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چکیده
. شوندمیمحسوبپولکدارانبالخانواده راستهبزرگترینگونههزاربیست و پنجازبیشباNoctuidaeخانوادههايپرهشب

بررسی فون این زیرخانواده براي . آیدهاي این خانواده به حساب مییکی از مهمترین و بزرگترین زیرخانوادهNoctuinaeزیرخانواده 
خوزستان و نواحی شمالی و مرکزي استان استانشرقیهايبخشهاي زاگرس درکوهعمدتا از رشته1392-1390هايسالدر

Noctuinaeجنس از زیرخانواده 13گونه و یک زیر گونه متعلق به 26در مجموع .شدانجامبرداري نمونهتوسط تله نوري فارس

گونه نیز 3براي اولین بار از استان خوزستان و گونه و یک زیرگونه13آوري شدهجمعهاي از نمونه.شناسایی گردیدآوري و جمع
Apamea damascenaهمچنین گونه. شوندبراي اولین بار از استان فارس معرفی می Zilli, Varga, Ronkay & Ronkay, 2009 براي

هاي هاي مطالعه شده همراه با برخی ویژگیپراکنش جغرافیایی نمونهاطالعات مربوط به بیونومی و . شوداولین بار از ایران گزارش می
.و اندام تناسلی آنها در این تحقیق ارائه شده استبالغ افتراقی و تصاویر 

فون، گزارش جدیدهاي زاگرس، جنگلایران، :هاي کلیديواژه

مقدمه
هزار25ازبیشباNoctuidaeخانوادههايپرهشب

محسوبپولکدارانبالراستهخانوادهبزرگترینگونه
Mitchell(شوندمی et al., ازگونه6000حدود). 2006
کهاندشدهشمردهمهماقتصاديلحاظازپولکدارانبال

Noctuidaeخانوادهبهمتعلقهاگونهاینچهارمیکتقریبا

اعضايویژگی مشترك ).Zhang, 1994(باشد می

قرار )clasper(داشتن کالسپرNoctuinaeزیرخانواده 
دارايغدد تولید تارو)valve(والوگرفته در میانه 
,Lafontaine & Schmidt(ست الروهاشیارهاي پشتی در

2013.(
ققان خـارجی  که توسط محايجمله تحقیقات برجستهاز
در NoctuinaeخــانوادهزیرشــاملNoctuidaeفــونروي

مطالعـــهتـــوان بـــهمـــی،اســـتانجـــام شـــدهایـــران 
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Ebert & Hacker (2002) از گونه734که کرد اشاره
.اندکردهگزارشایرانمختلفهاياستانازاین خانواده را

در دهه داخلیمحققان توسط تحقیقاتآغازگر ظهیري 
.e.g(گذشته میالدي Zahiri & Fibiger, 2006(بوده است.

گونه52منجر به گزارش تحقیقات اخیر خوزستان استان در 
Noctuidae فونبرايآنگونه5کهشد از مزارع نیشکر

Esfandiari(بودندجدیدایران et al., 2010, 2011b.( از
مطالعه رويتوان به اخیر میداخلیسایر تحقیقات

Noctuidaeهاي مختلف زیرخانواده s.l. استان خراسان در
که منجر به گزارش اشاره کردو فارسخوزستان،رضوي

هاي جدید متعددي براي ایران و نیز دنیا شده استگونه
)Esfandiari, 2014; Esfandiari et al., 2015; Rabieh

et al., 2013a,b,c, 2014.(توسطزاگرساکولوژیکیمنطقه
پوشیدهایرانغربیجنوبوغربدرزاگرسهايکوهرشته
فارس،آذربایجان تامانندهاییاستانازواستشده

. گذردمیخوزستانشرق و جنوبوبختیاري،وچهارمحال
ستجانوري و گیاهیهاي بومیاین ناحیه غنی از گونه

)Noroozi et al., 2007; Rajaei SH. et al. 2013.(
کنند، بیشترکه تنوع زیستی موجودات را تهدید میخطرهایی 

ها و کم هاي بشري در تخریب زیستگاهفعالیتتأثیر تحت 
باشد، که گاهی حتی منجر به شدن پیوستگی اکولوژیک می

