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 کیدهچ

وسيله صورت تصادفي بهبرداری بهنمونه ،و گلستان مازندران هایاستان Corixidae های آبزی خانوادهسن بررسي فون منظوربه

 یاريآب یهاکانال ، مزارع برنج وها، نهرهاها، رودخانهاچهیاعم از در نیريآب ش مختلفهای زیستگاهدر و تله نوری  گيریحشره تور

در مجموع  در این بررسي .مورد شناسایي قرار گرفتندتاکسونوميک معتبر  هایکليد باها نمونه انجام گرفت. 1400-1401 هایسالطي 

و گلستان مازندران  هایبرای اولين بار از استان ،اندکه با ستاره نشان داده شده هایيگونه. شد شناسایيآوری و جمع گونه شش

   شوند.گزارش مي

Corixa affinis Leach, 1817, Corixa punctata (Illiger, 1807)*, Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848)*, 

Sigara nigrolineata nigrolineata (Fieber, 1848)*, Sigara striata (Linnaeus, 1758)*, Sigara lateralis 

(Leach, 1817) 
 ها تهيه شد.های گزارش شده از این استانها و گونهتشخيص جنس منظوربهکليد شناسایي نيز 

 

 گزارش جدید ،انبالپوشنيم، های آبي، فونزیستگاهتاکسونومي،  :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه

 سه شامل ،ترین حشرات آبزیاز فراوان ی آبزیهاسن

و  Nepomorpha، Gerromorpha فروراسته

Leptopodomorpha .هستند (Polhemus and 

Polhemus, 2008.) متعلق بهکه  نپومورفا یفروراسته 

ن تنوع را در مناطق یترشيب است، 1آبزی حقيقي هایسن

ی این هاگونه بيشتر .(Lara et al., 2019) دارد یريگرمس

 يزندگ يآب هایطيمح درطول عمر خود  تردر بيش فروراسته

 کننديآب را ترک مانتشار با پرواز به سایر نقاط  برای کرده و

(Ye et al., 2019.) خانواده 11 نپومورفا شامل یفروراسته 

 ,Štys and Jansson) است Corixidae خانوادهاز جمله 

رفتارهای مختلف دارای ، Corixidae هایگونه .(1988

عنوان به و ندرشکارگ هاآن . برخي ازمي باشندای تغذیه

مورد بررسي قرار ها پشهجمعيت عوامل موثر در کنترل 

بعضي  (.Bakonyi, 1978; Lara et al., 2019) اندگرفته

از  ژهیوبهخواری بوده و دارای رژیم غذایي گياهها گونه

از  .(Schuh and Slater 1995) کننديم تغذیهها جلبک

توان به استفاده از مي های این خانوادهگونهاقتصادی  اهميت

پرندگان، و  آکواریومي و عنوان غذای ماهيانها بهآن

کيفيت آب اشاره  يها در ارزیابنقش احتمالي آنهمچنين 

دهد که برخي مرور منابع نشان مي .(Papáček, 2001) کرد

يان تخم ماه ا حمله بهب Corixidaeهای های سناز گونه

 اندها شدهآنصدمه به جمعيت  قيمت پرورشي سببگران

(; 1973Sokolovskaya and Zhitneva, 

1993Hutchinson, .) ی هاگونه بيشتر از نظر زیستگاهي

 گرید يکنند، اما برخيم يزندگ نیريدر آب ش این خانواده

 هاسن این .(Henry, 2017) اندسازگار شده آب شوربا  نيز

ها، اچهیها، دربرکهاز جمله  يآب یهاستگاهیدر تمام ز باًیتقر

آبگيرها و  ها وتاالب، های آرام رودخانهقسمت نهرها،

 ;Jansson, 1986) شونديم افتیها ایدر کینزد سدهای

2010, et al.; Topkara 1990, Savage). 

                                                           
1. Aquatic true bugs 
2. Scoope-like 
3. Pala 

شکل، لب  يضيبا بدن ب Corixidae خانوادههای سن

 یهاشاخک با شيارهای عرضي، بدون بند و کوتاه مثلثي پایين

و مالقه  بندیکیپنجه  ي که زیر سر قرار گرفته وکوتاه

از سایر  ،است گاهي با ساق ادغام شدهکه پای جلویي  2مانند

با پاهای  هااین سن. شوندمي زیهای نپومورفا متماخانواده

 ,Schuh and Slater) کننديپارو مانند به پشت شنا م يعقب

1995; Henry, 2017). یهامادهو  گيمراحل پور شناسایي 

 مشکل اري، بسSigara جنس یهاگونه مانندها، از گونه يبرخ

در معمول  يصيتشخ هایویژگياست.  رممکنيغ يحت ای و

 یپاهای )پنجه 3پاال، شامل شکل و اندازه Corixidaeنرهای 

نمای پشتي بخش شکمي،  ،4آرایش خارهای پاال، (اول

 ,Janssonژنيتاليا هستند ) شناسيریختو  5استریگيل

1986; Savage, 1990.) 

