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دهیچک
بید مجنون به رختان دمیزان آلودگی بر فاکتورهاي محیطیبرخی ازاثرهمچنینوزنبورمانندشناسایی پروانه،1394طی سال 
تهران بر اساس ارتفاع از سطح منطقهبدین منظور. قرار گرفتبررسی مورد تهرانمختلف شهرطقامنفضاي سبز در،این گونه آفت

تقسیم شد. )متر (منطقه شمال تهران1800تا 1400و ارتفاع )متر (منطقه جنوب تهران1400تا1000منطقه ارتفاع دودریا به 
به منظور بررسی اثر بستر کشت بر میزان آلودگی درختان به آفت، در نظر گرفته شد. براي مطالعه منطقه پنج بوستانسپس در هر 

ها به درصد آلودگی در هر بوستان براي درختانی که در چمنزار و درختانی که در بلوارها کشت شده بود، جداگانه ثبت شد. داده
کامل تصادفی تجزیه آماري شد.هايطرح بلوكدر قالب از سطح دریا و نوع بستر کشت)(فاکتور ارتفاع صورت آزمایش فاکتوریل

Strand (Lep.: Sesiidae)Paranthreneعلمینامتحتیک گونه شب پره زنبورمانند،آوري شدهجمعغالب نمونه این بررسیدر

diaphana Dalla Torre andنشان داد که هادادهنتایج تجزیه آماريگزارش نشده است.تاکنون از تهران داده شد. این گونه شخیصت
درصد وتقریباً 100تهران حدود شهر آلودگی در جنوب که میزان به طوري داري در پراکنش آفت داردارتفاع از سطح دریا تاثیر معنی

دار بستر کشت بر میزان آلودگی درختان به آفت معنی همچنین مشخص شد کهاست. این شهر شمال در منطقهمیزان آلودگیدو برابر 
شته اثر دادرصد 50میزان بهآلودگی به آفت کاهش روي داريدر چمنزار به طور معنینون جان بید مکشت درختاست به طوري که 

.است

Paranthreneمانند،زنبورپروانه:يدیکلکلمات diaphana،تهران، پراکنش،دمجنونیب
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مقدمه
کاهش عالوه بر خسارت به محصول و،حشرات آفت

تان خدرکمی و کیفی عملکرد تولید، نقش بسزایی در تخریب 
بز و همچنین فضاي سها باغات، جنگلمثمر در مثمر و غیر

اغالبدر این میان، آفات چوبخوار که .نمایندشهري ایفا می
از اهمیت ،هستندColeopteraو Lepidopteraاز راسته 

Abaii(باشندمیبسزایی برخوردار & Askary, بید ). 2015
بیدیان همتعلق به تیرL.Salix babylonicaمجنون، 

)Salicaceae(،فضاي برايمناسب کشت از جمله درختان
در بسیاري از مناطق ایران از جمله تهران است. درسبز

هراستبهمتعلق چوبخوارحشرات از متعدديهاي گونهایران 
در بین آنها اند که بید گزارش شدههاي گونهروي پروانگان

Zeuzeraتوان به کرم خراط می pyrina L. پروانه کرم ،
Cossusيجگر cossus L. ، زنبورمانند هايپروانهو

Synanthedon myopaeformis Borkh. وSynanthedon

caucasica Gorbunovنمود (اشارهEsmaili, 1992(.
لرستان، اصفهان و هاي استانتاکنون از P. diaphanaگونه 

Kallies)کرمان گزارش شده است & Špatenka, 2003).
:دباشرفولوژیک این گونه به شرح زیر میخصوصیات م

یا خاکستري تیره و کپسولی شکل؛ به تخم: سیاه براق
گذاري متر؛ محل تخممیلی4/0متر و عرض میلی6/0طول 

هاي سطح شاخه به ویژه روي محل داخل فرورفتگی
ه ظرف روي بدنیها و در شرایط آزمایشگاهانشعابات شاخه

و توري در ظرف پرورش است. 
با دو اي متمایل به قرمز همراه رنگ با سر قهوهکرمالرو:

سبنه؛ اندازه الرو قفسهاي بر روي سپر پیشقرمز و قهوههلک
گیري عرض کپسول سر اندازهمتر. با میلی15کامل بیش از 

Chamaespheciaشفاف فرفیون،باليپرهشبگونه

schizoceriformis Kolenati (Lep.: Sessidae) که گونه
سن 7پره داراي شبمشابه آن است، مشخص شده که این 

