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هاي صنعتي بلوط، راش، ممرز، افرا، شمشاد و  ترين جنگلهاي اقتصادي ايران هستند كه گونه جنگلهاي مازندران با اهميت

 Ennomos quercinariaپروانه برگخوار سالهاي اخير مورد حمله هاي درختي با ارزش در  اين گونه. شود  در آن يافت ميتوسكا

(Lep.:Geometridae) بسياري از اين درختان  برگ شدن بي، موجب  اين درختان الروها از برگ شديد تغذيه.ر گرفته استقرا

ها را با بي برگ كردن و   بر خسارت مستقيم وارد شده توسط الروها به درختان، اين آفت زيبايي طبيعي پارك عالوه.ه استشد

سالهاي طي و پارك جنگلي شهيد زارع انتخاب گرديد ، آفتيشناس زيست جهت مطالعه .برد نيز ريزش فضوالت الروي از بين مي

 فو ظردر الرو و شفيره آفت جدا گرديد و سپس ، در آزمايشگاه تخم.برداري بعمل آمد  نمونهصورت هفتگي  به80-1379

 شده و ماه ظاهر هشتبي در اردكه حشرات كاملبرداري مشخص شد  در طي نمونه .صورت مجزا پرورش داده شدند هپالستيكي ب

حشرات ماده . شوند مي جلب نور  بهپرواز بوده و حشرات كامل شب .رسد مي خرداد ماه به اوج اوايل دهه دومن در جمعيت آ

و   متعدد متفاوت استهاي ه تعداد تخم در دست.دهند مي شاخه و همچنين ديوارهاي ساختمان قرار ، روي تنهتخمهاي خود را

كولر شمارش  ينوخم زير ب عدد ت200  تا،حشرات مادهبدن  در تشريح .شمارش شده است عدد روي تنه بلوط 280حداكثر تا 

 در اواخر زمستان و اوايل بهار مصادف .سازد زمستان را سپري ميصورت تخم  هآفت ب. باشند رنگ سبز تيره مي هتخمها ب. گرديد

 به رختان پوست در زي وماه در البالي برگها بهشت الروها در اواسط اردي.دونش ميخ تخمها تفري ،با باز شدن برگهاي درختان

 در ،شود ميجلب نور   بهگذاري  در مرحله تخمآفتكه اين  از آنجائي . اين آفت يك نسل در سال دارد.شوند ميشفيره تبديل 

هاي كاهش  اهاز بهترين ر حشرات كامل  و شكار انبوههاي سفيد در مناطق آلوده ياني با نصب چراغ همراه با پردهغسالهاي ط

 .آفت است جمعيت

 

 .شناسي زيست  و مازندران،Ennomos quercinaria  ،درختان جنگلي:  كليديهاي واژه
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 مهمترين جنگلهاي كشور است و  ازجنگلهاي مازندران

توسكا و  ، افرا،زاد آ، ممرز، راش،بلوط درختان صنعتي نظير

اين  .شوند ن محسوب ميآعمده گياهي  عناصر انجيلي از

  خسارتهي در معرضهان زارعي گاگيا مانند ساير درختان

 طي سالهاي .گيرند حشرات قرار ميبعضي ازعوامل زنده نظير
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 برگ جنگلهاي پهنروي ير در بعضي مناطق اخ