جانوري و گیاهی هايض یا در خطر قرار گرفتن گونهانقرا
از عنوان یکی هتعیین فون حشرات بالبته . نیز شده است

براي هاي مهم جانوري در هر منطقه شرط الزم گروه
هاي در خطر افتاده سنجش مداوم تنوع زیستی و تعیین گونه

منطقههرحشرات درفونهايبررسیطرفیاز.باشدمی
شماربهآفاتهاي گونهتلفیقیمدیریتزمینهدرمهمگامی

در جهت دالیل ذکر شده منجر شد که این تحقیق.آیدمی
هاي فارس و در استانNoctuinaeبررسی فون زیرخانواده 

.شودخوزستان و عمدتا در نواحی کوهستانی زاگرس انجام 

هامواد و روش
1392- 1390هايسالهاي مورد بررسی درنمونه

استانشرقیهايبخشدرهاي زاگرسکوهرشتهازاغلب 

توسط تله و نواحی شمالی و مرکزي استان فارسخوزستان
المپ حاويتله نوري .)1جدول (شدآوريجمعنوري 
.بنفش بودوات با نور ماوراء8وات یا مهتابی 150گازي 

آوري و با اتیل استات کشته و حشرات در طول شب جمع
تناسلی آنها به آزمایشگاه براي اتاله و تهیه اسالید از اندام

الگوي بال و شکل ها از روي شناسایی گونه.شدندمیمنتقل
,Fibiger(دستگاه تناسلی با استفاده از منابع موجود مانند 

هاي نمونهدر نهایت انجام شد و ) 1997 ,1993 ,1990
Laszloو Peter Gyulaiدکتر تأیید به شناسایی شده

Ronkay اخیرا زیرخانواده .رسیداز مجارستانXyleninae

به دلیل عدم وجود کاراکترهاي مشترك آپومورفیک در تمام 
عنوان یک زیرخانواده قابل قبول نیست و هاعضاي آن دیگر ب

در این .اندمنتقل شدهNoctuinaeبهآنهايقبیلهبیشتر 
,Lafontaine & Schmidt(بنديردهاز روشتحقیق نیز

2010, .استفاده شده است)2013

نتایج
13گونه و یک زیرگونه متعلق به 26تحقیقدر این 

. شدشناسایی شرح زیر بهNoctuinaeجنس از زیرخانواده 
گونه و یک زیرگونه 13شده آوريهاي جمعدر بین نمونه

گونه نیز براي سه براي اولین بار از استان خوزستان و 
جدید ي اهگونه. شوندبار از استان فارس معرفی میاولین

هاي جدید براي ، گونه*خوزستان با عالمت براي استان
هایی که براي هر دو استان و گونهxبا عالمت استان فارس

همچنین . اندمشخص شده*xباشد با عالمت جدید می
Apamea damascenaگونه Zilli, Varga, Ronkay &

Ronkay, 2009شودبراي اولین بار از ایران گزارش می.
و ) Bionomy(مربوط به بیونومی در ادامه، اطالعات 

هاي مطالعه شده همراه با برخی پراکنش جغرافیایی نمونه
هاي افتراقی و تصاویر بالغ و اندام تناسلی آنها ذکر ویژگی

(روشها ازها و گونهدر مورد ترتیب جنس. شده است

Lodel et al., 2012 (پیروي شده است .
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برداري شده در مشخصات جغرافیایی مناطق نمونه-1جدول 
هاي خوزستان و فارس در این تحقیقاستان