6یا 5ستان به سنین الروي الروي بوده و قبل از زم
,Karimpourد (رسمی et al., 2007.(

میلی15تقریبیهاي روشن و به اندازرنگ قهوهره: بهیشف
متر؛ الرو سن آخر پیش از شفیره شدن در محل سوراخ 

خروجی یک گالري بیرون از شاخه از جنس خاك اره و به 
کند، سپس الرو به عمق شاخه ایجاد میمتر طول چند سانتی

شود. فاصله آزاد فاقد پیله تبدیل میرفته و به شفیره نیمه
محل شفیره شدن و سوراخ خروجی یا همان گالري حدود 

.Chمتر است. در گونهپنج سانتی Schizoceriformisالر-

-وهاي جوان با سوراخ کردن ساقه فرفیون در چندسانتی

به مغز ساقه نفوذ نموده و به طرف متري باالي سطح خاك 
کنند. در بهار سال بعد، الروها از ریشه به ریشه حرکت می

متري باالي سطح ي گیاه رفته و در چند سانتیطرف طوقه
خاك یک حفره خروجی تعبیه کرده و در همانجا تبدیل به 

,Karimpour(شوندشفیره می et al., حشره بالغ:).2007
رنگ متر؛ شاخک در حشرات نر بهمیلی24-27گستره بال 

شود؛ اي متمایل به نارنجی که به سمت راس سفید میقهوه
اي روشن با نوارهاي جانبی سفید؛ فرق رنگ قهوهپیشانی به
اي تیره، رنگ قهوهبهپایینرنگ؛ اولین بند پالپ لب سر سیاه

اي تیره و در دومین بند در قسمت شکمی و جلویی قهوه
سینه سیاه زرد رنگ، بند سوم زرد رنگ؛ قفسهقسمت پشتی

رنگ با لکه براق، با جالي آبی روشن، اسکلریت تگوال سیاه
رنگ و سینه سیاهبال، قسمت پهلویی قفسهه قاعدزرد نزدیک 

در ناحیه جلویی زرد رنگ؛ ساق پاي عقبی زرد طالئی و در 
7تا 2هاي پشتی ترژیتهرنگ؛ شکم سیاه و حاشیانتها سیاه

ياستثنابشکمی يهازردرنگ، حاشیه پشتی تمام استرنیت
زردرنگ؛ دسته 7تا 5هاي هاي میانی استرنیتقسمت

رنگ همراه با موهاي انتهاي شکم در قسمت زیري سیاه
جانبی؛ بال-هاي زرد متمایل به سفید در قسمت شکمیفلس

هاي نارنجی و متمایل به اي روشن همراه با فلسجلو قهوه
Anteriorسوم قسمت شفاف جلویی (دوزرد، 

Transparent Area) و قسمت شفاف عقبی (Posterior

Transparent Area بال جلو شفاف، قسمت شفاف (
) بین Exterior Transparent Areaبیرونی بال (

پوشیده از بال یسأرقرار دارد، قسمت Cu1و R4هاي رگبال
هاي بال بهشکاي روشن متمایل به زرد، ریهاي قهوهفلس

اي دیسکال قهوههلکاي روشن؛  بال عقب شفاف، رنگ قهوه
و کوستالهحاشیپهن در امتداد یصورت مثلثروشن و به
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بقیه به شکل یک خط وسیع یکنواخت؛ حشرات ماده از
نواحی شفاف بال جلو لحاظ شکل ظاهري شبیه نرها، اما 

تر استکمتر برجسته بوده و رنگ زمینه بال روشن
), 1999et al.Špatenka.(

هاي زنبورمانند روي بید مجنون تاکنون خسارت پروانه
کم و اما روي درختان صنوبردر کشور بررسی نشده است 

است ها مطالعاتی انجام شدهنهالستانبیش به ویژه در
)., 2014et alKalantari :, 2009Mahammadpour

Sadeghi, 2004&Babmorad,( . اما روي بید مجنون
پردیس دانشگاه سبز در فضاي نگارندگان مشاهدات طبق 
عالوه بر آلوده بوده وبید مجنوندرصد درختان100شاهد 

موجب ضعیف شدن درخت شده و شرایط خسارت مستقیم،
را براي حمله سوسک چوبخوار صنوبر فراهم نموده و به 

از فراوانیمشترك باعث خشک شدن درصد صورت
طوري که هرساله تعدادي است بهدرختان بید مجنون گردیده

