniger Bey-Bienko, 1967تیپیک از ایران براي دنیاي علم توصیف شده است. گونۀ 

) Cigliano et al., 2023شود (پترزبورگ در روسیه نگهداري می). هولوتیپ (جنس نر) این جیرجیرك در موزة جانورشناسی سنBey-Bienko, 1967و توصیف شد (
اي جدید از منطقۀ گُتوَند استان بار بولیوار با توصیف جنس و گونهرا اول Gotvendia dispar Bolívar). گونۀ Garai, 2010نیز از منطقۀ دِنا گزارش شده است (و اخیراً 

. زیستگاه نمونۀ هولوتیپ این ه استک قرن، گزارش دیگري از وجود این حشره در ایران انتشار نیافت) ولی با گذشت یBolívar, 1927خوزستان گزارش کرد (
و  شود، احتماالً در جریان احداث سد بزرگ کارون نابودآوري شده بود و در موزة ملی علوم طبیعی مادرید اسپانیا نگهداري میهاي کارون جمعجیرجیرك که از دره
 است.شده  این حشره منقرض
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Abstract 
Mid of September 2022, near sandy bank of Neka River in the north of Iran, a cricket was collected on prickly lettuce bushes (Lactuca 
serriola L.) amongst wild bushes of rubus (Lactuca serriola L.) and trees of pomegranate (Punica granatum L.). Identification through 
morphological taxonomic keys and comparison with previously named specimens in the Hayk Mirzayans Insect Museum (HMIM) 
confirmed a new record. This is the first report of the genus and species of cricket Arachnocephalus vestidos Costa, 1855 from Iran. This insect 
has been reported from west to southwest Palearctic so far. The specimen is deposited in HMIM at the Iranian Research Institute of Plant 
Protection (IRIPP). The detailed morphological characteristics of the family, genus and species, as well as a key to identify the genera and 
species of scaly crickets in Iran provided. So far, three species of three genera belonging to the Mogoplistidae are reported from Iran. 
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	دبیر تخصصی: ابراهیم ابراهیمی
	چکیده: اواسط شهریور 1401 و در نزدیکی ساحل ماسهای رودخانۀ نکا در شمال ایران، به روش تورزدن روی گلآذین بوتههای کاهوَک (Lactuca serriola L.) در میان بوتههای تمشک وحشی (Rubus idaeus L.) و انار وحشی (Punica granatum L.)، نمونهای جیرجیرک جمعآوری شد که بررسی توسط کلیدهای شناسایی شکلشناسی و مقایسه با نمونههای از قبل تعیین نام شدۀ موزۀ حشرات هایک میرزایانس، رکورد جدید جنس و گونه را تایید کرد. این اولین گزارش جنس و گونۀ جیرجیرک Arachnocephalus vestidos Costa, 1855 از ایران است. این گونه تاکنون از غرب تا جنوب غرب پالئارکتیک گزارش شده بود. نمونۀ فوق در موزۀ حشرات هایک میرزایانس مؤسسۀ تحقیقات گیاهپزشکي کشور نگهداری میشود. مشخصات تفکیکی شکلشناسی خانواده، جنس و گونه و همچنین کلید شناسایی جنسها و گونههای جیرجیرک فَلسی در ایران ارائه شده است. تاکنون سه گونه از سه جنس متعلق به  Mogoplistidae از ایران گزارش شده است.
	واژههاي كلیدي: گزارش جدید، فون، حشرات، ایران، راستبالان 
	Citation: Mofidi-Neyestanak, M. (2023) First report of scaly cricket Arachnocephalus vestidos Costa, 1855 (Orthoptera: Mogoplistidae) from Iran. J. Entomol. Soc. Iran, 42 (4), 325-329.
	مقدمه
	راستۀ راستبالان (Orthoptera) با 29437 گونه، دو زیرراستۀ کوچکتر Caelifera (شاخککوته شِکلان) و زیرراستۀ بزرگتر Ensifera (شاخکبلند شِکلان) را شامل میشود. در زیرراستۀ آنسیفرا 43 خانواده در جهان توصیف شده است و خانوادۀ Mogoplistidae  با 405 گونه هفتمین خانواده با تنوعِ گونهایِ زیاد محسوب میشود (Bánki et al., 2023).