فارس
موقعیت جغرافیاییبرداريمکان نمونه

N "36 '26 °28قیروکارزین
53°10' 11" E

N "24 '29 °29کازرون
51° 58' 23" E

N "03 '10 °29)استهبان(ریز جاده نی
54° 10' 17" E

N "11 '28 °29)مره سرخیکوه(شیراز 
52° 08' 44" E

N "28 '20 °30کامفیروز
52° 13' 13" E

N "54 '32 °30اقلید
51° 49' 47" E

°29تنگه ابوالحیات 44' 02" N
51° 46' 58" E

°28فراشبند 54' 12" N
52° 17' 31" E

°29نورآباد 55' 56" N
51° 35' 52" E

E "36 '03 °52)جاده سپیدان(شیراز 
30° 21' 22" N

N "25 '07 °29)جاده فیروزآباد(شیراز 
52° 38' 05" E

°29کتل پیرزن 36' 48" N
51° 56' 28" E

N "26 '12 °29میان جنگل فسا
53° 19' 55" E

N "22 '21 °29)برشنه(سپیدان 
53° 03' 36" E

خوزستان 
موقعیت جغرافیاییبرداريمکان نمونه

N "03 '23 °31)مال آقا(باغملک 
50° 09' 13" E

N "03 '23 °31)امام زاده عبداله(باغملک 
50° 09' 13" E

N "53 '7 °31)پیان(ایذه 
49° 46' 29" E

N "54 '46 °31)3سد کارون (ایذه 
50° 06' 13" E

°32)شعیبیه(شوشتر  8.9' 18" N
48° 32.9' 19" E

N "00 '19.4 °32اللی
49° 5.3' 00" E

N "11 '56 °31مسجد سلیمان
49° 18' 14" E

Spodoptera littoralisگونه (Boisduval, 1833)

، ماده شکل 1- 3شکل نر: ، اندام تناسلی1-1شکل : بالغ(
5-1(

Spodoptera lituraگونه (Fabricius) و ایسآشرقدر
وجوددر ایران لیشته وتا غرب پاکستان پراکنش داایاسترال
S. littoralisگونه . ندارد Boisduvalنامبه اشتباه بهS.

litura شناسایی شدهدر برخی مناطق ایران(Hacker,

,Behdad(ماننددر منابع فارسی پس از آنو(2001

,Khanjani(و)1982 Prodenia(دیگريدر جنس) 2009

litura Fab. (خطوط روشن متقاطع در بال .ذکر شده است
.استS. exiguaجلو ویژگی افتراقی آن از گونه 

نسل 6تا5پره در استان خوزستان این شب:بیونومی
الروهاي آن به . ماه در سال فعال است9و بیش از دارد

برخی از محصوالت کشاورزي مانند یونجه، پنبه و چغندرقند 
؛Mossadegh & Kocheili, 2003(زنند خسارت می

Khanjani, 2009(.
پراکنش این گونه را از (Hacker, 1990):پراکنش

غربی ایران گزارش کرده مناطق مرکزي، شرق و جنوب
& Ebert(بوشهر، هرمزگان هاياین گونه از استان. است

Hacker, 2002 ( گرگان، اصفهان، فارس)Modarres

Awal, 1997 ( و خوزستان)Mossadegh & Kocheili,

2003(Esfandiari et al., 2011b;گزارش شده است.
،3،31/1/1392♂: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه
).شعیبیه(، شوشتر 13/8/1391، 1♀؛)مال آقا(باغملک 
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Spodoptera exiguaگونه (Hübner, 1808)

، ماده شکل 2- 3شکل نر: ، اندام تناسلی2- 1شکل : بالغ(
5-2(

.Sگونهحینام صح exigua (Hübner)باشدمی
)Hacker, 2001( .در منابع فارسی)Behdad, 1982;

Khanjani, 2009 ( جنس در این گونه به اشتباه
Caradrina لکه گرد به رنگ متمایل .داده شده استقرار

. به نارنجی است
عنوان آفت برخی اغلب بهآنفاژي پلیالروها: بیونومی

Fibiger(شوند گیاهان زراعی شناخته می & Hacker,

در .دارداین گونه در خوزستان هفت نسل در سال ). 2007
یکی از آفات مهم مزارع و هاي سال فعال استماهبیشتر 

;Khanjani, 2009(شوددر ایران محسوب میچغندر 

Mossadegh & Kocheili, 2003( .
پراکنش این گونه را. جازي استاي همهگونه:پراکنش

(Hacker, 1990)غربی از مناطق مرکزي، شرق و جنوب
هایی این گونه در ایران از استان. ایران گزارش کرده است

غربی، مازندران، لرستان، تهران، گیالن، آذربایجانمانند 
، کردستان، کهگیلویه و بویراحمدفارس، کرمان، خوزستان، 

سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان گزارش شده است 
)Ebert & Hacker, 2002.(