 Ennomos  پروانهالروهايمازندران جمعيت زيادي از 

quercinaria (Hufnagel) پروانه همراه با الروهاي 

در اوايل   .Lymantria dispar L ورابريشم باف ناج

 خسارت سببفصل بهار با تغذيه از برگهاي درختان 

  گونه .خزان زود هنگام درختان گرديدندشديد و 

E. quercinaria  توسط عبايي 1352 اولين بار در سال 

 .)1366بهداد،  (گزارش شده استاز ايران و ميرزايانس 

 Eranis خواردو گونه برگنيز دليري و همكاران  كيا

defoliaria (Clark) و Operophtera brumata (L.)  را

 درختان عنوان آفت مهم هرب مازندران بغاز جنگلهاي 

 .)1379دليري و همكاران،  كيا (اند  گزارش كردهجنگلي

 ، دارد كه در آمريكايهاي مختلف گونه Ennomosجنس 

ند و مطالعاتي در خصوص ر دااروپا و آسيا پراكنش

 دشمنان طبيعي و كنترل آنها انجام شده ،شناسي زيست

را   E. subsignarius (Hubner)ه  گونTalerico .است

برگ در شرق آمريكا و  نيك آفت بومي درختان په

اين  ماده هاي  پروانهكند كه  معرفي كرده و بيان ميكانادا

هاي   و دستهگذاري كرده ت تخمروي تنه درخگونه 

 .Q  و.Quercus rubra Lط بلو هاي روي گونهآن  تخم

alba L.  سطح  متري 7/6 و 2/5به ترتيب در ارتفاعات

 ).Talerico, 1979 (اند مشاهده شدهزمين 

Bielewisz  گونه براي اولين بارE. quercinania  را

گزارش نموده  Alnus viridis روي از كشور لهستان

و  Gomezدر اسپانيا، ). Bielewicz, 1984(است 

 را روي E. fuscantaria (Haworth)وانه پر همكاران

آوري و  جمع ).Fagus sylvatica L(يي راش اروپا

 گونه هفت نيز Filskov و Surlykke .اند گزارش كرده

 سهاند كه  پروانه برگخوار را از دانمارك گزارش كرده

 & Surlykke ( بوده استEnnomosگونه آن از جنس 

Filskov, 1997(. 

Drooz پروانه شناسي زيست E. subsignarins را 

  افراي قرمز،).Juglans nigra L( گردو انروي درخت

)Acer rubrum L.(هاي بلوط  و گونه) Quercus spp.( 

 وئيدپارازيتنبور ز دو گونه وده بررسي نمودر آمريكا 

Ooencyrtus enomophagus Joshimots.و  

Telenomus droozi Mues. گزارش از روي آفت  را

 Myartseva  در روسيه نيز.)Drooz, 1980 (ستكرده ا

به  را Ooencyrtus smimovi براي اولين بار زنبور

  E. quercinaria پروانه تخموئيدعنوان پارازيت

 ,Myartseva ( نموده استتوصيفآوري و  جمع

1987(. 

Anderson و Kaya  كاربرد زنبور پارازيتوئيد

Ooencyrtus sp.  هاي گونهكه تخم E. subsignariusو  

L. dispar مبارزه كند و همچنين  را پارازيته مي

 Bacillus thuringiensis باكتري  استفاده ازبيولوژيك با

(Berliner) در سالهاي ويژه هرا در كنترل اين دو آفت، ب 

 ,Anderson & Kaya(اند  طغيان آنها، مؤثر عنوان كرده

1945.( 

Dunbar تري از باكفرموالسيون 6 ،همكاران و 

 B. thuringiensisهاي  پروانهرويبر   را 

E. subsignarius  و L. dispar بلوط ايه گونه روي 

)Quercus spp.( اين  و عنوان نمودند كهبكار بردند 

و  موثر بوده الذكر  فوقآفات در كاهش جمعيت باكتري

  نداشته استآنها  دشمنان طبيعيرويبعالوه اثر منفي 

)Dunbar et al., 1973(. 

 ،شدت خسارت و آفت جمعيت باالي با توجه به

 الروها و  تنوع رنگ درعلته  گونه بمترديد در نا
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عدم اطالع در خصوص  و همچنين ها پروانه

 روي شناسايي گونه  حاضرلعها مط، آفتشناسي زيست

 . انجام شد آنشناسي زيستو 
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دگي  علت آلوبهپارك شهيد زارع ساري : مطالعه صحرايي

طول و  و عنوان محل مطالعه انتخاب گرديد هشديد به آفت ب

   33´   5"  وº53    7´   30"  جغرافيايي آن به ترتيبعرض

º36جهت تعيين .باشد ميمتر  100 ارتفاع از سطح دريا  و 

 در منطقه  يك عدد تله نوريها زمان حداكثر جمعيت پروانه

 2 اسي آفت،شن زيستبراي مطالعه  . نصب شدمورد مطالعه

 ظهور ، و زمان تفريخ تخمبعمل آمدبرداري  روز در هفته نمونه

 ظهور  زمان،شفيرگي زمان ، حداكثر فعاليت الروي،الرو

در طبيعت اتمام تخمگذاري آغاز و  زمان  وحشرات كامل

 ختر روي دهاي ه تعداد تخم در دست.تعيين گرديد

 .شمارش شد 

 

