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 پژوهشي تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران-دو فصلنامه علمي

 )1393(، 122- 129، صفحه 2شماره  12جلد 

 
  شده در شرايط كنترل Amata phegea (Lepidoptera: Arctiidae)اي  نقطه نهپره  شبشناسي  زيست

  
  حسني مريم عجم

   shahroodm@gmail.com: پست الكترونيك ايران سمنان، ،دانشگاه شاهروددانشكده كشاورزي  ،استاديار -
  
  5/12/93: تاريخ پذيرش  26/07/93: تاريخ دريافت   

  چكيده
هاي  شيرابهداراي خود هاي برگ و ساقه  در تمام قسمت كه Euphorbiaceaeاز خانواده  Euphorbiaهاي جنس فرفيون  گونه

 از خانواده  .Amata phegea Lپره  شب. باشند ميغربي پراكنده  آذربايجان مراتع استاناز برخي عنوان پوشش غالب در  به ،سمي هستند

Arctiidae در اين تحقيق،  .كند مي تغذيه فرفيون هاي علفي جنس گونهتعدادي از هاي  برگ، گل و جوانهاي است كه از  حشره
ز برگ و نشان داد كه الروهاي اين حشره اها  بررسي. ورد مطالعه قرار گرفتم شده كنترلدر شرايط  A. phegea پره شب شناسي زيست
ريزي هر  عدد و توان تخم 104 ± 2ها  ريزي ماده ميانگين تخمدرجه سلسيوس،  25 ± 1در دماي . كنند ميتغذيه هاي فرفيون  جوانه

شش  پره شبدوره رشد و نمو جنيني اين . عدد مشاهده شد 61حداكثر تعداد تخم در هر دسته . عدد ارزيابي شد 122 ± 5 فرد ماده
و شفيرگي، شفيرگي  پيشدوره  .كشد روز طول مي 30 ± 2ت و دوره رشد و نمو الروي سن الروي اس 5پره داراي  اين شب. استروز 

 2 شرايط مذكورطول دوره يك نسل حشره در  .تعيين شدروز  5/6 ± 5/0 و 7 ± 5/0، 3 ± 5/0ترتيب  بهطول عمر حشرات كامل 
  .نسل در سال بود 3داراي شرايط  و در همينروز  51 ±
  

  كنترل شده، شرايط فرفيونشناسي،  ، زيستAmata phegea :هاي كليدي واژه
  
  مقدمه

 (.Euphorbia spp)فرفيون  تعدادي از گياهان جنس
در برگ و حاوي اسيد سيانيدريك هاي سمي  شيرابهداراي 

ناشي از اين و مسموميت ) 1382، مهام(باشند  ميساقه خود 
مشاهده شده در انسان و دام گياهان در اغلب دنيا 

آلودگي گوارشي اينكه  عالوه به.  (Kronberg, 2007)است
زيادي وارد هاي  خسارتبه صنعت دامپروري گاه  ،احشام

هاي  ريشهفرفيون داراي  .(Richard et al, 2001)كند  مي
و عالوه بر آلوده  داردعميق بوده كه تحمل اكولوژيك بااليي 

و باعث كرده كردن مراتع، اراضي كشاورزي را نيز آلوده 
شود  درصد مي 100تا  10كاهش توليدات زراعي از 

(Richard et al, 2001) . و هاي گياهي  گونهانتشار تمام

به وسيله عوامل محيطي و دشمنان طبيعي آنها هاي هرز  علف
جثه كوچك، توليدمثل باال و عموما  از طرفي. شود ميتنظيم 

حشرات را به عوامل طبيعي موفق در  ،تخصص ميزباني
البته . (Andres, 1981)كنترل گياهان مضر تبديل كرده است 

مديريت تلفيقي فرفيون با بهره براي تاكنون تالشهاي زيادي 
ز دشمنان طبيعي آنها به شكل كنترل بيولوژيك انجام بردن ا

نيكدل و همكاران در . (Anderson et al, 2000)شده است 
در فرفيون    خوار برگ ي   ها پره شب تعدادي از  1390سال 

نيكدل و همكاران، (را معرفي كردند شرقي  استان آذربايجان
 و 84هاي  پور و همكاران در سال به گزارش كريم ).1390