رخانواده یشش ز لشام Corixidae خانواده

Diaprepocorinae ،Micronectinae، Cymatiinae، 

Stenocorixinae ،Heterocorixinae  وCorixinae 

( Nieser, 2002نيسر ) (.Štys and Jansson, 1988) است

و  Diaprepocorinaeهای با ارتقاء زیرخانواده

Micronectinae  بر اساس تفاوت در  خانوادهسطح به

شاخک و ساختار توليد  ی، پارامر نر، تعداد بندها6سپرچه

 ش داد.یافزا خانواده 13به  رای نپومورفا هاصدا، تعداد خانواده

از نظر تعداد  زیرخانواده نیترمتنوع Corixinaeه رخانوادیز

ترین جنس آن از نظر بزرگ Sigaraو جنس  جنس و گونه

 ,Hungerford, 1948; Jansson) استتعداد گونه 

 بر اساس گزارش پولهموس و پولهموس (.1986

(Polhemus and Polhemus, 2008،) 607 متعلق  گونه

شناخته  در سراسر دنيا Corixidaeاز خانواده جنس  35 به

جنس مربوط  15 گونه متعلق به 143از این ميان،  که است شده

 است در مطالعه توضيح. الزم به استبه ناحيه پالئارکتيک 

با شش زیرخانواده در نظر  Corixidaeخانواده  شده،بيان

های تاکسونوميک ترین بررسي. از مهمه استگرفته شد

 توسط ايدن فون یبازنگرتوان به پيرامون این خانواده مي

4. Pala pegs 
5. Srigil 
6. Scutellum 
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و نواحي  اروپاهای موجود در و بررسي گونه هانگرفورد

 ;Hungerford, 1948د )اشاره کر مجاور توسط جانسون

Jansson, 1986). 

از خانواده  جنس هفتمتعلق به  گونه 25 تاکنون

Corixidae است گزارش شده توسط افراد مختلفي  در ایران

ه از ج گونگونه از استان مازندران و پن 10 ،که از این تعداد

 ,Hoberlandt, 1959; Heiss) دنباشاستان گلستان مي

2002; Linnavuori, 2009; Samin et al., 2012; 

Ghahari, 2013; Ghahari et al., 2013; Aukema et 

al., 2013.)  این بعضي از در صحت شایان ذکر است که

 .است و ابهام مورد تردید نداشته وقطعيت وجود  هاگزارش

خص مشمقاالت این در ها گونهبرخي  داریمحل نگه از جمله

ای هونهحضور گو یا عدم تایيد منظور تایيد به رواز این .نيست

و  تربيش هایبررسيانجام ، شدهبيانگزارش شده در مناطق 

 پژوهش حاضر .رسدضروری به نظر مي در این زمينه تردقيق

های آبزی با هدف فراهم نمودن اطالعات الزم و تکميلي سن

های مازندران و گلستان انجام در استان Corixidaeخانواده 

های سنتشخيص منظور نيز به شناسایي کليدیک شده است. 

 هایاستان های آبيمرتبط با زیستگاه Corixidaeآبزی 

 تهيه شده است. مذکور

 

 هامواد و روش

 از 1400-1401 هایسالطي های متعددی بردارینمونه

ها، اچهیمختلف طبيعي و مصنوعي اعم از در آبي هایمحيط

، يآب یهاها، نهرها، کانالسد، رودخانه پشت یهااچهیدر

با استفاده از  و گلستان مازندران هایدر استانه و غير هابرکه

-برخي از زیستگاه .و تله نوری انجام گرفت گيریحشره تور

 اند.نشان داده شده 4تا  1 هایبرداری در شکلهای مورد نمونه

 مربوط اطالعات همراهبه شدند و اتاله آزمایشگاهر د هامونهن

 کلکسيون هایجعبه، داخل آن زیر برچسب در گونه هر به

از طریق بررسي شده آوریهای جمعنمونه .ندقرار گرفت

 کليدهایاستفاده از با  ژنيتاليای نر وشناسي های ریختویژگي

و همچنين  يتاکسونوميکمعتبر  هایشناسایي و توصيف

های تایيد شده موجود در کلکسيون حشرات مقایسه با نمونه

                                                           
1. Helicon Focus 6 

 ,Poisson) شناسایي شدندموزه تاریخ طبيعي دانشگاه گيالن 

1957; Jansson, 1986; Savage, 1990; Linnavuori 

and Hosseini, 2000.)  