، 1/2/1391، 8♀♂: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه
؛)پیان(ایذه ،31/1/1392، 1♂و 4♀؛)مال آقا(باغملک 

؛)جاده کازرون(، شیراز 22/2/1390، 24♀♂: فارس
، 1♀؛)جاده فیروزآباد(، شیراز 15/2/1390، 2♀♂
، 3/6/1390، 1♂؛)مره سرخیکوه(، شیراز 8/2/1390

.، اقلید17/6/1390، 2♀؛کامفیروز
*Apamea maraschi(Draudt, 1934)گونه

)3- 3شکل نر: ، اندام تناسلی3-1شکل : بالغ(
گونه در گروه A. damascenaبه همراه گونه این گونه

monoglyphaسختی هاي این گروه بهگونهبیشتر .قرار دارد
تفاوت آن با .هستندتفکیک توسط اندام تناسلی از هم قابل 

A. damascenaدر ذیل همان گونه ذکر شده است.
هاي فروردین تا خرداد فعال این گونه در ماه: بیونومی

.مراحل نابالغ و گیاهان میزبان آن ناشناخته است. است
. آیدشمار میاي بومی ایران و ترکیه بهگونه: پراکنش

غربی ایران نیز گزارش شده نواحیاولین بار از ترکیه و از 
(Hacker, 1990).است 

، 6/2/1390، 1♂:خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه
).مال آقا(باغملک 

Apamea damascenaگونه Zilli, Varga, Ronkay &

Ronkay, 2009

، ماده شکل 4- 3شکل نر: ، اندام تناسلی4- 1شکل : بالغ(
5-3(

اندازه .شودبار از ایران گزارش میاین گونه براي اولین
از .ها هستندهمتر و نرها کوچکتر از مادمیلی49- 41آن بین 

وA. maraschiبه گونه بسیار شبیهنظر شکل ظاهري 
A. polyglypha (Staudinger, 1891)با این باشد،می

و تر بال جلو کشیده؛ تفاوت که اندازه این گونه بزرگتر بوده
با یا بژاي متمایل به قرمزقهوهدست به طور یکآن رنگ 

این گونه نسبت به .استیا بدون آننقاط پراکنده خاکستري
تر است،بزرگتر و پهنهايلکهدو گونه نزدیک خود داراي

خطوط پیش و پس میانی به طور مشخص موجدارتر که 
حتیود نکنمیتیره ضعیفیو نوار میانیهاي تیزتولید دندانه

در جنس نر این گونه .است نوار میانی دیده نشودممکن
مانند کیسه و اندام برسداري )coremata(کرماتاي شکمی

.Aیک ویژگی افتراقی براي تشخیص آن ازاین مورد . است

polyglyphaوجود مانند که در آنها اندام برسباشدمی
.Aشبیهبسیاراندام تناسلی نر در این گونه .ندارد

maraschi وA. polyglyphaبا این تفاوت که در . باشدمی
)clavus(بلندتر، کالووس)cucullus(ن گونه کوکولوسای

وسیکا.استبا اضالع نامساوي)juxta(و جوکستاباریکتر
)vesica(نسبت بهA. polyglyphaو خار آن ترپهن

Zilli(نزدیکتر است et al., 2009 .( ناسلی ماده در اندام تدر
.استترضخیمبزرگتر وریز هاي انتهایی تخماین گونه لب

نسبت به دو تر بوده وپهننیزگیريمنفذ و مجراي جفت
Zilli(اسکلریته شده است بیشتر ذکر شده گونه  et al.,

2009.(
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هاي فروردین تا خرداد فعال این گونه در ماه: بیونومی
مراحل . شودبوده و به سمت نور و مواد قندي جلب می

.نابالغ و گیاهان میزبان آن ناشناخته است
در خاور . منطقه لوانته استاین گونه بومی : پراکنش

غربی سوریه انتشار نزدیک، فلسطین اشغالی، اردن و جنوب
Zilli(دارد  et al., 2009 .(

، 3♂و 2♀: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه
).مال آقا(، باغملک 7/2/1391

Sesamia creticaگونه  (Lederer, 1857)

