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 چکيده

 
هاي علفي جنس    اي تكخوار است كه از تعدادي از گونه              حشره  .Hyles euphorbiae Lپره شب

Euphorbia   پره در شرايط صحرايي و آزمايشگاهي در         ي اين شب   در اين تحقيق، بيواكولوژ    .نمايد تغذيه مي

هاي صحرايي نشان داد كه      بررسي.  گرفتمورد مطالعه قرار     در غرب درياچه اروميه      ١٣٨٣ تا   ١٣٨١هاي  طول سال 

 و  .Euphorbia macroclada Boissهاي    فرفيون گونه  هاي نرم پره از برگ، جوانه و ساقه      الروهاي اين شب  

E. denticulata Lam.    هاي تعيين دامنه ميزباني در شرايط آزمايشگاهي، الروهاي         در آزمايش .  كند   تغذيه مي

  و  .E. boissiriana Prokh.   ،E. heteradena Jaub & Spachهاي   پره روي گونه    اين شب 
 E. seguiriana Neck.    پره كه در نواحي غربي درياچه اروميه داراي دو نسل در           اين شب .    نيز پرورش يافتند 

باشد، دوره زندگي آن از اواخر فروردين تا دهه سوم تير ماه و نسل دوم آن از دهه سوم مرداد تا اوايل                         سال مي 

 عدد  ١٩ و ميانگين آنها در هر دسته          ٦٢هاي گذاشته شده در هر دسته         حداكثر شمار تخم  .  آبان تعيين گرديد  

 ١٩١ عدد و توانايي تخمريزي هر فرد ماده         ١٦٢ده  ميانگين تعداد تخم گذاشته شده توسط هر فرد ما        .  مشاهده شد 

پره در دماي    هاي آزمايشگاهي و صحرايي نشان داد كه دوره رشد و نمو جنيني اين شب             بررسي.  عدد ارزيابي شد  

 در  گراد  درجه سانتي  ٣/٢٤ و   ٧/١٤ روز و در دماي متوسط روزانه        ٩±٥/٠گراد در آزمايشگاه     درجه سانتي  ١٨±٥/٠

 سن الروي است و دوره      ٥پره داراي    نتايج نشان داد كه اين شب     .  باشد  روز مي  ٧±١ و   ١٢±١ب   به ترتي  طبيعت

 روز طول   ١٩±٢ و   ٢٣±٢گراد به ترتيب      درجه سانتي  ١/٢٤ و   ٤/١٩رشد و نمو الروي در دماي متوسط روزانه          

 از روي   Tachinidaeپره، دو گونه مگس پارازيتوييد از خانواده          در بررسي پارازيتوييدهاي اين شب    .  كشد مي

 Masicera sphingivora و    Exorista grandis (Zetterstedt)تحت عناوين آوري و    هاي آن جمع   شفيره
(Robineau-Desvoidy)وندش  شناسايي شدند كه براي اولين بار از ايران گزارش مي. 

 
 اروميهفرفيون، شناسي،  ، زيستHyles euphorbiae كرم شاخدار فرفيون، :هاي كليدي واژه

 
 مقدمه

 گياهاني  (.Euphorbia spp)هاي مختلف فرفيون       گونه
هستند كه در تمام مراحل رويشي خود داراي خاصيت سمي مي  

در بيشتر نقاط دنيا مسموميت ناشي از اين گياهان          ).  ٢(باشند  
ها براي   تالش).  ١(در اطفال و حيوانات مشاهده شده است            

 با  .E. esula Lبويژه گونه   هاي فرفيون    مديريت تلفيقي گونه  

استراتژي كنترل بيولوژيك    از دشمنان طبيعي آنها در       بهره بردن 
كه در اين راهكار كرم      )  ٤( آغاز شد     ١٩٦٠كالسيك در دهه     

به عنوان اولين       .Hyles euphorbiae Lشاخدار فرفيون    
هاي فرفيون در سال     عامل مناسب براي كنترل بيولوژيك گونه      

 اين در   ١٩٦٧ و   ١٩٦٦آنگاه، در سال     .رده شد  به كانادا ب   ١٩٦٥
 تعداد ١٩٨٢ تا سال ١٩٧٦ايالت اونتاريو مستقر گرديد و از سال 
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و در  آوري    آن از اونتاريو جمع     ٤ و   ٣زيادي از الروهاي سن      
، ويرجينيا و مريلند رهاسازي شدند كه            هاي نيويورك  ايالت
 .)١١ و ٦(هاي بعدي استقرار آن را تاييد نمود  گزارش

 جنس زير قبيله           ١٥ يكي از            Hylesجنس
Choercampina      از زير خانواده Macroglossinae   است كه 

  اند  زير گونه از اين جنس تاكنون توصيف شده          ٤٢ گونه و     ٢٩
هاي اين جنس در نواحي جنوبي منطقه            بيشتر گونه ).  ١٤(

ها و جزاير بزرگ نيز      انتشار دارند ولي در ساير قاره      آركتيك   پاله
ه است كه از جمله آنها      شدهايي از اين جنس گزارش       گونهود  وج
 گونه در    سهتوان انتشار دو گونه در آمريكاي شمالي،               مي

