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 باالن ایرانپیش درآمدی بر ایجاد پایگاه اطالعاتی راست 

 2محسن مفیدی نیستانک و1فاطمه طالب

 تهران نور پیام دانشگاه پایه علوم دانشکده شناسیزیست گروه -1

پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش بندی حشرات و موزه حشرات هایک میرزایانس موسسه تحقیقات گیاهبخش تحقیقات رده -2
 و ترویج کشاورزی

 m.mofidi@areeo.ac.ir 

 

 انتشار رانيا فالت باالن راست گونه هاي در خصوص له و کتابتعداد قابل توجهي مقا رياخاز سه قرن گذشته و به ويژه طي پنجاه سال 
 يبررسد و غالب گزارش هاي راست باالن در کنار ساير انبوده. از اين ميان، فقط تعداد معدودي متمرکز بر گونه هاي راست بال است افتهي

 حشرات متعلق به فون از يجامع بانک هنوز م،عل از رشته نيا نيمتخصص يها تالش رغم يعلي حشره شناسي، صورت گرفته است. ها
تقريباً همه اين حشرات از  .ندارد وجود شامل ملخ هاي شاخک کوتاه، ملخ هاي شاخک بلند، جيرجيرک ها و آبدزدک ها باالن راست راسته

کوشش شده است که بانک  حاضر قيتحق درمحصوالت کشاورزي تغذيه مي کنند و آفت هاي شناخته شده اي در اين راسته وجود دارند. 
گردآوري و   جوار هم يکشورها و رانيا باالن راست مشخصات و اسامي مشتمل بر هايي داده گاهيپا جاديا اطالعاتي دانش موجود براي

 با 1395 و 1394 يها سال يطهاي داشبورد مديريتي بر پايه نقشه نيز انجام شده است. به اين منظور  همچنين ايجاد خروجي. تهيه شود
که  منبع 91جوار مطالعه شد و از اين ميان باالن ايران و کشورهاي هم  هاي مرتبط با راست ي، مقاالت و کتاباکتابخانه جامع يبررس

اشاره به گزارش هايي از گونه هاي راست بال داشتند برگزيده و با تعريف کد اختصاصي در بانک ثبت شدند. اسامي نويسندگان، سال 
عنوان منبع، عنوان مجله يا کتاب، درگاه الکترونيکي، شماره و صفحات هر منبع نيز استخراج و به کد اختصاصي آن منبع مرتبط  انتشار،

متمرکز بر اسم علمي  اکسل گسترده صفحه ، درآمدهدستبهگرديد. پس از مطالعه دقيق اين منابع، اطالعات فونستيکي و تاکسونوميکي 
در  شده ذکردر منبع ذکر شده بود، در کنار اسم علمي معتبر امروزي آن ثبت شد. همچنين بر اساس اطالعات حشره به همان صورتي که 

 از هگون 484 تعدادهر منبع، موقعيت دقيق جغرافيايي گزارش هر حشره به بانک وارد و با کد اختصاصي همان منبع مرتبط گرديد. نتيجتاً 
 منطبقداشبوردي پويا،  خروجيسپس انواع  .گرديد ثبت آنسيفرا و کاليفرا رراستۀيز دو ازانواده خ 15 و رخانوادهيز 39 به متعلق جنس 184

 که دهدي م نشان جينتا. شد هيتهنقشه در محيط مايکروسافت اکسل  با ابزارهاي رانيا ييايجغراف اطالعات گزارش گونه روي نقشه بر
مازندران و  ،النيگ ،اصفهان ،فارس يها استان از هاگونهتعداد  نيکمتر همدان و تانلرس ،خوزستان يها استان از هاگونهتعداد  نيشتريب

 شيفرسا تکميلي و بررسي کيفونست قاتيتحق راه چراغ توانندي ماز تحقيق حاضر  آمده دست بهاطالعات . گزارش شده اند بزرگ خراسان
  و کشورهاي همجوار منجر خواهد شد. نواحي مختلف باشد که به تدوين فون راست باالن ايران يکيژنت

 باالن، بانک اطالعاتي، نقشه، داشبورد.فالت ايران، راست کلیدی: هایواژه
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