ماده شکل ، 5- 3شکل نر: ، اندام تناسلی5-1شکل : بالغ(
5-4(

S. nonagrioidesاز نظر شکل ظاهري بسیار شبیه به 

.Sاما در نرها با توجه به پروش بودن شاخک . باشدمی

nonagrioidesباشندبراحتی از هم قابل تفکیک می .
بنابراین با توجه به تنوع زیاد هر دو گونه و شباهت ظاهري 

بررسی اندام ،هاي دو گونهبهترین راه تفکیک ماده،آنها
Zilli(آنهاست تناسلی  et al., 2005 .(

یاوگرمهوايوآببامناطقیدرگونهاین: بیونومی
از ساقه گیاهانآنفاژي پلیالروها. شودمیدیدهگرمبسیار

سالدرگونهایننسلتعداد.کنندخانواده گندمیان تغذیه می
منبعبودندسترسدروهواییوآبشرایطبهبستگی
رو کامل در ساقه و یا دارد و زمستان را به صورت الغذایی

Zilli(کندسپري میمیزبانخوشه گیاه et al., 2009.( این
نسل در سال دارد و آفت مهم 4- 5گونه در خوزستان 

الروهاي آن به مدت سه ماه . آیدشمار مینیشکر و ذرت به
;Khanjani, 2009(کنند زمستانگذرانی می Mossadegh &

Kocheili, 2003.(
ازراگونهاینپراکنش(Hacker, 1990): پراکنش

کردهگزارشغربی ایرانمناطق مرکزي، شرق و جنوب
تهران،مازندران،هاياستانازایراناین گونه در.است

فارس، اصفهان، ،)Ebert & Hacker, 2002(هرمزگان
، )Khanjani, 2009(گیالن، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان 

Esfandiari)(خوزستان و ) Bidar, 2010(کرمان et al.,

2011b; Mossadegh & Kocheili, 2003)(شدهگزارش

.است
، 14/1/1391، 3♀: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه
جاده (، شیراز 25/3/1390، 1♂: فارس؛)مال آقا(باغملک 

).سپیدان
Sesamiaگونه nonagrioides (Lefèbvre, 1827)

)5- 5ماده شکل : ، اندام تناسلی6-1شکل : بالغ(
به (Khanjani, 2009)این گونه در منابع فارسی مانند

Sesamia nonagrioidesاشتباه به نام زیرگونه 

botanephaga Tams & Bowden, شده، در ذکر1953
Esfandiari(حالی که این زیرگونه در آفریقا پراکنش دارد 

et al., 2011a .(
ست و در ایران تنوع اروپادر ذرت مهم آفت :بیونومی

هاي آن گزارش شده اي در جمعیتژنتیکی قابل مالحظه
Cheraghali(است  et al., این گونه در خوزستان ).2015

از گیاهان زراعی و . چهار یا پنج نسل در سال دارد
بیشترین . کندتغذیه میهاي هرز خانواده گندمیانعلف

روي نیشکر است در خوزستان خسارت این آفت 
)Mossadegh & Kocheili, 2003.(در ایران از : پراکنش

Esfandiari(و خوزستان هاي فارساستان et al., 2011a (
. گزارش شده است

، 13/6/1390، 2♀: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه
. مسجد سلیمان

*Osthelder, 1933Maraschia grisescens)(گونه 

، ماده شکل 6- 3شکل نر: ، اندام تناسلی7-1شکل : بالغ(
5-6(

که به طرف اي مایل به خاکستريدر یک زمینه قهوه
هاي گرد و لکه،شودتر میبال تیرهخارجیهايحاشیه

زیر بالها روشن.ندکنتر خودنمایی میلوبیایی تیرهویژهبه
.شوندسختی دیده میبههاي بالبوده و خطوط و لکه

یک نسل در سال داشته و از اواخر شهریور تا :بیونومی
Acerدرختان افراازالروها. کنداواخر آبان پرواز می sp. و

Querqusبلوط sp.کنندمیتغذیه).(Kravchenko et al.,

2007
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,Hacker)غربی ایران ز جنوباین گونه ا: پراکنش

وEbert & Hacker, 2002)(فارس هاياستانازو (1990
.استشدهگزارش) Bidar, 2010(کرمان 

، 24/7/1390، 1♀: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه
ریز ، نی5/6/1390، 13♂♀:فارس؛)مال آقا(باغملک 