وسيله به هانمونه شکميی از نمای پشتي و اردبرعکس

متصل  Canon 200Dدوربين عکاسي دیجيتالي کانن مدل 

 Canonبا لنز  سازدستبرداری اتوماتيک به دستگاه عکس

EF 100mm f/2.8 Extention tube USM Macro  و

وسيله دوربين ی قطعات ژنيتاليای افراد نر بهبردارعکس

متصل به  Canon 600Dعکاسي دیجيتالي کانن مدل 

× 10یي نمابزرگبا  Leica DM 1000ميکروسکوپ مدل 

که از یک نما و یک به طوری ؛انجام پذیرفت× 20 و

در  .عکس از هر نمونه گرفته شد 30 بيش ازیي، نمابزرگ

 1هليکون فوکوس افزارنرممرحله بعد به کمک 

(http://www.heliconsoft.com) ها روی هم عکس

وح باال و متمرکز ایجاد شد. تصویر یک تصویر با وض چيده و

با تغيير ميزان نور، برش و حذف  2در محيط فوتوشاپ نهایي

های شناسایي شده نمونه ی اضافه تصویر ویرایش شد.هابخش

پزشکي دانشکده علوم رات گروه گياهدر کلکسيون حش

 شوند.کشاورزی دانشگاه گيالن نگهداری مي

 

 نتایج و بحث

نمونه متعلق به شش گونه  372در این بررسي در مجموع 

آوری و شناسایي جمع Corixidaeخانواده  از سه جنس از

و گلستان  های مازندرانشدند که چهار گونه برای فون استان

های شده برای فون استانآوریهای جمعجدید هستند. گونه

، Corixa affinis ،C. punctataمازندران و گلستان شامل 

Hesperocorixa linnaei ،Sigara nigrolineata ،S. 

striata  وS. lateralis منظور تفکيک و تشخيص هستند.  به

استان مازندران و آوری شده از مناطق مختلف های جمعگونه

های گزارش شده از گلستان کليد شناسایي زیر بر مبنای گونه

این دو استان تهيه شد.

2. Adobe Photoshop CC 2017 

http://www.heliconsoft.com/
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 -4؛ صفائيه -3 ؛سيجوال -2؛ آبادتوناس -1 گلستان و مازندران: های برداری در استانههای مورد نمونزیستگاه -1-4 هایشکل

 لفور
Figures 1-4. Habitats of sampling areas in Golestan and Mazandaran provinces: 1- Estunabad; 2- 

Sijeval; 3- Safeiyeh; 4- Lafor 

 

های گزارش شده از ها و گونهکلید شناسایی جنس

 های مازندران و گلستاناستان

طول  متر؛ميلي 8از  تربزرگطول بدن  ،های بزرگ. گونه1

و  1سينهسطح قفس متر؛ميلي 5/3حداقل  از نمای پشتي سر

بندهای شکمي جنس نر در سمت ؛ بالپوش صاف و براقنيم

 بزرگ و بيضي شکل ليگیاستر؛ (7)شکلفاقد تقارن   چپ

 Corixa.................. 4 ...................(6)شکل  چپ سمت در

 8 مساویتر یا کوچکطول بدن  ،های کوچکگونه -

سطح متر؛ حداکثر سه ميلي از نمای پشتي طول سر متر؛ميلي

مي جنس نر در بندهای شک؛ اربالپوش ناهموو نيمسينه قفس

در صورت  ليگیاستر؛ (12)شکل  فاقد تقارنسمت راست 

 2.. ..................................(11)شکل راست  سمت دروجود 

منظم و یکدست  اغلب 2زرد روی کوریوم عرضي . نوارهای2

نگ و ها کمرو در عرض کوریوم کشيده شده یا طرح

 Hesperocorixa......................... 6 .......................محو

                                                           
1. Pronotum 
2. Corium 

و  مواجنوارهای عرضي زرد روی کوریوم اکثراً شکسته و  -

های روی کوریوم متغيير طرح پوشاند،عرض کوریوم را نمي

 3............................................... ................انداما محو نشده

سينه؛ تر از لوب جانبي پيش قفسکمي پهن 3مرون. مزواپي3

شود؛ مرون باز ميتقریباً وسط لبه جانبي مزواپي scentغدد 

 Paracorixa caspica............ ..................فاقد استریگيل

سينه؛ غدد تر از لوب جانبي پيش قفسباریکن مرومزواپي -

scent دارای؛ شوداز ميمرون بنزدیک نوک مزواپي 

 Sigara......................... ...10 .............................استریگيل

 سينهقفسمتر؛ يليم 12از  شي، طول بدن ببزرگ یهاگونه .4

 C. punctate..... .....(8 )شکل زرد يعرض نوار 14از  شيبا ب

متر؛ يليم 12 از ترکم، طول بدن کوچک یهاگونه -

 5......... ..................زرد يعرض نوار 14تر از با کم سينهقفس

تر طول حاشيه بيشدر  prenodal shinyها ناحيه . در ماده5

costal ا با نره ؛(5)شکل  با پهنای تقریباً یکسان کشيده شده

 C. affinis......... ...........(7 )شکل پاالروی  خار 30تر از کم

3. Mesoepimeron 
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 costalطول حاشيه در  prenodal shinyها ناحيه در ماده -