و  .Hyles euphorbia L   خوار برگ ي   ها پره شب  85
Simyradentinosa F.  در سنين باال بسيار پرخوار بوده و
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ا مورد تغذيه قرار فيون رهاي فر بخش رويشي انواع گونه
ها  پره امروزه اين شب ).1385پور و همكاران،  كريم(دادند  مي
انواع فرفيون كنترل براي مريكا و كانادا آطور وسيع در  به

  .(Barta, 1983; Hansen et al, 1997)شوند  رهاسازي مي
با  .Syntomisphegea Lيا  .Amataphegea Lپره شب

اي چندخوار از  حشره Nine-spotted mothنام انگليسي 
است كه تا حدودي از بارهنگ،  Arctiidae  خانواده

 ,Kulfan et al)بلوط  ،(Rammert, 1987) اسفناجيان

تغذيه  هاي فرفيون ر عمده از انواع گونهطو و به (2013
اطق جنوبي و مركزي در منپره  اين شب پراكنش .كند مي

در ايران و . گزارش شده است تركيه و سوريه اروپا، قفقاز،
اين  غربي بر اساس مطالعات صحرايي در استان آذربايجان

در منطقه چايپاره، چالدران و  A. phegea، پراكنش تحقيق
. اي يافت نشد اما از جنوب استان نمونه ،باشد حوالي ماكو مي

به تغذيه از اين حشره در مرحله الروي كه ثابت شده 
هاي اين حشره  كردن بافت خرد .مند است گياهان سمي عالقه

. شود منجر به آزادسازي اسيدسيانيدريك و هيستامين مي
هاي بعضي  ها و ساقه هاي سمي برگ ابهتركيبات اخير در شير

تواند  باشند و اين موضوع مي هاي فرفيون موجود مي گونه
هاي رويشي  ه از اندامتمايل حشره به تغذيعلت دهنده  نشان

 ،ها گزارشطبق . (Rothschild et al., 1973)فرفيون باشد 
اند كه داراي ساز و  از حشرات شناسايي شده يتعداد

هاي  بالپولكي .باشند تركيبات دفاعي ميكارهاي توليد 
 اغلب داراي چنين تركيباتي هستند Arctiidae خانواده

(Rammert, 1987) .الروهاي A. phegea  در همولنف خود
اين دو  .كارونولوئيد و پيروليزيدين است داراي آلكالوئيدهاي

در موهاي حسي سطح پشتي بدن الروهاي حشره تركيب 
سبب دور شدن كنند  بدي كه توليد مي با بويمجتمع بوده و 

  شوند بسياري از پرندگان و شكارگرها مي
 (Rothschild et al, 1984) .  

توسط از زنجان و مازندران بار  اين حشره در ايران اولين
بدون ذكر ميزبان گزارش شده است  1326سال  افشار در

شناسي آن  ولي در مورد زيست). 1373مدرس اول، (
بنابراين هدف از اين . اطالعات زيادي در منابع وجود ندارد

 اي نقطه نه پره شبشناسي  تحقيق، مطالعه مرفولوژي و زيست
A. phegea  كنترل شدهروي علف هرز فرفيون در شرايط 

اطالعات جديدي از اين تواند  هاي اين تحقيق مي يافته .است
  .ارائه دهد   خوار برگ گونه 

  
  ها روش مواد و

در  A. phegeaاي  نقطه نه پره شب شناسي زيست  بررسي
انجام  92در اواسط خرداد شرايط كنترل شده آزمايشگاه 

در اين مطالعه، مشخصات تخم حشره، تعداد سنين . شد
حشرات ها و  الروي و مشخصات مرفولوژيك آنها، شفيره

ريزي آنها و طول دوره رشدي هر مرحله  تخم ميزانكامل و 
عدد حشره كامل اين پروانه از  70به اين منظور، . تعيين شد

هاي جنس فرفيون  با پوشش غالب گونهمراتع منطقه چايپاره 
به  غربي ستان خوي در استان آذربايجانحوالي شهردر (

 25±1دما (آوري و به آزمايشگاه  جمع) متر 1250ارتفاع 
و نسبت روشنايي به % 65درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 

ظروف پرورش به ابعاد . منتقل شدند) ساعت 14:10ريكي تا
سانتيمتر مكعب بود كه سطح روي آن با توري  30×30×30

كف هر ظرف با مقداري شاخه و برگ . ارگانزا پوشيده شد
 همزمان طور به .پوشانده شد (E. seguieriana)فرفيون 
 حشره فعاليت بررسي منظور به طبيعت در مشابهي ظروف
 صحرايي مشاهدات كه است ذكر قابل. گرديد مستقر نامبرده