 گونه در ماداگاسكار و     دو گونه در آفريقا ،      يكآمريكاي جنوبي،   
هاي  هاي گونه  ميزبان).  ١٤  ( گونه در استراليا را نام برد          يك

Onagraceaeهاي   رهتيهاي گياهي    گونه  ،Hyles  مختلف جنس 
  ،Rubiaceae   و Vitaceae   هايي  با اين حال، گونه   ).  ١٧( است

 H. euphorbiae    ،H. tithymaliشاملاز اين جنس       
(Boisduval)  و(von Nordmann)  H. costata  راً از  صمنح

 .Hكه از ميان آنها     كنند    تغذيه مي   Euphorbiaceaeتيره  
euphorbiae     هاي  تغذيه از گونه  اي را در     تخصص ميزباني ويژه

 از خود نشان     Euphorbiaخاصي از گياهان متعلق به جنس        
بومي نواحي جنوبي و        H. euphorbiaeگونه).  ١٧(هد  د مي

) ١٢(باشد   مركزي اروپا ، شمال هندوستان و آسياي مركزي مي        
توسط "   توسط افشار و بعدا    ١٣٢٦و در ايران اولين بار در سال         

 ، بدون ذكر ميزبان   ،اصل و همكاران  ي  ژان بارو ، باروقي و رزاق      
در مورد  )  ١٣(و هورواث   )  ١٠( گانف   ).٣(است    گزارش گرديده 

 H. euphorbiaeپره هاي فرفيون مورد تغذيه الروهاي شب      گونه
هاي  در مناطق مختلف اروپا تحقيقاتي را انجام داده و گونه               

طبق .  ترجيحي از جنس فرفيون را براي اين الروها تعيين كرد           
پره از لحاظ شرايط     اين شب )  ٦(و باترا   )  ١٨(هاي پيتاوي    تهياف

آب و هوايي و شرايط فيزيكي محيط بويژه نوع خاك، مناطق              
 .دهد خاصي را براي فعاليت ترجيح مي

 اطالعات  H. euphorbiaeپره   شناسي شب  در مورد زيست  
زيادي در منابع وجود ندارد ولي با اين حال در برخي مناطق               

) ١٥(نيو  .  ت اندكي در اين زمينه انجام شده است         دنيا تحقيقا 
پتانسيل تخمريزي و تعداد نسل اين حشره را  در كشور كانادا              

هاي مختلف سال    مورد بررسي قرار داده و تراكم الروي را در ماه         
 .Hهاي   نيز تعداد نسل  )  ٢٠(پوريتز  .   مشخص كرده است   ١٩٧١

euphorbiae          كرده و طول   را در اياالت متحده آمريكا بررسي
در )  ١٠(گانف  .  دوره رشدي را براي اين حشره تعيين كرده است        

ارتباط با تعداد نسل اين حشره در مناطق شمالي و جنوبي اروپا،            
در مورد تعداد نسل آن در ارتفاعات اورال        )  ١٦(نوپونن و فيبيگر    

در مورد تراكم تخم    )  ٨(كارتي   جنوبي در روسيه و فوروود و مك      
هاي گياهان ميزبان تحقيقاتي را       ي ساقه و برگ   پره رو  اين شب 

 . اند انجام داده و نتايج خود را منتشر كرده
شناسي  هدف از انجام اين تحقيق مطالعه مرفولوژي، زيست        

هاي  ، دامنه ميزباني و پارازيتوئيد        )صحرايي و آزمايشگاهي    (
هاي    روي گونه   H. euphorbiaeپره   محدود كننده فعاليت شب   

هاي اين   يافته.  باشد فيون در غرب درياچه اروميه مي     علف هرز فر  
تواند در بكارگيري اين حشره در استراتژي كالسيك          تحقيق مي 

هاي فرفيون غير بومي      كنترل بيولوژيك در مناطقي كه گونه       
 .هستند، مفيد باشد

 
 مواد و روش ها 

  گياهان ميزبان و      شناسي و تعيين     براي بررسي زيست    
 ١٣٨٣ تا     ١٣٨١ازسال  ،H. Euphorbiaeدشمنان طبيعي  

 متر از سطح     ١٣٤٧ارتفاع  (هاي اطراف گردنه قوشچي       چراگاه
هاي اطراف    كيلومتري شمال اروميه و چراگاه         ٦٥در  )  دريا

 ٣٠در  )   از سطح دريا      متر ١١٧٠ارتفاع  (روستاي پيركندي    
 به عنوان زيستگاه آن      غربي شهرستان خوي    كيلومتري شمال 

ات تخم، تعداد سنين الروي و         تعيين مشخص .  انتخاب شدند 
و حشرات كامل و همچنين     ها   صفات مرفولوژيك الروها، شفيره   

 . در آزمايشگاه انجام گرفتتعيين پارازيتوييدها، 
پره در   براي تعيين مناطق انتشار و گياهان ميزبان  اين شب          

استان از سواحل رود ارس     اين  غربي، مناطق مختلف    آذربايجان  
 در  رود   استان تا سواحل رودخانه سيمينه      ترين نقطه  در شمالي 

. جنوب استان در زمان فعاليت الروي مورد بازديد قرار گرفت            
در زمان تخمريزي و اوج فعاليت          هاي مختلف فرفيون       گونه