 روی خار 30تر از بيشنرها با  شود؛تدریج باریک ميبه

 C. panzeri.. ..............................................................پاال

تر از فضای بالپوش با نوارهای عرضي زرد باریکنيم. 6

 شکل) ( نوار عرضي زرد7ندرت )به 6با  سينهقفس؛ ایقهوه

10).............................................................. ..H. linnaei 

تر از بالپوش با نوارهای عرضي زرد هم اندازه یا پهنيمن -

 7....... ...نوار عرضي زرد 10-12با  سينهقفس؛ ایفضای قهوه

 تر ازپهن يکم سينهقفسجلویي زرد  نوار عرضي. دو تا سه 7

های معموالً به لبهيره تترین نوارهای نوارهای عقبي؛ جلویي

نرها فاقد فرورفتگي در  ؛دنرسدیسک مي

 H. occulta. ..........................................................پيشاني

 تر ازپهن سينهقفسجلویي زرد  نوار عرضيدو تا سه  -

صورت بهمعموالً يره تترین نوارهای نوارهای عقبي؛ جلویي

و حداکثر به سه چهارم فاصله از وسط  شدهمحو  يجانب

؛ نرها دارای فرورفتگي در دنرسيآن م یهاتا لبه سکید

 H. parallela... .....................................................پيشاني

بالپوش نيم یالگوها ؛(19)شکل  رهيعقب ت یپا پنجه دوم. 8

 S. lateralis....... ............(20 شکل) کرمي شکلصورت به

بالپوش ی نيمالگوها ؛تيره نيستعقب  یپا پنجه دوم -

 9 ................................................................................ريمتغ

 10......... ..............االپنرها با یک ردیف خار پيوسته روی . 9

 11......... ......................دو ردیف خار جدا روی پاال نرها با -

 )شکل د شدهو گر تحليل رفته سينهقفسهای جانبي لبه .10

16)................................................. .......S. nigrolineata 

و تيز  تحليل نرفته سينهقفسهای جانبي لبه -

 S. hoggarica......... .................................................است

 12.......... ......است............... زيت سينهقفس يجانب یایزوا. 11

 13.. ...............................تيز نيست سينهقفس يجانب یایزوا -

از خارهای  پاال بلندتر 1در نرها خارهای انتهایي .21

 S. kervillei............. ............................................2ابتدایي

خارهای  تر ازهانتهایي پاال کوتادر نرها خارهای  -

 S. samani samani.. ......................بتدایي......................ا

                                                           
1. Distal 
2. Proximal 

پوشاني . ردیف خارهای ابتدایي و انتهایي پاال باهم هم13

 S. assimilis....................... ..................................دارند...

پوشاني ابتدایي و انتهایي پاال باهم همردیف خارهای  -

 14................................... .........................ندارند................

 S. striata.. (.14 )شکل. نرها با استریگيل بزرگ و بيضي 14

 S. albiventris........... ....وچک.........نرها با استریگيل ک -

 

 Corixa Geoffroy, 1762جنس 
 .C. affinis Leach, 1817 ،C چهار گونه تاکنون

jakowleffi Horváth, 1880 ،C. panzeri Fieber, 

از این جنس در  C. punctata (Illiger, 1807)و  1848

 ;Cox and Cox, 1995) است زارش شدهایران گ

Hoberlandt, 1959; Jaczewski, 1962; Linnavuori 

and Hosseini, 2000; Modarres Awal, 2008). 

 

 Corixa affinis Leach, 1817گونه 
 Corixaاز جنس  گونه رینتکوچک :افتراقیصفات 

 بالپوش کرمي شکل وی نيمالگو متر؛يليم 5/7-10با طول 

 نامنظم نسبتاً زرد يعرض نوار 14-12 با سينهقفس ؛دارموج

؛ طول (زردی نوارها از ترکیباري مشکی نوارها)