لذا .  شودمیقطع از این درختان به علت خشکیدگی کامل 
منطقهدر د مجنون یدرختان بچشمگیربا توجه به درصد 

ن کالن شهر، در یسبز در محوطه ايو لزوم حفظ فضاتهران 
محیطیتاثیر برخی شرایط شناسایی، پراکنش و ق، ین تحقیا

منطقه درمانندزنبورمیزان آلودگی بید مجنون به پروانهبر 
مورد مطالعه قرار گرفت. تهران

مواد و روشها
آوري و شناسایی آفتجمع-الف

هاي بید مجنون حاوي الروهاي در این بررسی شاخه
ویژه در زمان هرس از بهچوبخوار در طول پاییز و زمستان 

آوري شدند و در آزمایشگاه داخل جمعتهرانمناطق مختلف
رطوبت نسبی ،سلسیوسهدرج1±27ژرمیناتور در دماي 

ساعت 8ساعت روشنایی و 16و دوره نوري درصد60±5
ل شفیره و حشرات بالغ پرورش دادهتا زمان تشکیتاریکی

شدند. حشره بالغ ظاهر شده اتاله و به کمک کلیدهاي 
-شناسایی نهایی گونهموجود شناسایی اولیه آن انجام شد. 

متخصص ردهTheo Garrevoetتوسط دکتر هاي آفت 
انجام گرفت.هاي زنبورمانند از کشور بلژیک پرهبندي شب

یت یک بر میزان فعالژبررسی اثر شرایط اکولو-ب
تان بید مجنونخزنبورمانند روي درپروانه 

مختصات جغرافیایی از GPSبراي این منظور، به کمک 
تعیین شد تهرانمناطق مختلفجمله ارتفاع از سطح دریا در 

به شرح ذیل منطقهدوبه ،بر اساس ارتفاع از سطح دریاو
تقسیم گردید:

طقامتر (من1400تا 1000ارتفاع باجنوب تهران- 1
متر)، دانشگاه شاهد1015شامل: کهریزك (برداري نمونه

1139متر)، افسریه (1104، بوستان والیت (متر)1050(
.متر))1152متر) و بلوار ابوذر (

مناطق متر (1800تا 1400با ارتفاع شمال تهران - 2
متر)، 1796شامل: شهرك شهید محالتی (برداري نمونه

متر)، بوستان 1523نیایش (متر)، بلوار غرب 1662دارآباد (
متر)) 1798متر) و شهرك قائم (1441البالغه (نهج

به عنوان بلوك ،طقامنیک از در هر پنج بوستان ذکر شده 
بید مجنون با سن درخت60در نظر گرفته شد. در هر بوستان 

30که از این تعداد ندشدبررسی ساله)15تا 10(متوسط
. درصد آلودگی بودهادرخت در چمنزار30در بلوارها و درخت
ها و یا وجود فضوالت شاخهروي بر اساس وجود گالبه آفت
تعیین شد. 1394شاخه یا تنه درختان در پاییز روي الروي

درصد آلودگی در هر بوستان براي درختانی که در چمنزار و 
(تعداد شددرختانی که در بلوارها کشت شده بود، جداگانه ثبت

ها به صورت داده.)100ضرب در 30درختان آلوده تقسیم بر 
سطح دریا و نوع دو فاکتور ارتفاع ازبا آزمایش فاکتوریل (
با طرح پایه بلوك کامل تصادفی در پنج پوشش بستر درخت)

ابتدا آزمون نرمال تجزیه آماري شد.SPSSافزار با نرمتکرار
تجزیه آماري ANOVAها انجام شد و سپس با روش بودن داده

ها با آزمون دانکن انجام شد. شد. مقایسه میانگین

نتایج 
معرفی گونه پروانه زنبورمانند در منطقه شناسایی و- الف

تهران
پروانه زنبورمانند عدد بیش از یکصد ،ررسیبدر این 

آوري شده جمعغالب نمونه وخارجها از داخل گال
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Paranthreneتحت نام علمی  diaphana Dalla Torre

& Strand اکنون از منطقه تهران ت. این گونهشدشناسایی
مانند پروانه زنبورگونه دوم است.گزارش نشده

Eusphecia pimplaeformis (Oberthur, است (1872
دانشگاه شاهد در جنوب تهران به پردیسازفقط که

در این گونه بر خالف گونه قبلی .شدآوري معجتعداد کم 
بال جلو فاقد هر گونه فلسی بوده و در ضمن در روي 

ین ا.)1(شکل شودپرونوتوم دو لکه قرمز رنگ دیده می
هاي بید شود و روي گونهگونه بیشتر روي صنوبر دیده می

Kallies)فعالیت داردکمتر  & Špatenka, 2003) .