كه مصادف با ماههاي فروردين، ارديبهشت      پره   الروهاي اين شب  
ها كه    فرفيون ي از هاي و خرداد بود مورد بازديد قرار گرفت و گونه        
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 قرار  مورد تغذيه الروها      و  صورت گرفته    تخمگذاري روي آنها 
 .ثبت گرديدداشتند 

هاي ميزبان اين     در بررسي آزمايشگاهي براي تعيين فرفيون     
در مجموع    ( عدد الرو  ٤٠ براي هر گونه فرفيون تعداد        ،پره شب
  تايي ١٠ چهار گروه     به تازه تفريخ شده انتخاب و         ) الرو ٢٠٠

 ٣٠×٤٠ه درون ظروف پالستيكي به ابعاد          تقسيم و سپس ب    
الروها در  .  متر منتقل گرديدند    سانتي ٣٠متر و به ارتفاع       سانتي

روزانه و تا زمان     )   تكرار ٢٠"  مجموعا(تكرارهاي چهارگانه فوق     
 فرفيونهاي   گونههاي تازه    با ساقه و برگ   "  شفيره شدن منحصرا  

 Euphorbia denticulata Lam.   ، E.macrocladaشامل  
Boiss.  ، E. heteradena Jaub & Spach.   ، E. 

seguiriana Neck.   و E. boissiriana Prokh.   مورد تغذيه 
هايي كه دوره    در پايان دوره الروي، تعداد شفيره      .  قرار گرفتند 

 فرفيون سپري كرده و      مختلفهاي   الروي را با تغذيه از گونه       
  . شمارش گرديددتبديل به شفيره شده بودن

سي تعداد نسل و زمان خروج حشرات كامل در             براي برر 
طبيعت، در طول سه سال متوالي تعداد يكصد عدد الرو سن               

در نيمه دوم خرداد ماه هر سال از هر كدام از مناطق                   آخر
آوري و در همان منطقه درون چهار          قوشچي و پيركندي جمع    

 ١٥٠×٢٥٠به ابعاد   )   الرو ٢٥هر قفس توري حاوي     (قفس توري   
متر قرار داده شدند و تا زمان            سانتي ٧٠ و ارتفاع     متر سانتي

 .E گونه     هاي تازه فرفيون      با ساقه و برگ        شفيره شدن  
denticulata   هاي روستاي پيركندي و با فرفيون           در چراگاه

هاي اطراف گردنه قوشچي       در چراگاه   E. macrocladaگونه
 به  به همين ترتيب با استفاده از نتايج        .مورد تغذيه قرار گرفتند   

پره،  هاي اوليه در مورد تعداد نسل اين شب        دست آمده از بررسي   
تعداد يكصد عدد الرو سن      و در طول سه سال متوالي        "  مجددا

آخر در نيمه دوم شهريور ماه هر سال از هر كدام از مناطق                  
هاي  آوري و به همان ترتيب قبلي در درون قفس         الذكر جمع  فوق

 فيره شدن با ساقه و برگ        و تا زمان ش     ندتوري قرار داده شد    
 براي پي بردن به زمان          . مورد تغذيه قرار گرفتند        فرفيون

هاي جنيني ، الروي و شفيرگي با بررسي          تخمريزي، طول دوره  
 بوته از   ٣٠٠مستقيم پوشش گياهي مناطق مورد مطالعه، تعداد        

 در منطقه پيركندي و به همين تعداد           E. denticulataگونه  

 در گردنه قوشچي در اواسط فروردين       E. macrocladaبوته از   
و اوايل مرداد هر سال بطور تصادفي انتخاب و پس از                      

 مورد بازديد قرار      هر دو روز يكبار     گذاري با برچسب،       شماره
هاي شماره    به محض مشاهده دسته تخم روي بوته           .گرفتند

ها،   در ادامه بررسي    .گذاري شده زمان تخمگذاري ثبت گرديد       
و روي آنها تخمگذاري صورت نگرفته بود حذف          هايي كه    بوته
مورد بازديد  هاي تخمگذاري شده با همان شماره قبلي              بوته

 و  هاي تخم  روزانه قرار گرفتند و زمان تفريخ هر يك از دسته            
براي جلوگيري از پراكنده    .  خروج الروهاي سن اول ثبت گرديد      

و روي   بوته آلوده از هر منطقه انتخاب         ١٠شدن الروها، تعداد    
 ٧٠متر و ارتفاع      سانتي ٥٠×٥٠هاي توري به ابعاد        آنها با قفس  

هاي ميزبان در اثر      با از بين رفتن بوته     .  متر پوشانده شد   سانتي
و انتقال داده   هاي سالم    تغذيه، الروها را به طور دستي روي بوته       

 زمان تبديل الروهاي     .شد ميقفس توري قرار داده      ها   آنروي  
  .ها ثبت گرديد فيره و شفيره در درون قفسسن آخر به پيش ش

به منظور تعيين ميانگين تعداد تخم در هر يك از دستجات،           
بين   دسته تخم در طبيعت شناسايي و با استفاده از ذره٥٠تعداد 

تعيين باروري بالفعل   و براي     هاي آنها شمارش گرديد    تعداد تخم 
اي اطمينان از   بر(هر فرد ماده، تعداد يك فرد ماده و دو فرد نر             

تازه خارج شده از شفيره به طور تصادفي انتخاب و            )  جفتگيري
در ده تكرار روي گياهان ميزبان محصور شده با قفس قرار داده             