 ، زمان شفيرگييق دقبراي مطالعه :مطالعه آزمايشگاهي

  از تعدادي،ر حشرات كاملو ظه زمانطول دوره شفيرگي و

 و در  شدهآوري  از روي درختان جمعهاي آفتالرو

 همچنين جهت .ار گرفتندرآزمايشگاه داخل ظروف پرورش ق

آوري و   الروهاي آلوده جمع،آوري زنبورهاي پارازيتوئيد جمع

 .ه شدندقرار دادپرورش   جداگانه داخل ظروفترصو هب

 براي تعيين ميانگين ،تخم در طبيعت عالوه بر شمارش تعداد

 تعدادي از حشرات كامل قبل از تخمگذاري در ،تعداد تخم

 تعدادي تخم در با قرار دادن بعالوه .آزمايشگاه تشريح شدند

شرايط طبيعي انتقال آنها به  و سپس )به مدت يك ماه (يخچال

 به منظور .رار گرفت قمطالعهها مورد ندياپوز آ ،مطلوب

 و براي هاتاله شد تعدادي از پروانه نر و ماده ،شناسايي گونه

 .سال گرديدر كشور آلمان اشناسايي به متخصصان مربوطه در
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 رفولوژيو مشخصات م–الف 

 37 ميانگين اندازه حشره ماده با بالهاي باز : مادهحشره

اي  ي عرضي قهوه رنگ آن زرد روشن و نوارها.ميليمتر است

 تنوع رنگ ، هرچندي و عقبي وجود دارديبرروي بالهاي جلو

 . استمويي شاخك .شود ديده ميدر حشرات كامل ماده 

 تخم تا حدودي سبز علت رنگه گذاري ب شكم در موقع تخم

 .)1شكل  (رسد نظر ميه سبز ب

هاي ماده كوچكتر   نرها تا حدودي از پروانه: نرحشره

 شاخك . ميليمتر است31اي باز ها با باله اندازه آن.هستند

  البته .است اي زرد متمايل به قهوهآنها ش و رنگ پرو

  تنوع رنگ در نرها همانند حشرات ماده وجود دارد

 .)1شكل (

 هاي هها برنگ سبز زيتوني بوده و بصورت دست  تخم:تخم

 ).2شكل(  شوند چندتايي گذاشته مي

 داراي حركت ،ريز هستند الروها در سنين اول بسيار :الرو

  رنگكه طوري ه بباشند، مي  از نظر رنگ متنوعي بوده وبوج

شكل (  شود اي در آنها ديده مي رنگ قهوه  و همچنينسبز تيره

3(. 

 بوده و  بيشتر در ابتداي تشكيل سبز رنگها رهشفي :شفيره

از نظر اندازه شفيره . دهند رنگ مي ريتغياي  قهوهبه رنگ سپس 

 ).4شكل (  باشد  مينربزرگتر از شفيره ماده كمي 
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 .E. quercinaria  پروانه برگخوار)سمت چپ(و ماده ) سمت راست( حشره كامل نر – 1شكل 

 
 .درختان ميزبانروي شاخه  E. quercinaria  پروانه برگخوار دسته تخم-2شكل 

 
 .E. quercinaria  پروانه برگخوارتنوع رنگ در الرو – 3شكل 
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 E. quercinaria  پروانه برگخوارشفيرهمحل تشكيل  -4شكل                    