ب الف
Euspheciaحشره بالغ گونه الف) -1شکل  pimplaeformisدر مناطق مختلف تهران آوري شده روي بید مجنونجمع

آوري شده روي بید مجنون در مناطق مختلف تهرانجمعParanthrene diaphanaب) حشره بالغ گونه 

در P.diaphanaآفت پراکنشموقعیت جغرافیایی و -ب
تهرانشهر

و تهران موقعیت جعرافیایی مناطق مورد مطالعه در شهر 

و همچنین میزان آلودگی درختان بید مجنون در جدول یک
دهنده گسترش ارائه شده که نشان2پراکنش آفت در شکل 

در تمام مناطق تهران است.این آفت 



171، شماره 15، جلد حفاظت جنگلها و مراتع ایراندوفصلنامه تحقیقات حمایت و 

.Pبرداري و میزان آلودگی درختان بید مجنون به شب پره زنبورمانند، نمونهمناطق موقعیت جغرافیایی -1جدول  diaphana

)1394سال (تهران مختلفطقامندر 

درصد آلودگی ارتفاع از سطح 
دریا (متر) طول جغرافیایی عرض 

جغرافیایی نام محل برداريمنطقه نمونه

100 1015 "34´20°51 "71´31°35 کهریزك

جنوب تهران
100 1050 "65´53°51 "66´31°35 دانشگاه شاهد
100 1152 "04´29°51 "19´39°35 بلوار ابوذر
100 1139 "02´25°51 "20´38°35 افسریه
60 1104 "42´23°51 "51´38°35 پارك والیت
50 1441 "53´20°51 "08´45°35 پارك نهج 

البالغه

شمال تهران
43 1523 "11´20°51 "19´46°35 بلوارغرب 

نیایش
95 1662 "86´29°51 "44´48°35 بلوار دارآباد
34 1796 "01´31°51 "61´48°35 شهرك محالتی
43 1798 "01´32°51 "01´49°35 شهرك قائم

Paranthreneپراکنش پروانه زنبورمانند-2شکل  diaphana تهرانمناطق مختلفدر
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میزان بر محیطی شرایط برخیاثرنتایج بررسی -ج
مانندزنبورآلودگی درختان بید مجنون به پروانه

P. diaphana

مطابق هانتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین
مناطق در سطح یک نشان داد که ارتفاع ،4تا 2هايجدول

بر اساس .ر پراکنش آفت دارددداري معنیدرصد اختالف 
آلودگی میزانبا افزایش ارتفاع،نتایج تجزیه واریانس،

یابد، به طوري که آلودگی در جنوب تهران حدود کاهش می
شمال تهران است. تقریباً دو برابر درصد و100

مشخص است 3و 2که در جدول همان طور همچنین 
داري چمنزار به طور معنیبستر در ان بید مجنونشت درختک
)01/0(P<طوري که روي میزان آلودگی به آفت اثر دارد، به

. البته یابدکاهش میدرصد،50تا میزان آلودگی ،بستردر این 
ارتفاع از سطح دریا و کشت در چمنزار اثر متقابل دارند. 

Paranthreneمانند،زنبورپروانهخسارت هاي دادهنتایج تجریه واریانس-2جدول  diaphana

)1394(سال درمنطقه تهرانبید مجنون درختان روي 
سطح احتمال مجاسبه شده F میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منابع تغییر

004/0 267/12 80/5577 80/5577 1 چمن
001/0 725/16 00/7605 00/7605 1 ارتفاع
004/0 267/12 80/5577 80/5577 1 ارتفاع×چمن
105/0 427/2 50/1103 00/4414 4 بلوك

70/454 40/5456 12 خطا

درختان بید مجنون بهرويP. diaphanaخسارت پروانه زنبورمانند، هايداده) α=05/0و دانکنآزمون((SE±)میانگینمقایسه-3جدول 
هاي کاشت تفکیک بستر

هاهاوگروهمیانگین تیمار ردیف
*a14/15±80/55 درخت با بستر چمن  1

b19/5±20/89 درخت بدون بستر چمن 2
داري در سطح پنج درصد ندارند. ها با حروف مشابه تفاوت معنیمیانگین*

روي درختان بید مجنون  به P. diaphanaخسارت پروانه زنبورمانند، هايداده) α=05/0و دانکنآزمون((SE±)میانگین مقایسه-4جدول 
تفکیک ارتفاع مناطق 

