
 

 تحقيقات آفات گياهي

87-83 (:2 )8- 1397  

 

 مقاله کوتاه علمي

  Grypocoris fieberi Douglas & Scott, 1868اولین گزارش سن 

 (Hem.: Miridae: Mirinae) برای فون ایران 

 
 *1ینیو رضا حس 1یزمان مژگان

 النيگ دانشگاه ،یکشاورز علوم دانشکده ،يپزشکاهيگ گروه -1

 

 (17/6/97تاریخ پذیرش:     10/6/97)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

صورت گرفت،  1396 گيالن در سال در استان Mirinaeخانواده زیرهای برگي سن در پژوهشي که به منظور بررسي فون

آوری و شناسایي شده، های جمعدر بين نمونهآوری و شناسایي شدند. خانواده جمعزیرهای متعددی از این گونه

این گونه از  شود.جدید برای فون ایران گزارش مي ایعنوان گونهبه Grypocoris fieberi Douglas & Scott, 1868گونه

و  (N, 49°48´E. 1737m´43°36) ( در مناطق داماشApiaceae( و گياهان علفي تيره چتریان ).Cirsium spگياه کنگر)روی 

آوری شده در کلکسيون حشرات موزه تاریخ طبيعي های جمعنمونهآوری شد. ( جمعN, 49°23´E. 1703m´55°36سالنسر )

 شوند.داری ميدانشگاه گيالن نگه
 

 .گيالن، استان تاکسونوميهای برگي، سنبالپوشان، نيمهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

های برگي، با داشتن بيش از یا سن Miridaeخانواده 

ترین ی توصيف شده در سراسر جهان، بزرگگونه 11300

 ,Schuh) دهندبالپوشان را تشکيل ميخانواده از راسته نيم

خوارند، اما ها عموما گياه. این سن(2002-2013 ;1995

ها و حشراتي ها نيز شکارگرهای عمومي کنهبرخي گونه

کنند و با بسياری از آفات ياهان تغذیه ميهستند که از گ

 Schuh) ها مرتبط هستندعمومي درختان زینتي و درختچه

and Slater, 1995; Wheleer, 2002) . طبق آخرین

زیرخانواده معرفي شده  7بندی از این خانواده، سيستم طبقه

-در ميان زیرخانواده(. Wolski and Henry, 2015است )

جنس و حداقل  350قبيله و حدود  6با داشتن  Mirinae ها،

-ترین زیرخانواده از سنی توصيف شده، بزرگگونه 4100

 (.Hernandez and Henry, 2010باشد )های برگي مي

 10با  Grypocoris Douglas & Scott, 1868جنس 

های قبيله ی توصيف شده در دنيا، یکي از جنسگونه

Mirini  در زیرخانوادهMirinae شود. تاکنون محسوب مي

 Grypocorisاز این جنس،  گونه 2در ایران تنها 

ajderensis Putshkov, 1975  وGrypocoris 

golestanicus  Heiss & Linnavuori, 2002 متعلق به ،

ترتيب از شمال ایران و گلستان به ،Grypocorisزیرجنس 

این در حالي است که از حضور گونه گزارش شده است. 

صحت ران اطالعات دقيقي در دسترس نيست و در ایاول 

در آینده باید مورد بررسي و است مورد تردید گزارش آن 

 پژوهش حاضردر (. Aukema et al., 2013) قرار گيرد

 گيالن در سال در استان Mirinaeخانواده زیرهای فون سن

های متعددی از این گونه مورد بررسي قرار گرفت و 1396

ها آوری نمونهآوری و شناسایي شدند. جمعجمع خانوادهزیر

 .انجام گرفت گيری و تله نوریبا استفاده از تور حشره

آوری شده پس از انتقال به آزمایشگاه اتاله های جمعنمونه

شده و با استفاده از کليدهای تاکسونوميک معتبر و موجود 

آوری و شناسایي های جمعشناسایي شدند. در بين نمونه

 ,Grypocoris fieberi Douglas & Scott ، گونهشده

-ای جدید برای فون ایران گزارش ميعنوان گونهبه 1868

از روی گياه ماده  3نر و  1این گونه  از شود.

گياهان علفي ماده از روی  2نر و  3( و .Cirsium spکنگر)

 ,N´43°36) ( در مناطق داماشApiaceaeتيره چتریان )

49°48´E. 1737m)  سالنسر و  7/3/96در تاریخ

(36°55´N, 49°23´E. 1703m در تاریخ )جمع 8/5/96-

 .آوری شد

 (2و  1)شکل  بدن :شناسیریختهای ویژگی 

 کشيده و باریک؛ پوشيده از موهای کوتاه سفيد رنگ؛

 متر.ميلي 3/8-8/8ها و در ماده 3/7-7/7اندازه بدن در نرها 

فرق سر  متر؛ميلي 22/1-26/1عرض سر  ؛سياه، براق :سر

عرض فرق سر  ؛های مرکبدارای دو لکه در پشت چشم

های مرکب نسبت فرق سر به چشم ،مترميلي 55/0-51/0

بخش  ؛متورم( Clypeus) و کليپئوس پيشاني؛ 66/1-35/1

ارای یک نوار طولي د های مرکبپایيني سر در زیر چشم

های مرکب: بزرگ، با یقه در تماس چشم باریک زرد رنگ.