و مثلثي شکل و  به وضوح بلندتر از عرض آن 3متازایفوس

 prenodal shiny ناحيه ،مادهدر جنس   (.7نوک تيز)شکل 

با پهنای تقریباً یکسان کشيده  costalتر طول حاشيه بيشدر 

 25 تقریباً) خارهای پاال ،نر . در جنس(5)شکل  است شده

 7-8با  ؛ استریگيلپيوسته کماني شکل یک ردیفدر  (خار

با راس دو لبه داسي شکل  راست 4(؛ پارامر6)شکل  شانه

 ، در انتهاایهای نيم دایرهبرجستگيبا چپ پارامر  ؛(22)شکل 

 .(27)شکل لبه داخلي دارای مو در و  به تدریج باریک شده

آورده  1 دولدر ج C. affinis گونهآوری اطالعات جمع

 .شده است

3. Metaxyphus 
4. Paramere 
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 Corixaگونه  آوری شدههای جمعاستان، شهر/منطقه، مختصات جغرافيایي، نوع زیستگاه آبي، تاریخ و تعداد نمونه -1جدول 

affinis 
Table 1. Province, city/region, geographical coordinates, aquatic habitat, date, and the number of 

samples Corixa affinis 

Number of 

samples 

Date Aquatic habitat Geographical 

coordinates 

City/Region Province 

5♂, 4♀ 2022-05-30 irrigation channels 36°41ʹ 22ʺ N, 

52°36ʹ 18ʺ E 

Safaeiyeh Mazandaran 

4♂, 6♀ 2022-05-30 irrigation channels 36°41ʹ 40ʺ N, 

52°37ʹ 04ʺ E 

Oujak Sar  

5♂, 2♀ 2022-06-02 irrigation channels 36°45ʹ 29ʺ N, 

52°46ʹ 53ʺ E 

Galugah  

1♂ 2022-06-02 pool 36°42ʹ 05ʺ N, 

53°56ʹ 34ʺ E 

Estunabad Golestan 

 

 
 -7و  6(؛ Prenodal shinyي )پيکان: ناحيه پشت ینما، جنس ماده، حشره کامل -Corixa affinis: 5گونه   -5-7 یهاشکل

 شکمي )پيکان: متازایفوس( ینماحشره کامل،  -7 ،بخش شکمي، نمای پشتي )پيکان: استریگيل( -6جنس نر: 
Figures 5-7. Corixa affinis: 5- female, adult, dorsal view (arrow: Prenodal shiny area); 6 & 7- male: 6- 

abdomen, dorsal view (arrow: Strigil), 7- adult, ventral view (arrow: Metaxyphus) 
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 Corixa punctata (Illiger, 1807)گونه 

 با Corixaجنس  تربزرگی هاگونه :افتراقیصفات 

بالپوش کرمي شکل و ی نيمالگو متر؛يليم 12از  شيطول ب

 ،مادهدر جنس . زرد يعرض نوار 15-20با  سينهقفس ؛دارموج

در وسط سطحي با برآمدگي و  دهيخم يکم يانيم یران پا

ران پای مياني  ،نردر جنس  .(9)شکل  )نمای جلویي( ران

؛ پاال کشيده و کامالً خميده و خارهای شکمي آن نيز خميده

شانه؛  8-10با  ؛ استریگيلخار( 27-32) با یک ردیف خار

شکل و در لبه  داسيپارامر چپ  ؛داسي شکل پارامر راست

 .داخلي دارای برآمدگي

ورده آ 2در جدول  C. punctataآوری گونه اطالعات جمع

 .شده است

جدید گزارش  گلستاناین گونه برای استان مالحظات: 

شود.مي

 

 Corixaگونه آوری شده های جمعاستان، شهر/منطقه، مختصات جغرافيایي، نوع زیستگاه آبي، تاریخ و تعداد نمونه -2جدول 

punctata 
Table 2. Province, city/region, geographical coordinates, aquatic habitat, date, and the number of 

samples Corixa punctata 

Number of 

samples 

Date Aquatic habitat Geographical 

coordinates 

City/Region Province 

1♀ 2022-06-02 pool 36°42ʹ 05ʺ N, 

53°56ʹ 34ʺ E 

Estunabad Golestan 

 

 
)پيکان: برآمدگي سطحي و  يشکم ینما -9 ،يپشت ینما -8 :، حشره کاملمادهجنس ، Corixa punctata گونه -9-8های شکل

 عمق در وسط ران(کم
Figures 8-9. Corixa punctata, female, adult: 8- dorsal view, 9- ventral view (arrow: A slightly curved 

with a shallow ridge in the middle of the femur) 
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 Hesperocorixa Kirkaldy, 1908جنس 

 .H. linnaei (Fieber, 1848) ،H تاکنون چهار گونه

occulta (Lundblad, 1929)، H. parallela (Fieber, 

جنس در  این از H. sahlbergi (Fieber, 1848) و (1860

 ;Cox and Cox, 1995) ایران گزارش شده است

Linnavuori & Modarres, 1998; Linnavuori and 

Hosseini, 2000). 

 Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848)گونه 

 سينهقفس ؛مترميلي 5/6-5/8طول بدن  :افتراقیصفات 

با م ویکور؛ باریک و منظم( 7ندرت )به زرد يعرض نوار 6 با

نوارهای زرد واضح؛ متازایفوس مثلثي شکل و کشيده و نوک 

 آن مقعر. در جنس نر، پاال تقریباً مستطيلي با یک ردیف خار

استریگيل بزرگ و بيضي ؛ (12)شکل  خار( 20-24) پيوسته 

کماني با انتهای راست ؛ پارامر (11)شکل  شانه 4-5شکل با 

؛ (25)شکل  و دارای تعداد کمي زائده کوچک بریده و ناقص

های خارمانند و در راس دارای پارامر چپ با برجستگي

 .(26)شکل  تعدادی موی بلند

 3در جدول  H. linnaeiآوری گونه اطالعات جمع

 .آورده شده است

جدید  انمازندراین گونه برای استان  مالحظات:

شود.گزارش مي

 

ه گونآوری شده های جمعاستان، شهر/منطقه، مختصات جغرافيایي، نوع زیستگاه آبي، تاریخ و تعداد نمونه  -3جدول 
Hesperocorixa linnaei 

Table 3. Province, city/region, geographical coordinates, aquatic habitat, date, and the number of 

samples Hesperocorixa linnaei 

Number of 

samples 

Date Aquatic habitat Geographical 

coordinates 

City/Region Province 

3♂, 3♀ 2022-05-30 irrigation channels 36°41ʹ 22ʺ N, 

52°36ʹ 18ʺ E 

Safaeiyeh Mazandaran 

2♂, 4♀ 2022-05-30 irrigation channels 36°41ʹ 40ʺ N, 

52°37ʹ 04ʺ E 

Oujak Sar  

 

 Sigara Fabricius, 1775جنس 
 .S. iranica Lindberg, 1964 ،Sگونه  12تاکنون 

nigrolineata nigrolineata (Fieber, 1848) ،S. 

albiventris (Horvath, 1911) ،S. assimilis 

(Fieber, 1848) ،S. seistanensis (Distant, 1920) ،

S. daghestanica Jansson, 1983 ،S. kervillei 

(Poisson, 1927) ،S. samani tigranes Jansson, 

1986 ،S. samani samani (Hoberlandt, 1952) ،S. 

hoggarica Poisson, 1929 ،S. lateralis (Leach, 

از این جنس در  S. scripta (Rambur, 1840)و  (1817

 Distant, 1920; Cox andایران گزارش شده است )

Cox, 1995; Hoberlandt, 1959; Linnavuori & 

Modarres, 1998; Linnavuori and Hosseini 

2000; Heiss, 2002; Samin et al., 2012; Ghahari, 

 آوری و شناسایي شد.بررسي سه گونه جمع (. در این2013
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بخش  -11 جنس نر: :12و  11؛ يپشت یمان حشره کامل، ،جنس ماده -Hesperocorixa linnaei: 10گونه  -10-12های کلش

 )پيکان: پاال( يشکم ینماحشره کامل،  -12، )پيکان: استریگيل( يپشت ینما ،شکمي
Figures 10-12. Hesperocorixa linnaei: 10- female, adult, dorsal view; 11 & 12: male: 11- abdomen, 

dorsal view (arrow: Strigil), 12- adult, ventral view (arrow: Pala) 

 

 

 Sigara (Sigara) striata (Linnaeus, 1758)گونه 

 سينهقفسمتر؛ ميلي 5/6 -5/7طول بدن : افتراقی صفات

و گاهي اوقات  6های جانبي گرد، معموالً با کوتاه و با حاشيه

تر از نوار سياه رنگ ؛ نوارهای عرضي زرد کمي باریک 8-7

در قاعده معموالً منظم و  1کالووسزرد عرضي  ینوارها

 کوتاه با مثلثي ومتازایفوس ؛ رنگ اهيسنوارهای از  ترعریض

خار تقریباً نزدیک  فیدو رد با . در جنس نر، پاالگرد نوک

صورت پشتي شکمي باهم تداخل ندارند )شکل بهم که به

)شکل  شکل يضيبو  بزرگ طور معمولبهاستریگيل  ؛(15

؛ پارامر راست در نيمه ابتدایي پهن و در ادامه به طرف باال (14

پارامر چپ دارای (؛ 21باریک و اندکي خم شده )شکل 

 (.30های خارمانند )شکل برجستگي

 4در جدول  S. striataآوری گونه اطالعات جمع

 آورده شده است.