هاهاوگروهمیانگینمناطق تهرانردیف
a65/5±00/92*متر (جنوب تهران)1400تا 1000بینارتفاع1
b32/14±00/53متر (شمال تهران)1800تا 1400نارتفاع بی3

داري در سطح پنج درصد ندارند. ها با حروف مشابه تفاوت معنیمیانگین*



173، شماره 15، جلد حفاظت جنگلها و مراتع ایراندوفصلنامه تحقیقات حمایت و 

بحث
.Pشب پره زنبورمانند،  diaphanaاي نادر و محلی گونه

است که معموالً روي درختـان بیـد و صـنوبر فعالیـت دارد،     
دیده هاي خود را ترجیحاً در قسمت صدمهحشرات ماده تخم
به طور ضعیف بـه  ظهرها دهند. معموالً بعدازدرختان قرار می
Garrevoetشوند.  این گونه بر طبق نظر فرمون جلب می et

al. (2005)ایـن گونـه   .شـود محسوب مـی خطرناك ی، آفت
عالوه بر ایران در عربستان، بوسنی و هرزگوین، بلغارسـتان،  

Garrevoet)مقدونیه، ترکیه، آذربایجان انتشـار دارد   et al.,

ــاز و . هم(2005 ــین از قفق اســت ســوریه گــزارش شــدهچن
(Kallies & Špatenka, 2003).

از خانواده پروانه گونه48تعداد،2003تا سال 
Sesiidaeاز جنس . استاز ایران گزارش شده

Paranthrene،گونهP. tabaniformis (Rottemburg,

، )متر2400-2600ارتفاع (مازندران هاياستاناز(1775
متر)2250ارتفاع (اصفهان ) ومتر1850ارتفاع (همدان 

P. insolitaهمچنین گونهاست.گزارش شده (Le Cerf,

، چهارمحال )متر2000ارتفاع (لرستان هاياستاناز(1914
احمد بویرویلویهگکه، )متر2100ارتفاع (بختیاري و 

متر) گزارش 1950ارتفاع (، فارس )متر2200ارتفاع (
لرستان هاي استانتا کنون از P. diaphana. گونه نداشده

و )متر2000- 2200ارتفاع (، اصفهان )متر2300ارتفاع (
استگزارش شده)متر2000-2200ارتفاع (کرمان 

(Kallies & Špatenka, P. tabanifomisگونه . (2003

,Babmoradمراد و صادقی (توسط باب & Sadeghi,

بنابراین،است.) از روي صنوبر در کرج گزارش شده2004
براي اولین بار از منطقه تهران روي بید P. diaphanaگونه 

شود.مجنون گزارش می
پراکنش پروانه وجودبا،با توجه به نتایج این تحقیق

این آفت در ارتفاعات ،تهرانزنبورمانند در مناطق مختلف
مناطق اما این آفت بیشتر از،تر فعالیت بیشتري داردپایین

Kallies)است مرتفع و سردسیر گزارش شده & Špatenka,

که احتماالً یکی از دالیل عدم گزارش این آفت در ،(2003
نبود میزبان گیاهی آن در این مناطق ،مناطق با ارتفاع کم

تر ساس این تحقیق در ارتفاعات پاییناست. چرا که بر ا
گیري کردنتیجهتوان لذا میتر است.شرایط براي آفت فراهم

کننده کشت درختان بید که احتماالً یکی از عوامل محدود
حضور آفات چوبخوار از ،مجنون در مناطق با ارتفاع کمتر

در هاي زنبورمانند باشد که به این موضوع جمله پروانه
است. فضاي سبز شهر تهران توجه نشده

گیري کرد که توان نتیجهبراساس نتایج این تحقیق می
هاي کی هوا و کمی رطوبت در جنوب تهران و خاكخش
داري آب را ندارند، باعث تنش به گیاه و زار که توان نگهشن

ري ها به دلیل آبیاشود. برعکس در چمنزارجلب آفت می
در چمن، گیاه دچار مناسب و دوام آب و وجود رطوبت

شود. لذا براي جلوگیري از طغیان آفت در آبی نمیتنش 
ان و حفظ این گونه درخت، کشت درختان بید منطقه تهر

شود و تا حد در مناطق جنوبی تهران توصیه نمیمجنون
گردد.امکان کشت این گونه درخت به چمنزارها محدود

عالوه بر اثر موقعیت جغرافیایی کشت درخت و نوع 
بستر کشت، نوع رقم درخت نیز برمیزان آلودگی به 

عملکرد تولید چوب و خواران موثر است. در بررسی چوب
هاي روي کلنP. tabanifomisگونه هاي تاثیر پروانه

داري مختلف صنوبر در استان خراسان شمالی اختالف معنی
هاي صنوبر به این آفت مشاهده را در میزان آلودگی کلن

,.et alاست (شده 2014Kalantari لذا الزم است .(
ت مورد ارزیابی حساسیت ارقام مختلف بید مجنون به این آف

قرار گیرد.