ها  هاي گذاشته شده در زير قفس         شدند و سپس تعداد تخم      
ها از    براي تغذيه حشرات كامل درون قفس          .شمارش گرديد 

 همچنين براي تعيين    . شد  درصد استفاده  ١٥محلول آب و عسل     
 فرد ماده بعد از جفت گيري ١٠باروري بالقوه هر فرد ماده تعداد    

انتخاب و بعد از انتقال به آزمايشگاه بالفاصله شكم آنها جهت              
   .ها باز شد شمارش تخم

 عدد تخم از     ٣٠براي تعيين مشخصات تخم حشره، تعداد         
 جداگانه  بطور  آوري و بعد از انتقال به آزمايشگاه         طبيعت جمع 

 مورد  بوسيله استريوميكروسكوپ مجهز به عدسي چشمي مدرج       
به منظور شناسايي و تفكيك سنين الروي ،       .  بررسي قرار گرفتند  

 نمونه براي هر سن         ٢٥عرض كپسول سر و طول بدن             
 مشخصات ظاهري الروها نيز در آزمايشگاه           .گيري شد  اندازه
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 ٢٥ها تعداد    فيرهبراي تعيين مشخصات ش   .  بررسي و ثبت گرديد   
 و در آزمايشگاه مورد بررسي       آوري از طبيعت جمع    از آنها   عدد

سازي در   تعدادي از حشرات كامل نيز بعد از آماده        .  قرار گرفتند 
 عرض بدن   .هاي مرفومتريك مورد استفاده قرار گرفتند        بررسي

گيري و    باز و طول بدن آنها اندازه         يها حشرات كامل با بال    
 .ها بطور دقيق بررسي شدمشخصات ظاهري آن

، H. euphorbiaeبه منظور دستيابي به پارازيتوييدهاي         
متر، به عرض     سانتي ١٢٠اي آكواريومي به طول       ظروف شيشه 

متر تهيه و در كف آنها به          سانتي ٧٠متر و به ارتفاع        سانتي ٤٠
 باغچه و ماسه نرم به          خاك مخلوطي از متر  سانتي ٣٠ارتفاع  
 براي شفيره شدن الروها ريخته        كدام درصد از هر      ٥٠نسبت  

اي، تعداد زيادي الرو        بعد از آماده شدن ظروف شيشه          .شد
 و به ظروف     آوري  از طبيعت جمع     به پارازيته شدن    مشكوك
 روي ظروف   .اي آماده شده در آزمايشگاه منتقل گرديدند        شيشه
اي با پارچه توري پوشانده شد و الروها هر روز با ساقه و                شيشه
 پارازيتوييدهاي  . تازه فرفيون مورد تغذيه قرار گرفتند        هاي برگ

 و بعد از      آوري اي جمع  خارج شده، از درون ظروف شيشه         
 .H. Pدهي و شناسايي اوليه براي تاييد نام به دكتر                شكل

Tschorsnig            در موزه تاريخ طبيعي آلمان ارسال گرديدند  .
دهي   و شكل  سازي تعداد ديگري از پارازيتوييدها نيز بعد از آماده       

 .هاي مورفومتريك مورد استفاده قرار گرفتند  براي بررسي
 

 نتايج و بحث
 H. euphorbiaeپره  مشخصات  مراحل مختلف زيستي شب
 دوكي  H. euphorbiaeشكل كلي بدن در حشرات كامل        

 و عرض بدن با      متر  سانتي ٥/٤ تا   ٥/٣شكل و طول بدن آن        
حشرات ).  ١شكل  (  شد   تعيين   متر  سانتي ٦/٨ تا   ٦هاي باز    بال

شبيه يكديگر و دو شكلي جنسي          "  كامل نر و ماده كامال       
پره،  در حشرات كامل اين شب      .شود مشخصي در آنها ديده نمي    

اي روشن داشته و چهار لكه       ههاي جلو به طور كلّي نماي قهو       بال
مشهود هاي مختلف در روي آن        اي مايل به تيره در اندازه       قهوه
پره از قدرت پرواز بسيار        و ماده اين شب     حشرات كامل نر  .  بود

هاي طوالني را در جستجوي        خوبي برخوردار بوده و مسافت      
 .نمايند گياهان گلدار مختلف جهت تغذيه از نكتار آنها پرواز مي

 ١/١  ‐  ٠/١پره كروي شكل ، به قطر           هاي اين شب    تخم
 .)٢شكل (باشد   ميسفت و به رنگ سبز روشن       "  متر ، نسبتا   ميلي

متر   ميلي ١/٥ تا   ٥/٤دازه الروها بالفاصله بعد از خروج از تخم          ان
 رنگ الروها بسيار متنوع و از روز سوم         .باشد ميو رنگ آنها سياه     

بعد از تفريخ سبز زيتوني و در مراحل بعدي و نهايي رشد، نماي             
در ).  ٣شكل  (بود  رنگ و سياه     رنگ، سبز كم   ها زرد كم   كلّي آن 

مشخص و به   "  ، يك خط طولي كامال     سطح پشتي بدن الروها    
اين .  رنگ قرمز وجود دارد كه ممكن است ممتد يا منقطع باشد           
در .  خط طولي از سر تا انتهاي بدن الروها كشيده شده است              