	جیرجیرکهای متعلق به زیرخانوادۀ Mogoplistinae بدون بال بوده یا حداکثر اثری کوچک از بالپوشهای تحلیلرفته را نشان میدهند. پنجهها سهبندی (Grylloidea) و پاهای جلویی معمولی هستند. سرکوسها (Cercus, pl. Cerci) کشیده و نرم و ساق پای عقب کشیده است. ساق پای عقب دندانهدار و فاقد خارهای درشت است. سر به شدت در ناحیۀ پیشانی بین دو شاخک (Frontal rostrum) متورّم و آخرین بند پالپ لَبی کشیده است. زیرپیشانی (Clypeus) کاملاً متورم است. چشمان مرکّب رشد یافته (وجه تمایز با Myrmecophilidae)، لبۀ بیرونی سطح بالایی ساق عقبی دارای خارهای ریز و همشکل و هماندازه (وجه تمایز با Oecantidae)، نیمۀ انتهایی ساق پای عقبی دندانهدار، ولی فاقد خارهای بزرگِ قابلِ حرکت است (وجه تمایز با Gryllidae) و بدن پوشیده از فلسهایی ضعیف است که به آسانی کَنده میشوند (Bey-Bienko, 1967). 
	تحقیق حاضر با هدف تعیین فون حشرات زیر راستۀ انسيفرا (Orthoptera: Ensifera) کشور و در ادامۀ اجرای پروژۀ تحقیقاتی مصوب مؤسسۀ تحقیقات گیاهپزشکی کشور به شمارۀ 102-77-11-107 انجام شد.
	مواد و روشها
	در اواسط شهریور 1401 و در نزدیکی ساحل ماسهای رودخانۀ نکا در شمال ایران، به روش تورزدن روی گُلآذینِ بوتههای کاهوَک (Lactuca serriola L.) در میان بوتههای تمشک وحشی (Rubus idaeus L.) و انار وحشی (Punica granatum L.)، نمونهای جیرجیرک جمعآوری شد و درون الکل اتیلیک 75 درجه به آزمایشگاه ردهبندی راستبالمانندهای بخش تحقیقات ردهبندی حشرات مؤسسۀ تحقیقات گیاهپزشکی کشور منتقل شد. بررسیهای شکلشناسی و تصویربرداری توسط استرئومیکروسکوپ Zeiss Stemi-SV8 متصل به دوربین Dino-Lite 2.0 انجام شد. شناسایی شکلشناسی با بررسی شکل، اندازه، تزئینات و رنگ سر، سینه و شکم، شکل، طول و تزئینات شیارها، برجستگیها و حفرات روی سر؛ وجود و یا فقدان شکاف شنوایی در قاعدۀ ساق پای جلویی؛ شکل بندهای پنجۀ پا؛ طول ران و ساق پای عقبی و تعداد و اندازۀ خارهای ساق پای عقبی، با مراجعه به کلیدهای شناسایی معتبر (Bey-Bienko, 1967؛ Chopard, 1969 و Harz, 1969) و آخرین تصحیحات ردهبندی (Cigliano et al., 2023) و همچنین مقایسه با نمونههای موزۀ حشرات هایک میرزایانس در بخش تحقیقات ردهبندی حشرات واقع در مؤسسۀ تحقیقات گیاهپزشکی کشور انجام گرفت.
	نتایج
	کلید شناسایی جنسها و گونههای ایرانی جیرجیرک فَلسی Mogoplistinae 
	1- حدفاصل بین چشمان مرکّب در پیشانی بسیار پهنتر از اولین بند شاخک............................................................................................................................ 2
	_ حدفاصل بین چشمان مرکب در پیشانی باریکتر یا به زحمت پهنتر از اولین بند شاخک، ساق جلویی فاقد طبل شنوایی داخلی یا خارجی، نر و ماده بیبال؛ از ساحل ماسهای رودخانۀ نکا در استان مازندران.......................................................................................................... Arachnocephalus vestidos Costa, 1855
	2- بالپوش نر معمولاً پنهان زیر پیشگرده؛ از منطقۀ پِرچِستان، اَزنا در استان لُرستان............................................ Derectaotus alboniger Bey-Bienko, 1967
	_ بالپوش نر تقریباً آشکار و بیرونزده از پیشگرده؛ از منطقۀ گُتوَند در استان خوزستان.......................................................... Gotvendia dispar Bolívar, 1927
	جنس  (Syn. Physoblemma Brunner von Wattenwyl, 1873 and Pseudometrypa Karsch, 1896) Arachnocephalus Costa, 1855. در جیرجیرکهای متعلق به این جنس، پیشانی در ناحیۀ حدفاصل بین چشمان مرکّب کاملاً متورم و دارای شیاری عمودی است و این ظاهرِ عنکبوتمانند وجه تسمیۀ نامگذاری جنس بوده است (Arachno به شبیه عنکبوت بودن اشاره دارد و cephalus به معنی سر است). ساق پای جلویی بدون شکاف شنوایی است. بند دوّم پنجۀ پا کمابیش ولی مشخصاً پهن است. هر دو جنس نر و ماده بیبال هستند (Chopard, 1969). 