 ها:شاخک رسد.به پيش ران پای مياني مي :لب پایين. نيستند

 ؛ای مایل به قرمزقهوهتر از طول بدن، کوتاهکشيده و بلند، 

ابتدایي و نوک ای مایل به قرمز، بخش قهوه بند اول شاخک

 تر از سایر بندها، به طولضخيم انتهایي آن سياه رنگ،

طول بند دوم  برابر عرض سر؛ 78/0-85/0متر، ميلي 06/1-1

متر، قاعده بند دوم و سوم شاخک ميلي 5/3-7/3شاخک 

-2/0، به طول گاهي زرد رنگ سياه، پهن و یقه زرد رنگ؛

گاهي در  ، سياه ومشخص (Calli) کالي ؛مترميلي 16/0

 متر،ميلي 18/1-33/1 طولپرونوتوم:  .بخش مياني زرد رنگ

، در انتهای کالي دارای دو لکه زرد بزرگای شکل، زنگوله

زرد؛  (Peritreme) میپریترحاشيه عقبي پرونوتوم صاف؛ 

، در رنگ سياهمشخص و  (Mesoscutum) مزواسکوتوم

به طول ، قاعده سياه رنگ زرد و در :سپرچه .طرفين فرورفته

. مترميلي 02/1-2/1متر و عرض در قاعده ميلي 02/1-93/0

انتهایي آن گاهي  4/1سياه و  (Clavus) کالووس ليترا:همي

زرد و در نيمه انتهایي دارای  (Corium) موکوری؛زرد رنگ

 Medial) مدیال فرکچر ؛یک نوار طولي پهن سياه رنگ

Fracture)  مشخص، بلند و تا بخش مياني کوریوم امتداد

زرد رنگ و نوک باریک،  (Embolium) امبوليوم ؛یافته

زرد و در لبه انتهایي  (Cuneus) کونئوسانتهایي آن سياه؛ 

http://research.amnh.org/pbi/catalog/references.php?id=14994
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، پوشيده از موهای ای مایل به قرمزقهوه :پاها .سياه رنگ

های سياه و موهای مشکي ران دارای لکه ؛کوتاه سياه رنگ

بند سوم  سياه؛کوتاه دارای خارهای زرد و اه؛ ساق پاها کوت

دارای  ها بدون دندانه،ناخن از بند اول و دوم؛ پنجه بلندتر

 ژنيتاليایشکل.  ایورقه (Empodium) امپودیوم بالشک؛

(Genitalia) نر: پارامر (Paramere)  چپ  (4و  3)شکل

ورم نسبتا مت (Sensory Lobe) داسي شکل، سنسوری لوب

در انتها  (Apophysis) و دارای موهای بلند ایستاده، آپوفيز

و فاقد  غشایي (5)شکل  (Endosoma) اندوزمانوک تيز؛ 

های غشایي متعدد، سطوح ، دارای لوب(Spicule) اسپيکول

 .است ها پوشيده از خارهای ریزلوب

 

 سپاسگزاری

نویسندگان مقاله مراتب قدرداني خود را از آقای 

مهندس سعدی محمدی )دانشجوی کارشناسي ارشد 

مورد مطالعه  های نمونهتهيه عکسدليل دانشگاه گيالن( به 

 دارند.در تحقيق حاضر ابراز مي
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( 4( پارامر راست؛ )3جانبي؛ )( نمای 2( حشره کامل نمای پشتي؛ )1): جنس نر Grypocoris fieberiسن  -5تا  1 هایشکل

 اندوزوما. (5پارامر چپ؛ )
Figures 1-5. Grypocoris fieberi male: (1) adult, dorsal view; (2) adult, lateral view; (3) right 

paramere; (4) left paramere; (5) endosoma. 
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Abstract 

In a study to investigate the fauna of Mirinae subfamily in Guilan province during 2017, many 

mirid species were collected and identified. Among collected species, Grypocoris fieberi Douglas & 

Scott, 1868 is reported as a new species for Iranian fauna. This species was collected on Cirsium sp. 

and weeds (Apiaceae) from Damash (36°43´N, 49°48´E. 1737m) and SalanSar (36°55´N, 49°23´E. 

1703m). Collected specimens were deposited at the Natural History Museum of the University of 

Guilan, Rasht, Iran. 
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