میان (، جاده فسا 28/6/1390، 11♂♀؛)جاده استهبان(
، 8♂♀؛، نورآباد8/7/1390، 9♂♀؛)جنگل

، سپیدان 9/5/1390، 2♂♀؛، فراشبند28/7/1390
).برشنه(

Agrochola lychnidisگونه (Denis &

Schiffermüller, 1775)*

، ماده شکل 7- 3شکل نر: ، اندام تناسلی8-1شکل : بالغ(
5-7(

هاي جلویی متنوع و از خاکستري تا رنگ زمینه بال
Ronkay(نارنجی است اي مایل به قهوه et al., 2001 .(
اي قهوهدر بال جلو آوري شده در این تحقیق هاي جمعنمونه

اي خاکستري قهوهو در بال عقبآجريمایل به قرمز
گرد و لوبیایی شکل هاي رنگ بال جلو به همراه لکه.هستند

.کندهاي دیگر این تحقیق مجزا میآنرا از گونه،مشخص
این گونه یک نسل در سال داشته و حشره بالغ :بیونومی

این گونه در . کندهاي مرداد تا آبان پرواز میدر ماه
هاي بلوط، مناطق هاي مختلفی مانند جنگلزیستگاه

هاي کوهستانی با ارتفاع متوسط، زیستگاهکوهستانی و نیمه
این الرو .کندهاي گرم و خشک زندگی میوتیپباز و بی
Avena،Carexهايجنسمتعلق بهاز گیاهانی گونه 

،Centaurea،Cirsium،Corylus،Crataegus،
Lactuca،Lamium،MalusوMedicago و شماري دیگر

Ronkay(کند از گیاهان علفی تغذیه می et al., 2001 .(
& Ebert(این گونه در ایران از استان تهران :پراکنش

Hacker, 2002 (شرقی و آذربایجان)Modarres Awal,

.گزارش شده است) 1997
و 17، 6♂و 5♀: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه

).مال آقا(، باغملک 3/9/1391، 24/3/1390
Dicycla ooگونه (Linnaeus, 1758)*

، ماده شکل 8- 3شکل نر: ، اندام تناسلی9-1شکل : بالغ(
5-8(

زرد متمایل هاي جلویی سینه و رنگ زمینه بالسر، قفس
وجود این رنگ . اي استبه نارنجی تا زرد متمایل به قهوه

شمار متمایز یک الگوي خوب براي تشخیص این گونه به
هاي عقب نیز زرد رنگ و در حاشیه انتهایی بال بال. آیدمی

آوري شده هاي جمعنمونه. اي رنگ استداراي خطوط قهوه
وده و در برخی در این تحقیق داراي تنوع در الگوي بال ب

.رنگ شده استکمنقوش بال کامال 
ازوبودهمیزبانهیک گونهاینالروهاي:بیونومی

Quercusدرخت بلوط  pubescens) (کنند میتغذیه
)Fibiger & Hacker, ماه به این گونه در اردیبهشت.)2007

.هاي بلوط باغملک و ایذه وجود داردتعداد زیاد در جنگل
درپراکنش این گونه را (Hacker, 1990):پراکنش

از ایراناین گونه در. غربی ایران گزارش کرده استجنوب
،)(Hacker & Kautt, 1999هایی مانند اصفهاناستان

بویراحمدوکهگیلویهفارس،کردستان،غربی،آذربایجان
)Ebert & Hacker, 2002(کرمانشاه و)Modarres Awal,

.استشدهگزارش) 1997
، 7/2/1390، 20♀♂:خوزستان: شدهمطالعه هاي نمونه

مال (، باغملک 29/2/1391، 17/3/1390، 23/2/1390
: فارس؛)سلطان آباد(، اللی 6/3/1390، 1♂و 5♀؛)آقا
.، تنگه ابوالحیات19/3/1391، 19♀♂

Aporophyla nigraگونه (Haworth, 1809)x*

، ماده شکل 9-3شکل نر: ، اندام تناسلی10-1شکل : بالغ(
5-9(

در بال جلو کامال از سایر این گونه با رنگ مشکی تیره
وحاشیه خارجی لکه لوبیایی شکل.شودها تفکیک میگونه