 
 شناسي زيست

 و اوج شوند ميها در اواخر ارديبهشت ماه ظاهر  پروانه

 در اواخر . است خرداد ماهل دهه دوماي اوپرواز آنها در

 در اين .يابد كاهش مي به حداقل هاماه جمعيت آن خرداد

هايي   اكثر پروانه در وهانجام شدگذاري  زمان حداكثر تخم

 . شكم خالي از تخم بود،آوري شدند جمعدر اين زمان كه 

 .شوند جلب ميبه نور چراغ  و  بودهپرواز ها شب پروانه

 و هاي مجاور تنه  شاخه،ها بيشتر روي تنه درختان پروانه

 و در گذارند هاي درختان تخم مي همچنين روي سرشاخه

 و انبوه در همه قسمتهاي درخت شرايط طغياني به صورت

 Talerico .نمايند ريزي مي تخمها   ديوار ساختمانحتي در

 شناسي زيست در مطالعات خود در رابطه با 1979در سال 

كند كه اين گونه روي  عنوان مي E. subsignaniusپروانه 

 و كردهگذاري  هاي مجاور آن تخم  شاخه وتنه درخت

نمايد  گذاري انتخاب مي تخمبيشتر سطوح ناهموار را براي 

 اشاره ي و.گذارد  انتهايي تخم نمييها روي شاخه و

 گذاري روي دو گونه كند كه ارتفاع محل تخم مي

Quercus rubra و  Q. alba از متر  7/6 و 2/5 به ترتيب

 .)Talerico, 1979 (بوده استسطح زمين 

نشان داد كه اين در اين تحقيق بررسيهاي بعمل آمده 

 ،گذارد  چندتايي تخم ميهاي هورت دستص هگونه ب

  با.سته شمارش شدددر يك تخم  عدد 280كه تا  طوري هب

ها  تخم در داخل بدن ماده عدد 200 ،شريح حشره مادهت

،  تله نورينصب عالوه در محله ب. گرديدشمارش 

ه روي تنه درخت گذاشته شدزيادي بسيار هاي تخم  دسته

در حذف با اين روش توان  هاي طغياني ميتدر حاله بود ك

 شكل(  آنها و كاهش جمعيت براي سالهاي بعد اقدام كرد

نيز  حشرات ماده در سطح داخلي ظروف پرورش .)5

 حشرات كامل روزها در البالي .كنند گذاري مي تخم

برگهاي درختان و همچنين بين علفهاي زير درختان 

ه و يا هنگام حركت در بين مخفي هستند و با تكاندن شاخ

 گذراني  و تابستانيگذران  زمستان.آيند مي علفها به پرواز در

 تخمها داراي دياپوز اجباري .باشد ميصورت تخم  ه بآفت

 در شرايط محيطي همزمان با گرم شدن هوا .هستند

 تفريخبه ها شروع  تخم )معموالً در اواخر اسفند ماه(
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 .باشد هاي درختان مي وانهد كه مصادف با بازشدن جكنن مي

 تغذيه هاالروها در سنين اول همزمان با ظهور برگها از آن

 فقط  الروهاي آفت،معيتج در صورت افزايش .كنند مي

كه خزان زودهنگام را  طوري ه ب،مانند رگبرگها باقي مي

روي درختان بخصوص  فت خسارت آ.دنشو سبب مي

 و Anderson. )7و6 هاي شكل( ط و انجيلي شديد بودبلو

Kaya گونه ند كها هنمود در مطالعات خود عنوان E. 