 گلستانهای مازندران و این گونه برای استان مالحظات:

شود.جدید گزارش مي

 

                                                           
1. Clavus 
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 Sigaraه گونآوری شده های جمعاستان، شهر/منطقه، مختصات جغرافيایي، نوع زیستگاه آبي، تاریخ و تعداد نمونه  -4جدول 

striata 
Table 4. Province, city/region, geographical coordinates, aquatic habitat, date, and the number of 

samples Sigara striata 

Number of 

samples 

Date Aquatic habitat Geographical 

coordinates 

City/Region Province 

5♀ 2021-05-14 paddy fields 36°39ʹ 31ʺ N, 

52°36ʹ 59ʺ E 

Darzi Mahalle Mazandaran 

2♂ 2021-05-16 pond 36°39ʹ 15ʺ N, 

52°35ʹ 59ʺ E 

Esfandiar 

Mahalle 

 

1♂, 2♀ 2021-05-17 irrigation 

channels 

36°40ʹ 46ʺ N, 

52°41ʹ 13ʺ E 

Shurak  

1♀ 2021-05-18 river 36°43ʹ 19ʺ N, 

52°44ʹ 42ʺ E 

Mirud  

2♂, 2♀ 2022-05-28 pool 36°50ʹ 31ʺ N, 

53°20ʹ 08ʺ E 

Zaqmarz  

♂♀ more than 

10  

2022-05-28 pool 36°50ʹ 51ʺ N, 

53°22ʹ 29ʺ E 

  

1♀ 2022-06-02 stream 36°53ʹ 13ʺ N, 

54°07ʹ 21ʺ E 

Sijeval Golestan 

 

 Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineataگونه 

nigrolineata (Fieber, 1848) 
 یایزوا؛ متريليم 5 -5/6طول بدن  :افتراقی صفات

-قفس؛ (16)شکل  شدهو گرد  تحليل رفته سينهقفس يجانب

 فاقدها بالدر  میوکورناحيه ؛ زرد ينوار عرض 6از  شيبا ب سينه

؛ دهيچروکو  ين خوردهچشدت به و مشخص يطول ینوارها

 :نرجنس  آن. بلندتر از عرض يکم متازایفوس نوک

؛ (18)شکل ي عرضي برآمدگ کی ریدر زپيشاني گي فرورفت

 است (يخط منحن کی صورتبه) خاریک ردیف  دارایپاال 

 استریگيل؛ ابدیيم شیافزا هاآن در انتها اندازه و تراکم که

در  رامر راست در نيمه ابتدایي پهن،؛ پا(17)شکل  کوچک

؛ (23)شکل  شده ی شکلراس منقار و تدریج باریکادامه به

-به هایدیفردر  های خارماننددارای برجستگي پارامر چپ

سمت منظم، در انتها باریک و بخش ابتدایي آن به نسبت

 .(28)شکل  خارج متورم شده است

در جدول  S. nigrolineataآوری گونه اطالعات جمع

 آورده شده است. 5

جدید  انمازندراین گونه برای استان  مالحظات:

 شود.گزارش مي

 ,Sigara (Vermicorixa) lateralis (Leachگونه 

1817) 
عقب  یپا پنجه دوم؛ 5/4-6: طول بدن افتراقی صفات

کرمي شکل؛ بالپوش نيم یالگوها (؛19)شکل  رهيت یاقهوه

مثلثي شکل و  متازایفوسنوار عرضي زرد؛  7-9با  سينهقفس

کوتاه با نوک پهن؛ پاال دارای یک ردیف خار پيوسته که 

يار استریگيل بساند؛ تقریبا در یک خط صاف قرار گرفته

 (؛ پارامر راست در راس منقار مانند و لبه20کوچک )شکل 

ای شکل، در بخش ابتدایي پهن )شکل داخلي تا حدودی اره

طرف راس باریک و در انتها کمي متورم رامر چپ به(؛ پا24

های نامنظم کم در ردیف نسبتبهشده و دارای خارهای 

 (.29)شکل 

 6در جدول  S. lateralisآوری گونه اطالعات جمع

 آورده شده است.
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)پيکان:  نمای پشتي ،بخش شکمي -14 نمای پشتي،حشره کامل،  -13 :نر، جنس Sigara striataگونه  -13-15های شکل

 )خارهای پاال(  يشکم نمایحشره کامل،  -15 ،استریگيل(
Figures 13-15. Sigara striata, male: 13- adult, dorsal view, 14- abdomen, dorsal view (arrow: Strigil), 

15- adult, ventral view (arrow: Palar pegs) 

 

 Sigaraه گونآوری شده های جمعاستان، شهر/منطقه، مختصات جغرافيایي، نوع زیستگاه آبي، تاریخ و تعداد نمونه -5جدول 

nigrolineata 
Table 5. Province, city/region, geographical coordinates, aquatic habitat, date, and the number of 

samples Sigara nigrolineata 

Number of 

samples 

Date Aquatic habitat Geographical 

coordinates 

City/Region Province 

1♀ 2021-05-20 puddles 36°20ʹ 27ʺ N, 

52°53ʹ 16ʺ E 

Shirgah Mazandaran 

♂♀ more 

than 10  

2021-07-21 puddles 36°38ʹ 41ʺ N, 

52°34ʹ 21ʺ E 

Chamestan  

6♂, 1♀ 2022-04-01 puddles 36°12ʹ 26ʺ N, 

52°46ʹ 04ʺ E 

Lafor  
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سينه ي )پيکان: زوایای جانبي قفسپشت ینماماده، حشره کامل، جنس  -Sigara nigrolineata ،16 گونه -16-18های شکل