.زرد رنگ استداراي نقاطبال جلو
بوده و از گیاهان خانواده فاژپلیالروها : بیونومی

Calluna،Rumexگرامینه و گیاهان علفی کوچکی مانند

،PlantagoوStellariaکنند تغذیه می)Ronkay et al.,

2001.(
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در اروپا، . ایرانی استو ايمدیترانهايگونه: پراکنش
غربی ایران انتشار خاور نزدیک، آسیاي صغیر، عراق و شمال

Ronkay(دارد  et al., 2001(.
، 28♂♀: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه

18/1/1390 ،24/7/1390 ،2/9/1390 ،24/9/1390 ،
.، کتل پیرزن24/2/1390، 1♀: فارس؛)مال آقا(باغملک 

Aporophyla canescensگونه  (Duponchel, 1826)*

)10-3شکل نر: ، اندام تناسلی11-1شکل : بالغ(
بوده برخالف گونه قبل کامال روشنبال جلو زمینهرنگ 

بال عقب .شوددیده میترهاي بال روشنو در قسمت لکه
ها دودي که به سمت حاشیهA. nigraنیز برخالف گونه 

.متمایل به سفید استرنگ شده، 
این گونه بومی مناطق خشک و گرمسیري : بیونومی

دیده زارها هاي بلوط حوزه مدیترانه و بوتهجنگلدر.است
الروها چندین خوار بوده و . یک نسل در سال دارد. شودمی

و نرگسیان ) (Liliaceaeاز گیاهان خانواده الله
)(Amaryllidaceaeهايو جنسNarcissusو

Asphodelusکنند تغذیه می)Ronkay et al., 2001؛
Hacker, 2001.(

Ronkayغرب ایران انتشار دارد در:پراکنش et al.,

. )Hacker, 2001؛(2001
، 11/8/1390، 4♂: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه
).مال آقا(باغملک 

Pseudenargia deletaگونه (Osthelder, 1933)

، ماده 11-3شکل نر: ، اندام تناسلی12-1شکل : بالغ(
)10-5شکل 

دست بوده و در اي متمایل به کرم یکزمینه بال جلو قهوه
مشخصی لکه لوبیایی تیره رنگی دیده وسط آن به طور 

شود که این لکه بین خطوط پیش میانی و پس میانی می
.مشخص و کرم رنگ قرار دارد

الروها چندین خوار . یک نسل در سال دارد: بیونومی
این گونه در . کنندبوده و از گیاهان علفی متعددي تغذیه می

انه اي و در حوضه دریاي مدیترمناطقی با پوشش درختچه
.(Hacker, 2001)ساکن است

هاي تهران و فارس این گونه در ایران از استان: پراکنش
)Ebert & Hacker, 2002 (گزارش شده است .

، 24/6/1390، 9♂♀:فارس: هاي مطالعه شدهنمونه
، 4♀؛، کامفیروز5/7/1390، 2♂و 3♀؛نورآباد

.، کتل پیرزن24/1/1390، 1♀؛، قیروکارزین3/6/1390
Polymixis collutaگونه  (Draudt, 1934)*

، ماده 12-3شکل نر: ، اندام تناسلی13-1شکل : بالغ(
)11-5شکل 

وجود دو خار بزرگ و تیره روي وسیکاي دستگاه 
هاي تناسلی نر صفت مناسبی براي تفکیک آن از سایر گونه

.حاضر است
.هاي شهریور و آبان فعال استاین گونه در ماه:بیونومی

مراحل نابالغ و گیاهان میزبان . شودبه سمت نور جلب می
.آن ناشناخته است

پراکنش این گونه را از (Hacker, 2001):پراکنش
این گونه از . مناطق مرکزي و شرق ایران گزارش کرده است

,Ebert & Hackerغربی، تهران، کرج هاي آذربایجاناستان

. ده استگزارش ش) Brandt, 1938(و فارس ) (2002
، 13/6/1390، 15♂♀:خوزستان:هاي مطالعه شدهنمونه