 حاصل نتايج دقيقي بنابراين ،شد مي انجام هفتگي طور به
بالغ اجازه حشرات به آزمايشگاهي مطالعات منظور  به .نشد

محفظه نسبتا  .ريزي نمايند گيري و تخم داده شد كه جفت
داد تا به راحتي پرواز  ها اجازه مي وسيع ظروف به پروانه

مراحل براي تعيين مشخصات . يابي كنند كرده و جفت
و صفحه مشبك مدرجي استفاده شد كه  بينوكلراز ، زيستي

ابتدا عرض . ميليمتر محاسبه شده بود 1فاصله هر دوخط آن 
 .هاي باز و طول آنها تعيين شد بدن حشرات كامل با بال

ريزي  ها و ميزان تخم بررسي و شناسايي جنسيت پروانهبراي 
اي كه  هاي نر و ماده هاي متوالي، پروانه آنها، طي مشاهده

شدند از  گيري از انتهاي شكم به هم متصل مي منظور جفت به
اي منتقل  ظرف پرورش جداسازي و به ظروف جداگانه
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جفت پروانه جداسازي و در نظر  20به اين ترتيب . شدند
اختالفات ظاهري در حشرات نر و ماده بررسي . گرفته شدند

گيري، دفعات  مدت زمان جفت. و به طور دقيق مشخص شد
گذاري هر پروانه ماده در طول عمر  گيري و ميزان تخم جفت

خود و طول دوره زندگي حشرات نر و ماده روزانه مشاهده 
قابليت بررسي براي همچنين  .و به تفكيك ثبت گرديد

هاي  عدد از ماده 20گذاري حشرات ماده، تخمدان  تخم
با استفاده از اسكالپل استريل باز شد و كرده گيري  جفت

. هاي موجود در بدن حشره شمارش شد تعداد تخم
خصوصيات ظاهري و تغييرات تخم در طول دوره رشد 

منظور شناسايي و تفكيك سن  به. مورد مطالعه قرار داده شد
با استفاده از قانون ( عرض كپسول سر و طول بدنالروي، 

گيري و به همراه  مرحله الروي اندازهنمونه از هر  20،)دايار
هايي  ها درون پيله شفيره. طول دوره رشدي هر سن ثبت شد

تشكيل از بقاياي گياهي و ترشحات آخرين سن الروي 
 پس از خروج ازها  شفيرهطول، عرض و وزن . شدند مي
طول دوره شفيرگي تا زمان . شد تعيينگيري و  اندازهها  پيله

براي بررسي ( مطالعه قرار گرفتتولد حشره بالغ مورد 
عدد نمونه در  20مرفولوژي و طول دوره هر مرحله زندگي، 

. تعداد نسل حشره در يكسال محاسبه شد). نظر گرفته شد
 ،تعيين هويت قطعي گونهبراي  پس از شناسايي مقدماتي،

كشور در Mooser دكتر براي تعدادي از حشرات كامل 
  . آلمان ارسال گرديد

  
  نتايج

 A. phegea پره شبمشخصات مراحل مختلف زيستي 
 A. phegea پره شبشكل عمومي بدن در حشرات كامل 

متر و عرض بدن با  ميلي 12-14 هاآنكشيده و طول بدن 
حشرات ). 1شكل (متر تعيين شد  ميلي 27-30هاي باز  بال

شكلي جنسي  كامل نر و ماده كامال شبيه هم بوده و دو
بدن نرها كشيده و باريك ولي . نشدمشخصي در آنها ديده 

سر، قفسه سينه و شكم . ها قطور شده است انتهاي شكم ماده
شكم در هر ششم هاي دوم و  سطح پشتي حلقه ،سياه رنگ

. دو جنس داراي يك نوار عرضي نارنجي مايل به زرد است

رنگ و گاهي آبي متاليك  هاي جلو و عقب در زمينه سياه بال
هاي  لكه سفيد در اندازهنه در مجموع . شوند تيره ديده مي

هاي جلو و عقب در هر سمت بدن وجود  مختلف روي بال
متر  ميلي 12±1و به طول  رنگ ها نخي و سياه شاخك. دارد

پس از  پره شبحشرات كامل نر و ماده اين . شوند ديده مي
تولد بسيار چابك و فعال هستند و بالفاصله شروع به 