References
- Abaii, M., Askary, H., 2015. Forest Entomology (Pests

of Natural Forests, Afforestation, Urban Trees and
Desert Plantation of Iran. Publisher: Elm-e-
Keshavarzi-e-Iran, Tehran, 800p (In Persian).

- Babmorad, M., Sadeghi, S.E, 2004. Pests of poplar and
species and colons that infested in Karaj, Iranian
Journal of  Forest and Range Protection Research, 2
(1): 1-21 (In Persian).

- Esmaili, M., 1992. Fruit pests of Iran. Sepahr
Publishing Center, Tehran, 578p (In Persian).

- Garrevoet, T., Garrevoet, W., Ozbek, H., 2005. A
Contribution to the Knowledge of the Sesiidae of



شناسایی و بررسی اثرفاکتورهاي محیطی   ...74

Turkey (Lepidoptera).Turkish Journal of Zoology,
29: 27-38.

- Kalantari, A. A., Sadeghi, S., Babmorad, M.,
Bozorgmehr, A., 2014. Investigation of wood
production yield and effect of lepidopteron species:
Paranthrene tabanifomis and Cerura vinula on
different poplar colons in North Khorasan province.
Iranian Journal of Forest and Range Protection
Research, 12(1): 38-43 (In Persian).

- Kallies, A., Špatenka, K., 2003. The clearwing moths
of Iran (Lepidoptera, Sesiidae) (1st part).Linneana
Belgica, 19: 81-94.

- Karimpour, Y., Fathipour, Y., Talebi, A. A.,
Moharramipour, S., 2007.  Biology of
Chamaesphecia schizoceriformis (Lep.:Sesiidae), a
biocontrol agent of Euphorbia boissieiriana

(Euphorbiales: Euphorbiaceae) in north west of Iran.
Journal of Entomological Society of Iran, 26 (2): 35-
45 (In Persian).

- Mohammadpour, P., Sadeghi, S.A., Ali, B.,
Ebadattalab, M., 2009. Effect of weed elimination
treatments on survival, growth and important pest
population of poplars in the nurseries of Safrabasteh
research station, Guilan province.  Iranian Journal of
Forest and Poplar Research, 17 (3): 382-393 (In
Persian).

- Špatenka, K., Gorbunov, O., Laštŭvka, Z., Toševski,
I., Arita, Y., 1999. Sesiidae, Clearwing Moths: 10-
109. In: Naumann, C.M. (ed.). Handbook of
Palaearctic Macrolepidoptera 1, Gem Publishing
Company, Wallingford, England, 569p.



75 Iranian Journal of Forest and Range Protection Research Vol. 15 No. (1), 2017

Identification and study of environmental factors affecting the infestation of babylon
weeping willow trees to the clearwing moth, Paranthrene diaphana
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Abstract
In this study, identification of clearwing moths and also effect of some environmental factors

on the infestation level of babylon weeping trees to this pest species has been investigated in
different landscape regions of Tehran city during 2016-2017. To this end, the landscape areas
were divided into two regions based on the altitude: 1) between 1000-1400 meters (south
Tehran region)  and 2) between 1400-1800 meters (north of Tehran). Five parks were
considered in each region. To evaluate effect of grassland type on the infestation, percentage of
infestation in each park had been separately recorded for planting trees in meadows and trees on
the boulevards. Data analysis was performed as a factorial experiment with a randomized
complete blocks design consisting two factors (altitude and grassland type). According to the
study, Paranthrene diaphana Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) was identified as the dominant
species which was not reported from Tehran region so far. The results of the statistical analysis
showed that altitude had a significant effect on the pest dispersion so that level of infestation in
south of Tehran was about 100 percent and almost two times more than the central and northern
Tehran. Also, tree plantation in the meadows significantly reduced the pest infestation, up to
50%.

Keywords: clearwing moth, Paranthrene diaphana, Babylon weeping willow, dispersion,
Tehran