انتهاي شكم الروها و در سطح پشتي حلقه هشتم ، يك زايده               
انتهايي شاخ مانند به رنگ قرمز وجود دارد كه نوك آن سياه               

 بوده و طول آنها در سن آخر الروي به          روها فاقد مو  بدن ال .  است
گيري عرض كپسول سر الروها      اندازه  .رسد مي  متر  سانتي ٩  ‐  ٨

وزن .  باشد  سن الروي مي    ٥پره داراي     نشان داد كه اين شب      
 عدد ،   ٥٠=  تعداد(   گرم   ٦٦/٦±٩٧/٠متوسط الروهاي سن آخر     

هاي اين   شفيره.  بود)   گرم ٥٧/٨= گرم و حداكثر    ٦٨/٥=  حداقل
اي  هاي خرمايي تا قهوه    براق و به رنگ   "  نسبتا)  ٤شكل  (پره   شب

 سر و   هاي كه خطوط تيره رنگ مربوط به پيوست      باشد   ميروشن  
هاي اين تحقيق      يافته .شود قفس سينه در روي آن ديده مي         

 ٥٩/٤±٢٦/٠ها به ترتيب     نشان داد كه طول، وزن و قطر شفيره        
=تعداد  (  متر  سانتي ١١/١±٠١/٠ گرم و    ٧١/٣±٦٨/٠،  متر سانتي
ها با    در اندازه   هاي فوق با اندك تفاوتي        يافته.  باشد مي)  ٢٠
 . انطباق دارد)١٩، ١٨، ١٦، ١٤، ١٢، ٩(هاي ساير محققين يافته

 H. euphorbiaeپره  هاي شب ميزبان
پره  كليه الروهاي شب   هاي آزمايشگاهي نشان داد كه     بررسي

H. euphorbiae     و هاي نرم  از برگ، ساقه   ه  كه در آزمايشگا  
 .E. macroclada ،E. denticulata ،Eهاي گونه فرفيونجوانه 

boissiriana   ،E. heteradena   وE. seguiriana  تغذيه 
كرده بودند تبديل به شفيره شده و بعد از مدتي حشرات كامل              

اي هرز فوق ه دهد كه علف  اين نتيجه نشان مي   .آنها ظاهر گرديد  
. كنند تغذيه مي  از اين گياهان     الروهابوده و   پره   اين شب ميزبان  

ميزان تخمريزي و تجمع         در مورد   هاي صحرايي  ولي بررسي 
پره روي صدها بوته از پنج گونه فرفيون فوق            الروهاي اين شب  

تغذيه الروهاي    نشان داد كه بيشترين ميزان تخمريزي، تجمع و       
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   و     E. denticulataهاي پره در طبيعت روي گونه       اين شب 
E. macroclada          صورت گرفته و تنها چهار مورد تخمريزي و 

 پره از فرفيون گونه         پنج مورد تغذيه الروهاي اين شب            
E. seguieriana            و يك مورد تخمريزي و تغذيه الروهاي اين 

.  ثبت گرديد     E. boissirianaپره در روي فرفيون گونه        شب
 هاي گزارش نمود كه الرو         ١٩٨٤در سال      )  ١٠(گانف   

 H. euphorbiae     هاي مختلف فرفيون به ويژه      در اروپا از گونه
و در جنوب     .E. cyparissias L و     .E. paralias Lهاي   گونه

  گزارش هورواث  .كنند تغذيه مي   E. characiasشرقي اروپا از    
 نشان داد كه الروهاي اين حشره در          ١٩٨٥نيز در سال     )  ١٣(

  تغذيه    E. cyparissiasهاي   از ساقه و برگ     "  اروپا عمدتا 
 .E. esula     ،E مانند    هاي فرفيون   ولي ساير گونه    كند مي

gerardiana Jacq.     وE. paralias     نيز مورد تغذيه الروهاي 
 .گيرند اين حشره قرار مي

 

 
 )عكس اصلي ( Hyles euphorbiaeپره  حشره كامل شب‐١شكل 

 

 
 روي  Hyles euphorbiaeپره  دسته تخم شب‐٢شكل 

Euphorbia macroclada ) عكس اصلي( 

 
 Hylesپره   الرو سن آخر شب‐٣شكل 

euphorbiae )عكس اصلي( 

 

 
 )عكس اصلي (Hyles euphorbiaeپره شبهاي   شفيره‐٤شكل 

 
ر د    H. euphorbiaeهاي ترجيحي الروهاي     اين كه ميزبان  

 E. denticulata و    E. macrocladaهاي    گونهغربيآذربايجان 
 .باشد مربوط به زيستگاه اين دو گونه گياهي مي        حتماالً  هستند ا 

گير و  زيستگاه دو گونه فرفيون فوق اراضي خشك، شني، آفتاب          
اين با نيازهاي اكولوژيك    "  باشد كه دقيقا    مي خوب زهكشي شده  

 در سال   )١٨(ها پيتاوي     بر اساس يافته    .مطابقت دارد پره   شب
هاي  شني نظير شيب   و   اراضي باز، آفتابگير  پره   اين شب   ١٩٩٥