شكل به قطر  هاي اين حشره كروي تخم .كنند گيري مي جفت
متر و به رنگ كرم روشن بوده كه به شكل  ميلي 1/0±6/0

اي روي گياهان ميزبان و يا جداره ظرف  انفرادي يا دسته
ها در زمان تفريخ  تخم). 2شكل (شوند  پرورش گذاشته مي

الروهاي . شوند تبديل مي اي مايل به قهوهبه رنگ صورتي 
عرض كپسول سر با  متر ميلي 9/2±2/0به طول سن اول 

با متر  ميلي 2/4±1/0سن دوم به طولو  متر ميلي 1/0±2/0
كرم  رنگ آنها .هستندمتر  ميلي 3/0عرض كپسول سر 
و كپسول سر اي با بدن صاف و بدون مو  روشن مايل به قهوه

اي آجري شفاف و متمايز از رنگ بدن است  به رنگ قهوه
طول ( الروي سوم سندر با رشد الروها و  .)4و  3شكل (

 5/0±3/0و عرض كپسول سر  متر ميلي 4/7±2/0بدن 
و موهاي سياه  شدهتيره و مايل به سياه  بدنرنگ ) متر ميلي

 ).5شكل (شود  سطح پشتي بدن آنها ظاهر مي و ريز در
و عرض كپسول متر  ميلي 12به طول  چهار سن الروهاي

 باشند مودار مي رنگ بوده و كامال سياه متر، ميلي 5/0±9/0
الروهاي سن چهار نسبت به سنين قبلي، تغذيه . )6شكل (

سن پنجم الروي به لحاظ جثه  .بيشتري از گياه ميزبان دارند
 5/16±5/0به طول و تر از ساير سنين  كامال درشت

بوده، سطح پشتي  1/1±2/0با عرض كپسول سر متر  ميلي
است كه رنگ  موي سياههاي  هاي شكم مجهز به دسته حلقه

شدن  اين الروها با نزديك. دهد ظاهري پشمالو به الرو مي
مو و ايجاد تحريك به سرعت خود را جمع كرده و  قلم
اي مايل  به رنگ قهوهدر آنها كپسول سر . شوند حركت مي بي

گيري عرض كپسول  اندازه). 7شكل (شود  به نارنجي ديده مي
سن الروي  5داراي  پره شبسر الروها نشان داد كه اين 

 20تعداد (گرم  6/0±1/0وزن الروهاي سن آخر . است
در پايان دوره الروي، به تدريج الروها . محاسبه شد) عدد
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رنگ  حركت شده و رنگ آنها كمي متمايل به صورتي كم بي
. شفيرگي است در اين حالت حشره در مرحله پيش. شود مي

اي  ي تا قهوهبه رنگ خرماي) 8شكل (هاي اين حشره  شفيره
هاي سر و  كه خطوط تيره مربوط به پيوست هستندآجري 

هاي اين تحقيق  يافته. شود قفسه سينه روي آنها ديده مي
 13±2/0ترتيب  ها به طول، قطر و وزن شفيرهنشان داد كه 

  .باشد گرم مي 4/0متر و  ميلي 3±1/0متر،  ميلي
  

  A. phegea شناسي زيست
 چايپاره منطقه در ،1392 سال در صحرايي مشاهدات

اولين  خردادماه اواسط از كه داد نشان غربي آذربايجان استان
ها خارج  شفيرهاز پوسته  A. phegeaپره  شبحشرات كامل 

هاي زرد رنگ  ها و جوانه روي گل   ها پره شب اين . شوند مي
 .Aي   ها پره شب . كنند گيري مي فرفيون شروع به پرواز و جفت

phegea  قدرت پرواز طوالني ندارند و معموال در همان
با توجه . كنند فعاليت مي) متر 6- 7فواصل (حوالي محل تولد 

طول  دربه مشاهدات صحرايي كه به طور هفتگي انجام شد، 
به شرايط با توجه ، تعداد نسل اين حشره 93و  92هاي  سال

 2-3) منطقه چايپاره(غربي  آب و هوايي غرب آذربايجان
در آزمايشگاه، حشرات كامل نر و ماده . دست آمد به نسل