	گونههای متعلق به این جنس پراکنش وسیعی در جهان دارند (شکل 1). به طوریکه تاکنون 3 گونۀ   A. australicus Chopard, 1925 ، A. gracilis Chopard, 1929 و A. maritimus Saussure, 1877 از اقیانوسیه، 8 گونۀ A. brevis Gorochov, 2017، A. dewitzi Saussure, 1877، A. brevissimus Shiraki, 1911، A. breviceps Chopard, 1929، A. brunnerianus Saussure, 1877، A. steini Saussure, 1877، A. longicercis Chopard, 1925  و A. bugnioni Chopard, 1969 عموماً از جنوب شرقی آسیا، 13 گونۀ A. nigrifrons Chopard, 1917، A. nigrifrons Chopard, 1917، A. meruensis Sjöstedt, 1910، A. rufoniger (Sjöstedt, 1910)، A. putridus (Karsch, 1896)، A. minutus Chopard, 1955، A. mediocris Chopard, 1955، A. angustifrons Chopard, 1955، A. bidentatus Chopard, 1951، A. maculifrons Roy, 1969، A. medvedevi Gorochov, 1994، A. subsulcatus Saussure, 1899، A. kevani Chopard, 1954  و A. brincki Chopard, 1955 از آفریقا و گونۀ A. shackletoni Chopard, 1925 از آمریکای جنوبی گزارش شدهاند (Cigliano et al., 2023). در این گسترۀ بزرگ، تنها گونۀ A. vestidos Costa, 1855 تاکنون از غرب تا جنوب غرب پالئارکتیک (فرانسه تا ترکیه) گزارش شده است و با ویژگیهای شکلشناسی نمونۀ بررسی حاضر مطابقت دارد.
	گونۀ A. vestidos Costa, 1855 
	Iran, Mazandaran, Neka River bank; -20m., 36°49'50.3"N, 53°12'56.2"E; 6,IX,2022; 1 female; Leg. Aran Mofidi-Neyestanak. 
	ایران، مازندران، اطراف رودخانۀ نکا، -20 متر، 36°49'50.3"N, 53°12'56.2"E؛ 18 شهریور 1401؛ یک حشرۀ ماده؛ جمعآوری کننده آران مفیدی نیستانک.
	سر از دیدِ بالایی پهن، پیشانی به شدت برجسته و از دید جلویی در بخش میانی در ناحیۀ حدفاصل بین چشمان مرکّب دارای شیار مشخص و واضح است. طول و عرض پیشگرده کمابیش برابر یا اندکی درازتر از پهنا و لبۀ جلویی آن واجد برجستگیهای ریز و جوشمانند است. آخرین بند پنجۀ پای عقبی کوتاهتر از نصف ساق عقبی است. تخمریز کشیده به طول ران پای عقب، کمابیش صاف یا اندکی متمایل به پایین و در انتها واجد ۶ تا ۷ دندانه در سطح پایینی است. صفحۀ زیرجنسی ماده مثلثی با گوشههای گرد است. رنگ عمومی بدن زرد مایل به قهوهای (اُخرایی) و واجد لکهها یا نوارهایی از فَلسهایی زرد با جلای نقرهای است. پیشگرده به رنگ اُخرایی مایل به سرخ و شکم جلای نقرهای (با فلس) یا قهوهای (بدون فلس) دارد (شکل 2). 
	این حشرات روی بقایای گیاهی زندگی میکنند و در برخی از گونهها حشرات نر برای بیان ارتباط صوتی با ضربه زدن شکم روی برگها ایجاد صوت میکنند (Love & Walker, 1979). این حشرات در شرایط آب و هوای مدیترانهای در طول تابستان به صورت حشرات بالغ دیده میشوند (Gangwere & Llorente del Moral, 1992). این جیرجیرک از داغستان و قفقاز تا کریمه، شمال غرب آفریقا، جنوب و جنوب شرقی اروپا (Cigliano et al. 2023) و غرب ترکیه از نواحی مجاور آبگیرها روی بوتههای گز (Tamarix sp) گزارش شده است (Uvarov, 1934).