نيز در سال   )  ٦( باترا   .دهد ماليم مناطق كوهستاني را ترجيح مي     
 دليل استقرار سريع اين حشره را در منطقه چسترداون            ١٩٨٣

در مقايسه با ساير مناطق رهاسازي شده اين حشره در آمريكا             
وجود خاك سبك ، شني ، خشك و خوب زهكشي شده منطقه             

 الروها به خاك جهت شفيره         داند كه سبب تسهيل ورود       مي
 .شود ميشدن 

 H. euphorbiaeپارازيتوييدهاي 
هاي صحرايي و آزمايشگاهي، دو گونه مگس             در بررسي 

پره   از روي اين شب        Tachinidaeپارازيتوييد از خانواده       



 ١٣٨٥، سال ۴، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٧٣٢

 

 .شوند آوري گرديد كه براي اولين بار از ايران گزارش مي             جمع
 : باشد زير ميهاي اين پارازيتوييدها به شرح  ويژگي

 :Exorista grandis Zetterstedt (Diptera مگس     ‐١
Tachinidae)  

آوري  اين مگس از الروهاي آلوده گردنه قوشچي جمع              
 ١٢/١±١٣/٠در حشرات نر و ماده اين مگس طول بدن           .  گرديد
 متر  سانتي ٩٢/١±١٧/٠ باز    يها  و عرض آن با بال        متر سانتي

رنگ و در نرها قفس سينه          ها بدن سياه   در ماده .  ارزيابي شد 
ريزي روي   اين مگس با تخم     .استاي تيره    داراي نواحي قهوه   

بدن الروهاي ميزبان آن را آلوده نموده و بعد از شفيره شدن                
و به  شود   مي آن را ترك و در خاك تبديل به شفيره               ،ميزبان
 اين مگس به عنوان        .نمايد مي صورت زمستانگذراني      ينهم

 ،  Saturniidaeهاي خانواده     پره يي از شب   ها پارازيتوييد گونه 
Arctidae    ، Pieridae   و Lymantriidae   گزارش شده است  

)٧.( 
 Masicera sphingivora (Robineau-Desvoidy) مگس   ‐٢

(Diptera: Tachinidae)  
هاي اطراف روستاي     اين مگس از الروهاي آلوده چراگاه         

ه گونه قبلي    اندازه اين گونه نسبت ب       .پيركندي به دست آمد    
 ٢٨/١±١٢/٠بزرگتر بوده و در حشرات و نر ماده آن طول بدن              

 متر  سانتي ٤٨/٢±١١/٠هاي باز      و عرض بدن با بال       متر سانتي
اي مايل به    حشرات كامل اين مگس به رنگ نقره        .  تعيين شد 

و روي قفس سينه و شكم آنها نوارهاي طولي تيره             بوده  تيره  
پره  از هر الرو آلوده شب    .    شود  مي رنگ در زمينه نقره فام ديده     

H. euphorbiae              دست كم چهار و حداكثر هفت عدد از اين
پره،   غير از اين شب     .ندها در مرحله شفيرگي خارج شد        مگس
 نيز به عنوان      Hyles centralasiae(Staudinger)پره   شب

 ). ٧(ميزبان اين مگس گزارش گرديده است 
 H. euphorbiaeپره  زيست شناسي شب

 در  H. euphorbiaeهاي انجام شده نشان داد كه          بررسي
غربي در اراضي شني، خشك، باز و         مناطق مختلف آذربايجان     

پره براي تغذيه    اگر چه حشره بالغ اين شب     .  آفتابگير انتشار دارد  
از نكتار گل گياهان مختلف در اراضي مرطوب و رسي به فراواني            

نتايج به  .  كند ميزي  تخمريها   آنبندرت روي   شود ولي    ديده مي 
پره   كه اين شبهاي صحرايي مشخص نمود دست آمده از بررسي

كند و   ميگذراني   در مناطق مورد مطالعه بصورت شفيره زمستان      
در اواخر فروردين ماه همزمان با گرم شدن هوا اولين حشرات              

اولين دسته تخم اين     .  شوند كامل از پوسته شفيره خارج مي       
شماره گذاري شده در منطقه پيركندي در        هاي   پره در بوته   شب
 به ترتيب در هفتم، پنجم و نهم            ٨٣ و    ٨٢ ،    ٨١هاي   سال

ارديبهشت ماه و در گردنه قوشچي به ترتيب در ششم، دهم و              
ظهور حشرات كامل و     .  شددوازدهم ارديبهشت ماه مشاهده       

تخمريزي آنها در هر دو منطقه تا دهه سوم خرداد ماه هر سال              
و اوج خروج حشرات كامل و تخمريزي آنها دهه اول ادامه داشت 

رشد و نمو كليه الروها در دهه سوم          .  خرداد ماه تعيين گرديد    
تيرماه هر سال در هر دو منطقه پايان يافت و كليه الروها به                 

دوره شفيرگي تا دهه سوم مرداد ماه هر          .  شفيره تبديل شدند  
وم در هر دو سال ادامه يافت و خروج اولين حشرات كامل نسل د

اولين دسته تخم حشرات كامل      .  منطقه از تاريخ فوق آغاز شد      
ري گذا هاي شماره  در روي بوته    ٨٢ و   ٨١  يها نسل دوم در سال   