گيري  جفتبه طور مداوم ساعت  11-16متوسط بين بطور 
متنوع  A. phegeaي   ها پره شب گيري  رفتار جفت. كردند
ها تمايلي به  مادهشود كامل    ها پره شب گيري  جفتاگر . است
 104±2 و به طور متوسط تعداد گيري مجدد ندارند جفت
عدد  140 و حداكثر 75گذارند كه حداقل تعداد تخم  مي تخم
شده در هر دسته،  هاي گذاشته حداكثر شمار تخم. باشد مي
ها  مادهو ناقص، گيري كوتاه  اما در جفت. استعدد  61
اين . گذارند يا تعداد تخم محدودي مي و كنند گذاري نمي تخم
ساعت  6كه حداكثر  دارندگيري مجدد  جفت تمايل بهها  ماده

دهد و در اين صورت،  گيري اول رخ مي پس از جفت
 A. phegea پره شببنابراين . شود ريزي آنها تكميل مي تخم

به نياز، يك، دو و يا سه بار در طول عمر خود با توجه 
جفت  20گيري  مشاهده رفتارهاي جفت. كند گيري مي جفت
ها براي  انتخاب نر توسط مادهنشان داد كه  پره شب

هاي ماده  بعضي پروانه. يري مجدد محدوديت نداردگ جفت
ترجيح گيري دوم  نرهاي جديد و باكره را براي جفت

نيز گيري كرده را  ها نرهاي جفت مادهو تعدادي  دهند مي
  . پذيرند مي

حشرات ماده نشان داد  تخمدان تشريحاز نتايج حاصل 
 122±5 ريزي هر حشره ماده به طور متوسط تخمقابليت كه 

هاي آزمايشگاهي دوره رشد و نمو  بررسيدر . عدد بود
ها به طور  پس از اين دوره، تخم. تعيين شدروز  6 جنيني

الروهاي سن اول بعد از خروج به همزمان تفريخ شده و 
ساعت به شكل مجتمع در همان محل تفريخ  2- 3مدت 

به تدريج  اين زمان،پس از . كنند باقي مانده و تغذيه نمي
گل هاي  شروع به حركت كرده و خود را به جوانهالروها 

طول دوره الروي . كنند فرفيون رسانده و تغذيه را آغاز مي
روز تعيين  5/5±1و در سن دوم  روز 6±5/0در سن اول 

الروهاي سن سوم پرخوارتر از سنين اول و دوم و . شد
طول دوره زندگي الرو سن سوم . تحرك بيشتري دارند

الروهاي سنين چهار و پنج از تمام . باشد روز مي 5/0±5/5
. كنند هاي گياه ميزبان تغذيه مي رگگل و حتي ب هاي جوانه

 9±2روز ولي سن پنج  3طول دوره زندگي الرو سن چهار 
 پره شبطول دوره الروي به اين ترتيب، . كشد روز طول مي

A. phegea  الرو 20تعداد (روز محاسبه شد  30±2حدود.( 
پايان دوره الروي با ترشحاتي اندك به سطح الروها در 

شفيره  پايين ظرف پرورش متصل شده و تبديل به پيش
. كشد روز طول مي 3±5/0شفيرگي  دوره پيش. شوند مي

طول روز  5/7±5/0شود كه  آغاز ميمرحله شفيرگي سپس 
حشرات كامل بعد از تولد و بدون نياز به تغذيه  .كشد مي

ساعت ابتدا،  48در همان  گيري كرده و شروع به جفت
طول دوره ). جفت 10(كنند  ريزي خود را تكميل مي تخم

داري  ود و تفاوت معنيروز متغير ب 5/6±5/0ها  بالغزندگي 
به اين ترتيب دوره  .بين طول عمر نرها و ماده مشاهده نشد

روز  51±2در آزمايشگاه  A. phegea پره شب يك نسل
اين آفت نشان  شناسي زيستهاي تكميلي  بررسي. تعيين شد

  . است  هآزمايشگا در نسل 3فوق داراي  پره شبداد كه 
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زمان در  A. phegea پره شبحشرات كامل نر و ماده  -1شكل 

  )اصلي( گيري جفت
  

  
  )اصلي( A. phegea پره شبدسته تخم  -2شكل 

  
 

  
  )اصلي( A. phegea پره شبالرو سن اول  -3شكل 

 

 
 )اصلي( A. phegea پره شب الرو سن دوم -4شكل 

  
  

  
  )اصلي( A. phegea پره شبالرو سن سوم  -5شكل 

  
 

 
  )اصلي( A. phegea پره شبالرو سن چهار  -6شكل 

 

2 mm 

2 mm

2 mm 

2 mm 

2 mm

15 mm  
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    )اصلي( A. phegea پره شبالرو سن پنج  -7شكل 