ي شکم ینماحشره کامل،  -18 ،ي )پيکان: استریگيل(پشت ینما ي،بخش شکم -17 :جنس نر :18و  17کاهش یافته و گرد(؛ 

 (يعرضي برآمدگ)پيکان: 
Figures 16-18. Sigara nigrolineata, 16- female, adult, dorsal view (arrow: Lateral angles of pronotum 

reduced and rounded); 17 & 18: male: 17- abdomen, dorsal view (arrow: Strigil), 18- adult, ventral 

view (arrow: transverse ridge) 

 

 سپاسگزاری

به جهت در اختيار   نالدانشگاه گيپزشکي گروه گياهاز 
انجام این تحقيق  برایگذاشتن امکانات آزمایشگاهي 

 .شودصميمانه تشکر مي
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 Sigaraه گونآوری شده های جمعاستان، شهر/منطقه، مختصات جغرافيایي، نوع زیستگاه آبي، تاریخ و تعداد نمونه -6جدول 

lateralis 
Table 6. Province, city/region, geographical coordinates, aquatic habitat, date, and the number of 

samples Sigara lateralis 

Number 

of 

samples 

Date Aquatic habitat Geographical 

coordinates 

City/Region Province 

4♂, 5♀ 2021-05-17 irrigation 

channels 

36°40ʹ 46ʺ N, 

52°41ʹ 13ʺ E 

Shurak Mazandaran 

♂♀ more 

than 10  

2021-07-21 puddles 36°38ʹ 41ʺ N, 

52°34ʹ 21ʺ E 

Chamestan  

1♀ 2021-09-16 lake 36°33ʹ 12ʺ N, 

51°48ʹ 43ʺ E 

Nowshahr  

♂♀ more 

than 10  

2022-06-02 irrigation 

channels 
36°12ʹ 26ʺ N, 

52°46ʹ 04ʺ E 

Galugah  

♂♀ more 

than 10  

2022-06-02 paddy fields 36°45ʹ 29ʺ N, 

53°45ʹ 53ʺ E 

  

2♂, 2♀ 2022-05-28 pool 36°43ʹ 22ʺ N, 

52°58ʹ 02ʺ E 

Juybar  

6♂, 2♀ 2022-06-02 pool 36°42ʹ 05ʺ N, 

53°56ʹ 34ʺ E 

Estunabad Golestan 

2♂, 2♀ 2022-06-02 pool 36°50ʹ 42ʺ N, 

54°10ʹ 53ʺ E 

Mehtar 

Kalateh 

 

 
 

 
 ینما -20 ،)پيکان: پنجه دوم پای عقب( يشکم ینما -19 :، حشره کامل، جنس نرSigara lateralisگونه   -19-20های لشک

 ()پيکان: استریگيل يپشت
Figures 19-20. Sigara lateralis, male, adult: 19- ventral view (arrow: second tarsus of hind leg), 20- 

dorsal view (arrow: Strigil) 
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 -24؛ S. nigrolineataگونه  -23؛ Corixa affinisگونه  -22؛ Sigara striataگونه  -21پارامر راست:  -21-25های شکل

 Hesperocorixa linnaeiگونه  -25؛ S. lateralisگونه 
Figures 21-25. Right paramer: 21- Sigara striata; 22- Corixa affinis; 23- S. nigrolineata; 24- S. 

lateralis; 25- Hesperocorixa linnaei 

 

 
 Sigaraگونه  -28؛ Corixa affinisگونه  -27 ؛Hesperocorixa linnaeiگونه  -26پارامر چپ:  -26-30های شکل

nigrolineata گونه  -29؛S. lateralisگونه  -30 ؛S. striata 
Figures 26-30.  Left paramer; 26- Hesperocorixa linnaei; 27- Corixa affinis; 28- Sigara nigrolineata; 

29- S. lateralis; 30- S. striata 
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Abstract 

In order to investigate on fauna of Corixidae family in Mazandaran and Golestan provinces, 

specimens were collected randomly by sweeping net and light trap in various freshwater habitats ranging 

from lakes, rivers, streams, paddy fields, and irrigation channels during 2021-2022. The specimens were 

identified using valid taxonomic identification keys. In this study, totally, six species were collected and 

identified. Species which are reported for the first time from Mazandaran and Golestan provinces are 

marked by an asterisk. Identified species are listed as follows: 

Corixa affinis Leach, 1817, Corixa punctata (Illiger, 1807)*, Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848)*, 

Sigara nigrolineata nigrolineata (Fieber, 1848)*, Sigara striata (Linnaeus, 1758) *, Sigara lateralis 

(Leach, 1817) 

An identification key was also provided for genera and species reported from these provinces. 
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