شده در منطقه پيركندي به ترتيب در بيست و پنجم مرداد و               
سيزدهم شهريور ماه و در گردنه قوشچي به ترتيب در بيست و             

 ظهور حشرات   .اه مشاهده گرديد  نهم مرداد و دوازدهم شهريور م     
كامل نسل دوم و تخمريزي آنها در هر دو منطقه تا اواسط مهر              
ماه هر سال ادامه يافت و اوج خروج حشرات كامل و تخمريزي             

رشد و نمو كليه الروها در      .  آنها دهه سوم شهريور ماه تعيين شد      
اوايل آبان ماه هر سال پايان يافت و الروهاي سن آخر با حفر                

نل در خاك با تنيدن پيله ابريشمي به دور خود در درون آن               تو
تبديل به شفيره شده و تا بهار سال بعد به همان شكل در درون              

 .Hبه اين ترتيب معلوم شد كه          .  پيله شفيرگي باقي ماندند    
euphorbiae    غربي داراي دو نسل در سال بوده و         در آذربايجان

 .كند ميبه صورت شفيره زمستانگذراني 
هاي سه ساله در دو منطقه پيركندي و گردنه                 ررسيب

پره  قوشچي نشان داد كه حشرات كامل هر دو نسل اين شب              
چند ساعت بعد از ظاهر شدن قادر به پرواز بوده و در جستجوي             
گياهان گلدار براي تغذيه از نكتار آنها مسافت زيادي را از                  

 دو  تغذيه حشرات كامل هر    .  شوند زيستگاه اصلي خود دور مي     
 Silen)پره از نكتار گل گياهاني مانند كوزه قلياني  نسل اين شب

sp.)    اطلسي ،(Petunia sp.)     علف بيد ،(Epilobium sp.) ،
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، توتون  (.Salvia sp) ، گل مريم       (.Echium sp)گل چاي    
(Nicotiana sp.)    قيچ ،(Zigophylum sp.)        و علف مار  

(Caparis sp.)      در سال  )  ٩(فردريك  .   به وفور مشاهده شد
پره را از نكتار گل         نيز تغذيه حشرات كامل اين شب         ١٩٨٦

Petunia sp.   ، Echium sp.   ،Nicotiana sp.   ، Silen sp.  و 
Epilobium sp.   حشرات كامل هر دو نسل     .   گزارش كرده است

بعد از تغذيه به زيستگاه اصلي خود بازگشته و در سايه                    
. پردازند ميستراحت  ها و مراتع به ا       هاي اطراف چراگاه    صخره

 بعد از غروب آفتاب آغاز و تا چند              حشرات كامل   جفتگيري
مشاهدات نشان داد كه تخمريزي حشرات      .  يابد ساعت تداوم مي  

. يابد ماده در تاريكي شب و تا چند شب متوالي ادامه مي                  
حشرات .  شداي در طول روز مشاهده ن        پره تخمريزي هيچ شب  

 بندرت به صورت انفرادي و در       هاي خود را   ماده هر دو نسل تخم    
در سطح رويي و     )  ٢شكل  (در دستجات نامنظم     بيشتر موارد   
 .دهند مي گياهان ميزبان قرار  انتهاييهاي زيرين برگ

 عدد  ١٩ميانگين تعداد تخم گذاشته شده در هر دسته تخم          
).  عدد ٦٢=   و حداكثر  ١=   عدد ، حداقل   ٥٠=  تعداد(  تعيين شد   

هر حشره ماده در مراحل مختلف          ها نشان داد كه         بررسي
 و  ٨٢، حداقل    ١٠=تعداد( تخم    ١٦٢"  تخمريزي خود مجموعا   

ايج حاصل از تشريح شكم       نتگذارد و     مي)   عدد ٢٠٨حداكثر  
  حشره ماده  پتانسيل تخمريزي هر  حشرات ماده نشان داد كه        

=  و حداكثر  ١٠٨=  ، حداقل ١٠=تعداد(   عدد   ١٩١بطور متوسط   
 و فوروود و       ١٩٧١در سال     )  ١٥(نيو.  باشد مي)  عدد٢٣١
 .Hگزارش كردند كه         ١٩٨٠ در سال       )٨  (كارتي مك

euphorbiae    ٥٠دود  هاي   دستهدر   عدد تخم      ١٥٠ حدود 
هاي انتهايي گياهان ميزبان خود قرار         روي ساقه و برگ     يعدد
 .دهد مي

هاي صحرايي نشان داد كه دوره رشد و نمو جنيني             بررسي
نيمه دوم  (گراد   جه سانتي  در ٧/١٤در متوسط دماي روزانه        

 ٣/٢٤ روز و در متوسط دماي روزانه            ١٣±١)  ارديبهشت ماه 
 روز طول     ٧±١)  نيمه اول شهريور ماه        (گراد درجه سانتي  

 درجه  ١٨دوره رشد و نمو جنيني در دماي ثابت              .  كشد مي
تعيين شد و نشانگر آن است كه        روز   ٩گراد در آزمايشگاه     سانتي

متوسط ( درجه   ٧/١٤افزايش دما از    دوره جنيني اين حشره با       

دماي ثابت  (گراد    درجه سانتي  ١٨به دماي   )  دماي متغير محيط  
 .يابد كاهش مي) آزمايشگاه