subsignarius همراه با گونه L. dispar  ،در حالت طغياني

 هكتار از 121400سطحي بالغ بر باعث از بين رفتن 

 ,Anderson & Kaya (استشده جنگلهاي آمريكا 

در جنگلهاي شرق مازندران نيز  1379در سال . )1945

 جمعيت ،ي پارك زارع و اطراف آنبخصوص جنگلها

 همراه با برخي ديگر از E. quercinaria بسيار زياد گونه

 ،Lymanteridae و Geometridacخانواده دو  هاي پروانه

 برگي كامل اكثر درختان بويژه انجيلي شده بود باعث بي

كه خسارت در اواسط بهار اتفاق  از آنجائي .)7شكل (

در حتي  خسارت ديده، رختاندهاي برگ  جوانهافتد،  مي

ه برگ شد كامال بيختاني كه در اثر شدت خسارت در

 البته.  سبز شدنددوباره  دوباره رشد كرده و درختانبودند، 

كتر چكوبرگهاي اوائل بهار   ازاندازه برگها تا حدودي

 ، آفت خسارت مستقيم اينكه عالوه بر در پاركها.است

طبيعي كه از  جذابيت شده و شدن درختان سبب لخت

 ،دهد مي كاهش  راخصوصيات كيفي پاركها مي باشد

ها و   روي نشيمنگاهآفت نيز ناشي از تغذيه فضوالت

هاي موجود در پارك موجب كثيف شدن محيط  نيمكت

 .)8شكل (گردد  ميپارك 

هاي اخير سبب  خسارت الروها همراه با خشكسالي

پهناي تنش زياد درختان شده است كه مطمئناً در 

  تأثير خواهد گذاشت كه اين موضوع نيازهاي ساليانه لقهح

 ضمن 1999 و همكاران در سال Ward .داردبه بررسي 

هاي جنگلي در  روي ديناميك توده بررسي خود بر

  تا1922هاي پهن برگ در آمريكا طي سالهاي  جنگل

هايي كه طي اين سالها  كنند كه در توده  عنوان مي،1996

وجود  L. dispar  و.Ennomos spنه  پرواهايي از جمعيت

اين دو گونه خسارت ، در درختاني كه تحت داشته است

شته وجود داهاي ساليانه   حلقهقطر غييراند، ت قرار گرفته

 .)Ward et al., 1999(است 

، الي رگبرگها الروها بعد از پايان دوره تغذيه در البه

زير پوست درختان، در بين شيارهاي موجود در پوست 

تبديل هاي افتاده درختان  درختان و همچنين بر روي كنده

 در در ظروف پرورشها   اولين شفيره.شوند مي به شفيره

در طبيعت نيز زمان . ند ارديبهشت ماه ظاهر شد8 تاريخ

طول دوره .  بود ماهها هجدهم ارديبهشت ظهور شفيره

 8–10 )گراد  درجه سانتي21–20(شفيرگي در دماي اتاق 

 .ن گرديدروز تعيي

ر  دE. quercinariaه ت پروانمعيكه ج در مواقعي

 با توجه به رفتار حشره مبني ،بعضي نقاط افزايش پيدا كند

 ،نور چراغ جلب مي شودبه گذاري  بر اينكه قبل از تخم

توان با نصب چراغ و همچنين نصب پرده سفيد نسبت  مي

اين  .بردن حشرات كامل اقدام نمود  بين  آوري و از به جمع

در . ثر استؤ مد سال بعدرروش در كاهش انبوهي آفت 

هايي كه به منظور جداسازي و شناسايي دشمنان  بررسي

 از روي ييدئزنبورهاي پارازيتوشد،  طبيعي آفت انجام

 اما تعدادي مگس ،آوري نگرديد  جمعي آفتتخمها

 Smidthia amoena و به نام آوري  جمعالروپارازيتوئيد 

(Meicen)بابايي و بريماني ورندي،  (شديي  شناسا

1385(. 
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  ميزبانروي تنه درخت E. quercinaria تخم هاي دسته-5شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روي درختان  E. quercinaria شدت خسارت -6شكل 

 انجيلي و بلوط

 

 
 

بي برگي كامل درختان ميزبان درنتيجه  -7شكل 

 E. quercinaria خسارت آفت 

 

 
 

 روي برگ E quercinaria  فضوالت الروهاي -8شكل 

 انجيليدرختان 

 



 ...E. quercinaria خوار هاي زيستي پروانه برگ بررسي برخي از ويژگي
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معرفي يك گونه . 1385 ،. ح،و بريماني ورندي.  ر. م،بابايي -

 Ennomos quercinaria مگس پارازيتوئيد الرو پروانه

(Hufnagel) (Lep.:Geometridae)از استان مازندران . 

پرديس  ،صه مقاالت هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايرانخال

 .72: كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، كرج

 آفات و بيماريهاي درختان و درختچه هاي .1366، .1 ،بهداد -

 807 ، انتشارات نشاط اصفهان.جنگلي و گياهان زينتي ايران

  .صفحه

فـت   معرفـي يـك آ     .1379 ،. ع ، و اثني عشري   . م ،عبائي -

 خبرنامـه انجمـن   .مهم درختان جنگلي در شمال ايـران   

  .5 شماره ، سال دوم،حشره شناسي ايران

 شناسـايي   .1379 ،. ه ،نوا و اسـت   .م، عبـائي  ،. ه ،كيا دليري  -

 خبرنامه  .خوار درختان جنگلي غرب مازندران    گآفت بر 
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Abstract 

The forests of Mazandaran are the most economically important forests in Iran, comprising 
many industrial trees such as oak, beech, hornbeam, maple, alder and iron wood. Recently, these 
valuable trees have been subjected to attack by Ennomos quercinaria (Lep.: Geometridae). 
Because of severe larval feeding many trees showed early defoliation. In addition to direct 
damage caused by the larvae on trees in parks, the pest reduces natural beauty of the site by 
early defoliation and fall down of larval residues.To study the life cycle of the pest, biweekly 
samples were taken from infested trees at Shahid Zareh Park during 2000-2001. Eggs, larvae 
and pupae were reared in the laboratory. Adult insects emerged from pupae in April and their 
population peak occurred in May. Females lay eggs on trunks, branches as well as building 
walls. Number of eggs in each egg mass varied and the largest number were 280 on trunk of 
oak. Mean number of eggs was up to 200 by dissecting adult females. Eggs are dark green. This 
pest hibernates as egg. The overwintered eggs hatch at the beginning of spring. Pupation occurs 
in the inner fold of the host plant leaves and tree trunks.The pest has one generation per year. 
Mass trapping of adult insects, using light trap is the best way to keep pest population down.  
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