 )اصلي( A. phegea پره شبهاي  شفيره -8شكل 

 
  بحث

رويه و مفرط دام در مراتع و  امروزه چراي بي
هاي گياهي مفيد  سبب از بين رفتن گونه ،هاي كشور چراگاه

به مفيد و گاه سمي  غيرو ارزشمند و هجوم گياهان 
. شود آنها مي ناشي ازمشكالت  و بروزهاي فوق  عرصه

هاي حاصل از  مراتع بر اساس يافتهمديريت جامع و تلفيقي 
شناختي و بيولوژيك مانع از تخريب و كاهش  تحقيقات بوم

بررسي فون و . هاي كشور خواهد شد مراتع و چراگاهارزش 
خوار مرتبط با  حشرات گياهاي  و تغذيه هاي زيستي ويژگي

گشاي استفاده از  ويژه گياهان سمي، راه گياهان مرتعي به
كه با تغذيه از گياهان مضر مانع حشرات مفيدي خواهد بود 

هاي جنس  گونه. شوند افزايش تراكم آنها مياز گسترش و 
فرفيون پوشش غالب گياهان سمي در مراتع استان 

از راسته    خوار برگ سه گونه تاكنون . غربي است آذربايجان
عنوان عوامل مهم و ارزشمند كنترل بيولوژيك  بالپولكداران به

و همكاران،  پور كريم(اند  هاي فرفيون معرفي شده گونه
 شناسي زيستاز قابل استناد اما تاكنون گزارشي  ،)1384
يكي از حشرات مهم عنوان  به A. phegea اي نقطه نه پره شب
در منابع  .نشده است منتشرهاي فرفيون  گونهكننده از  تغذيه

 هاي بررسيفقط در قالب  مطالعاتغيرفارسي نيز، 
در زمينه تركيبات دفاعي و ترشحات فروموني  شناسي رفتار

به گزارش اسچينيدر و همكاران . انجام شده است اين حشره
مو مانندي كه روي غشا بين هاي  ، دسته1999در سال 

قرار  A. phegeaجلو و قفسه سينه در نرهاي كوكساي پاي 
كند  گيري بازي مي  دارد نقش مهمي در رفتارهاي جفت

(Schneider et al., 1999).  نتايج مشاهدات اين تحقيق
شروع نشان داد كه حشرات نر و ماده بالفاصله پس از تولد 

با توجه به اينكه . كنند ريزي مي گيري و متعاقبا تخم به جفت
نياز ها  بلوغ تخمدانبراي  ،بالپولكداران پس از تولدمعموال 

هاي  و فعاليت دارندشهد گل يا يك محلول قندي  به تغذيه از
ساعت پس از تولد  48تا  24اغلب ترشح فروموني آنها 

گيري سريع  جفترسد  به نظر ميبنابراين شود،  آغاز مي
تا حدود زيادي به ترشح نسبتا  A. phegeaي   ها پره شب 

 .شود آنها مربوط ميابتداي تولد  دقايقدر باالي فرومون 
عنـوان   هاي مختلف بـه  گونه حشره از راسته 121تاكنون 
انـد   شـده شناسـايي  هاي مختلف فرفيون در اروپا  آفت گونه

(Manojlovicand Keresi, 1997)  گونـه از آنهـا از    12كه
كنترل زيستي فرفيون در ايـاالت  عنوان عامل  به 1965سال 

كـرم   ها ونهاين گمهمترين . دنشو متحده امريكا رهاسازي مي
 .باشـد  مـي  H. euphorbiae فرفيـون    خـوار  بـرگ  شـاخدار  

هـاي   هـاي مختلـف سوسـك    ، گونه1987همچنين از سال س
Chrysomelidae شـود   ها در چين استفاده مـي  عليه فرفيون

(Fornasari, 1996) . ،هـاي مهمـي     خـوار  بـرگ  در ايران نيز
هــاي  عنــوان عوامــل كنتــرل زيســتي فرفيــون در اســتان بــه

 .Hچنانكـه  . انـد  غربي و شـرقي شناسـايي شـده    آذربايجان

euphorbiae   ــراه ــه هم   و Hyles lineate (Fabricus)ب

13 mm 

10 mm
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 S. dentinosa  از پـراكنش بـااليي    هـا  اين اسـتان در مراتع
ــودهبرخــوردار  ــش، حــدود  ب صــد در 80و در فصــل روي
ــون ــد    فرفي ــه هوران ــاي منطق ــهه ــتان  درداش  و تيكم اس
آلـوده بـه الروهـاي سـنين مختلـف ايـن       شرقي،  آذربايجان