 الروها بالفاصله بعد از خارج شدن از تخم شروع به تغذيه از            
. كردندهاي گياهان ميزبان خود        جوانههاي نرم و      برگ، ساقه 

 گياهان ميزبان در سنين اوليه نتايج نشان داد كه تغذيه الروها از
هاي هوايي گياهان ميزبان در        الروي بسته به گسترش اندام      

 و در سنين آخر الروي به علت باشد مي تايي ٣٠ تا ١٠دستجات  
و تمام  )  E. denticulataدر مورد   (از بين رفتن گياه ميزبان       

) E. macrocladaدر مورد   (شدن منبع غذايي قابل استفاده        
 اطراف پراكنده شده و در دستجات چند عددي به              الروها در 

الروهاي سنين چهارم و پنجم بسيار      .  دهند تغذيه خود ادامه مي   
هاي صحرايي نشان داد كه دوره رشد و نمو          بررسي.  پرخور بودند 

 روز و   ٢٣±٢)  خرداد ماه   (٤/١٩الروي در متوسط دماي روزانه       
روز طول    ١٩±٢)  شهريور ماه   (١/٢٤در متوسط دماي روزانه      

  .كشيد
 پايان دوره الروي با دور شدن        در الروهانتايج نشان داد كه     

 خود، محل مناسبي را براي شفيره شدن انتخاب          از گياه ميزبان  
 ايجاددر خاك      متر  سانتي ٩ تا    ٨/٢نموده و تونلي به عمق         

ضعيف به دور خود در      "  با تنيدن پيله نسبتا    آنگاه   و   كنند مي
دوره پيش شفيرگي در    .  شوند  تبديل مي  شفيره  پيش درون آن به  

  تبديل به شفيره  روز طول كشيد و سپس        ٥ تا   ٣دماهاي فوق   
 مهاي خود معلو    در بررسي  ١٩٨٨در سال   )  ٢٠( پوريتز   .شدند

پره در ايالت مونتانا آمريكا داراي يك تا دو             اين شب نمود كه   
نسل در سال بوده و زمان الزم براي كامل شدن مراحل مختلف             

حشرات كامل آن در    كشد و   روز طول مي   ٧٢ تا   ٤٢ي آن   زيست
 گزارش كرده   ١٩٧١در سال   )  ١٥(نيو.  شوند اوايل بهار ظاهر مي   

 باشد ميپره در كانادا داراي يك نسل در سال           كه اين شب  است  
تا اوايل ژوئن   )  اوايل خرداد (و حشرات كامل آن در اواخر ماه مي         

  هاي ژوئن و جوالي    اهظاهر و الروهاي آن در م      )  اواخر خرداد (  
در )  ١٠( گانف   .شوند به فراواني يافت مي   )  اواخر خرداد و تير   (  

پره در مناطق      گزارش نموده است كه اين شب          ١٩٨٤سال  
شمالي اروپا داراي يك نسل در سال بوده و حشرات كامل آن از             

ظاهر )  اواسط تير (تا اوايل جوالي     )  اواخر خرداد (اواسط ژوئن   
 مناطق جنوبي اروپا، بطور معمول داراي دو            ولي در  .شوند مي
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هاي مي و ژوئن      نسل در سال بوده كه نسل اول آن در ماه              
هاي آگوست و    و نسل دوم آن در طول ماه      )  ارديبهشت و خرداد  (

) ١٦( نوپونن و فيبيگر    .گردد ظاهر مي )  مرداد و شهريور  (سپتامبر  
اعات ارتفپره در     كه اين شب   اند    گزارش كرده   ٢٠٠٢در سال    

 نيز داراي دو نسل در سال بوده كه نسل           در روسيه  اورال جنوبي 
م آن در اواخر       )  و مرداد تير  (ل آن در ماه جوالي       اوو نسل دو

  .شود ظاهر مي) شهريور(آگوست و اوايل سپتامبر 
اي حشرات    هاي زيستي و تغذيه       بررسي فون و ويژگي      

 غير مفيد و     با گياهان مرتعي و بويژه گياهان      خوار مرتبط    گياه
گشاي استفاده از حشرات مفيدي خواهد بود كه با              سمي، راه 

يد مانع از گسترش و افزايش      تغذيه از گياهان ناخواسته و غيرمف     
 حشره تكخوار و    H. euphorbiaeپره    شب .شوند تراكم آنها مي  

هاي نرم دو گونه       مفيدي است كه با تغذيه از برگ و ساقه             
ي و چراگاهي غرب درياچه اروميه       فرفيون رايج در اراضي مرتع     

 در اين بررسي تخم و الروهاي         .گردد مانع از گسترش آنها مي     
ها  صدمه ديده زيادي از اين حشره ديده شد كه در اثر تردد دام             

 حفاظت و حمايت از اين حشره     .آسيب ديده و از بين رفته بودند      
 هاي آن در    در زيستگاه ها   مفيد با محدود كردن تردد دام         

 آن در هر دو نسل        اوج تخمريزي حشرات كامل    يزمانده  محدو
 چرا كه موثر بودن كنترل بيولوژيك در گرو             .شود توصيه مي 

داشتن اطالعات كافي در مورد بيواكولوژي و ميزان كارآيي               
هاي مديريت آفات    عوامل بيوكنترل و تلفيق آن با ساير روش          

 ). ٥(است 
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