	/
	شکل 1- پراکنش جنس Arachnocephalus (و گونۀ A. vestidos در نقطهچین) در جهان (Cigliano et al., 2023). ناحیۀ محصور در دایره مربوط به گزارش حاضر است.
	Fig. 1. Distribution of the genus Arachnocephalus (and the species A. vestidos in dotted lines) in the world (Cigliano et al., 2023). The area enclosed in the circle is based on the present report.
	/
	شکل 2- جیرجیرک ماده Arachnocephalus vestidos. کل بدن (a)، صفحۀ زیرجنسی (b)، ۶ تا ۷ دندانه در سطح پایینی انتهای تخمریز (c)،  پالپ لَبی (d)، پیشگرده (e)، پیشانی در ناحیۀ حدفاصل بین چشمان مرکّب (f)، خارهای ریز سطح پایینی ساق عقبی (g).
	Fig. 2. Female of Arachnocephalus vestidos. Profile (a), subgenital plate (b), small 6-7 apical ovipositor denticulations (c), labial palp (d), pronotum (e), frontal rostrum projection (f), ventral fine spines of hind tibia (g). 
	بحث و نتیجه گیری
	خانوادۀ Mogoplistidae دارای دو زیرخانوادۀ موجود Malgasiinae  و Mogoplistinae و یک زیرخانوادۀ منقرض شده به نام Protomogoplistinae  است (Gorochov, 2010). زیرخانوادۀ نخست با تک جنس Malgasia Uvarov, 1940 منحصراً در ماداگاسکار پراکنده است (Gorochov, 2014). مابقی گونهها متعلق به زیرخانوادۀ Mogoplistinae هستند و غیر از مناطق سردسیر نیمکرههای شمالی و جنوبی، در سرتاسر کرۀ زمین گسترش دارند (Cigliano et al., 2023). شوپار در سال ۱۹۶۹ برای افرادی از جیرجیرکهای متعلق به خانوادۀ Mogoplistinae که در قیاس با گونههای متعلق به جنسهای Derectaotus و یا Gotvendia که فاقد شکاف شنوایی در قاعدۀ ساق جلویی بودند، جنس جدیدی به نام Pachyornebius را برای فون خلیج بنگال توصیف کرد (Chopard, 1969). 
	تاکنون هیچکدام از حشرهشناسان ایرانی گزارشی از خانوادۀ Mogoplistidae  در ایران منتشر نکردهاند. این در حالی است که تاکنون یک جنس و دو گونۀ تیپیک از ایران برای دنیای علم توصیف شده است. گونۀ Derectaotus alboniger Bey-Bienko, 1967 اول بار از محل تیپ آن در پِرچِستان (لُرستان، اَزنا) جمعآوری و توصیف شد (Bey-Bienko, 1967). هولوتیپ (جنس نر) این جیرجیرک در موزۀ جانورشناسی سنپترزبورگ در روسیه نگهداری میشود (Cigliano et al., 2023) و اخیراً نیز از منطقۀ دِنا گزارش شده است (Garai, 2010). گونۀ Gotvendia dispar Bolívar را اولبار بولیوار با توصیف جنس و گونهای جدید از منطقۀ گُتوَند استان خوزستان گزارش کرد (Bolívar, 1927) ولی با گذشت یک قرن، گزارش دیگری از وجود این حشره در ایران انتشار نیافته است. زیستگاه نمونۀ هولوتیپ این جیرجیرک که از درههای کارون جمعآوری شده بود و در موزۀ ملی علوم طبیعی مادرید اسپانیا نگهداری میشود، احتمالاً در جریان احداث سد بزرگ کارون نابود و این حشره منقرض شده است.
	سپاسگزاری
	از حمایت مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور قدردانی میشود.
	حمایت مادی و معنوی
	این تحقیق در ادامۀ پروژۀ «بررسي فونستيك حشرات انسيفرا  (Orth., Ensifera) در استانهاي خوزستان، فارس، گيلان، مازندران و گلستان، ايران» به شمارۀ 102-77-11-107 مصوب مؤسسۀ تحقیقات گیاهپزشکی کشور انجام شده است.
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