بـا  ). 1390نيكـدل و همكـاران،   (اند  گزراش شده   ها پره شب 
هاي  ها در كاهش جمعيت گونه وجود قابليت باالي اين گونه

در خصوص آنهـا  وسيعي بردي تاكنون مطالعات كار ،فرفيون
ــده  ــام نش ــتانج ــيعي از  . اس ــبتا وس ــداد نس ــي، تع از طرف

را    هـا  پـره  شـب  پارازيتوئيدها هر ساله جمعيت بااليي از اين 
نتـايج تحقيـق   ). 1390نيكدل و همكـاران،  (دهند  كاهش مي

از  A. phegeaدهنـده تغذيـه بـاالي الروهـاي      حاضر نشان
الروهاي پشمالوي ايـن   .باشد مي) E. seguieriana(فرفيون 

توسط پرنـدگان و سـاير    حشره با تركيبات بدبوي دوركننده،
گزارشـي از  همچنين . گيرند شكارگرها مورد تغذيه قرار نمي

منتشر نشـده  تا كنون  A. phegeaپارازيتيسم مراحل زيستي 
اي از  نمونهساله تحقيق حاضر نيز  در مطالعات دوالبته . است

اين . هاي اين حشره مشاهده نشد الروها يا شفيرهپارازيتيسم 
تواند تا حدود زيادي شاخصي از مقاومت باالي  موضوع مي

در  .حشره نامبرده در برابر شكارگرها و پارازيتوئيدها باشـد 
كه توسط نويسـنده  ) است نشده منتشر نتايج(تحقيق ديگري 
 5از  A. phegeaمشخص شد كه الروهاي  ،انجام شده است

كنند و  غربي تغذيه مي غالب فرفيون در استان آذربايجان گونه
 هاي داري را بين ميزبان ترجيح معنيمطالعات شاخص تغذيه، 

، بـه نظـر   هـا  اين يافتهبه با توجه بنابراين  .مختلف نشان نداد
هـاي    خـوار  بـرگ  رسد اين حشره بتوانـد در كنـار سـاير     مي

بـراي  اي مناسـب   غرب كشور، گزينه فرفيون در مراتع شمال
هرچنـد كـه   . هاي فرفيـون تلقـي شـود    گونهكاهش جمعيت 

آن در  شناسـي  زيسـت بررسـي  منظـور   تحقيقات تكميلي بـه 
  .هاي فرفيون ضروريست مناطق طبيعي پراكنش انواع گونه

  
  سپاسگزاري

همكاري در دليل  پور اصل به دكتر مسعود عليآقايان از 
علت تأييد  هب .Mooser Jهاي صحرايي و دكتر  برداري نمونه

  .شود مي قدردانيصميمانه  Amataphegeaگونه نام علمي 

 مورد استفاده منابع
. 1384. و محرمي پور، س. ا. ، طالبي، ع.پور، ي ، فتحي.پور، ي كريم −

 Simyradentinosaفرفيون    خوار برگ  پره شب شناسي زيست

(Lep., Noctuidae) و شناسايي پارازيتوئيدهاي آن در اروميه .
  .484-475: 36 ،مجله علوم كشاورزي ايران

. 1385. پور، س و محرمي. ا. ، طالبي، ع.پور، ي  ، فتحي.پور، ي كريم −
 Hyleseuphorbiae (Lep., Sphingidae) پره شب شناسي زيست

هاي فرفيون و و شناسايي پارازيتوئيدهاي آن در  روي گونه
 .735-727: 37 ،مجله علوم كشاورزي ايران. غربي نآذربايجا

فهرست آفات كشاورزي ايران و دشمنان . 1373. اول، م مدرس −
 .انتشارات دانشگاه فردوسي. چاپ اول، مشهد. طبيعي آنها

. شناسايي گياهان سمي مراتع شهرستان اروميه. 1382. مهام، م −
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 استان مراتع در آنها پارازيتوئيدهاي و فرفيون ان  خوار برگ 

پژوهشي تحقيقات حمايت و - علميدو فصلنامه . شرقي آذربايجان
  .52-46): 1( 9 ،حفاظت جنگلها و مراتع ايران
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