، 2♂:فارس؛)مال آقا(، باغملک 24/7/1390
.، نورآباد24/6/1390

Dichagyris leucomelasگونه (Brandt, 1941)*

، ماده شکل 1- 4شکل نر: ، اندام تناسلی1-2شکل : بالغ(
5-12(

وسیکا ساده در این گونه خار در ناحیه ماقبل انتهایی 
.اي قرار دارداست و در انتهاي کیسه فرعی قاعده

از ارتفاع نزدیک به در سال دارد ویک نسل : بیونومی
متري از سطح 3000سطح دریا در منطقه لوانته، تا ارتفاع 

,Hacker(شود میدیده دریا در ایران، افغانستان و هیمالیا 

ه گونه ناشناختاین مراحل نابالغ و گیاهان میزبان ).2001
Kravchenko).هستند et al., 2007)
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هاي خراسان، سیستان و در ایران از استان: پراکنش
,Hacker & Kautt(، فارس Brandt, 1941)(بلوچستان 

& Hacker(، چهارمحال و بختیاري، اصفهان، همدان )1999

Meineke, 2001( ،تهران وکردستان، لرستان، یزد، کرمانشاه
)Ebert & Hacker, 2002 (گزارش شده است .

، 17/3/1390، 1♀: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه
؛، میان جنگل16/4/1391، 1♀: فارس؛)مال آقا(باغملک 

، 30/4/1390، 1♂و 2♀؛، کتل پیرزن19/3/1391، 1♀
).برشنه(سپیدان 

Dichagyris squalorum(گونه (Eversmann, 1856

، ماده شکل 2- 4شکل نر: ، اندام تناسلی2-2شکل : بالغ(
5-13(

جوکستاي قلبی شکل و بدون تاخوردگی و وسیکا 
.باشدها می، وجه تمایز این گونه با سایر گونهترکشیده

که دارايايجلگههايبیوتیپدرگونهاین: بیونومی
باکوهستانیمناطقدریاهستند وعلفازاندکیپراکنش
ازنرهايپروانه. کندزندگی میمتر2600ازکمترارتفاعی

جلبقنديموادونورسمتبهوکردهپروازمهرتامرداد
,Fibiger(شوندمی 1990(.

مانندمختلفیهاياستاندر ایران ازگونهاین:پراکنش
یزد، زنجان، مازندرانهمدان،خراسان،کرمان،اصفهان،

)Hacker & Meineke, 2001(،،غربی،آذربایجانتهران
,Ebert & Hacker(کرمانشاه فارس وکردستان، لرستان،

. گزارش شده است)2002
، 2♂و 8♀: فارس: هاي مطالعه شدهنمونه

.، کتل پیرزن19/3/1390
Dichagyris forficulaگونه (Eversmann, 1851)*

، ماده شکل 3- 4شکل نر: ، اندام تناسلی3-2شکل : بالغ(
5-14(

و در انتها بودهوسیکا در این گونه سه برابر ادیاگوس 
.باشدمیهاخورده است که وجه تمایز آن از سایر گونهپیچ

،)غیر جنگلی(باز هايزیستگاهدرگونهاین: بیونومی
ازکمترارتفاعیباهاییکوهرشتهدراي ومناطق جلگه

وخردادهايدر ماهنرهايپروانه. داردفعالیتمتر3000

جلبقنديموادونورسمتبهوکردهفعالیتمرداد
,Fibiger(شوندمی 1990.(

اصفهان، فارس،هاياستانازایراندرگونهاین: پراکنش
، )Hacker & Kautt, 1999(کرمان، کهگیلویه و بویراحمد

تهران،،)Hacker & Meineke, 2001(خراسان 
بوشهر کرمانشاه،خراسان،شرقی،آذربایجانغربی،آذربایجان

.استشدهگزارش) Ebert & Hacker, 2002(هرمزگانو
، 31♀♂: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه

:فارس؛)مال آقا(، باغملک 12/3/1391، 22/2/1391
.، کتل پیرزن12/2/1390، 24/1/1390، 12♀♂
Dichagyris flammatraگونه (Denis

&Schiffermüller, 1775)*

)4- 4شکل نر: ، اندام تناسلی4-2شکل : بالغ(
هاي هم جنس خود خطوط روي بر خالف سایر گونه

مشخصه آن یک نوار سیاه . هاي آن ناواضح استبال و لکه
.در قاعده بال جلو است که تا لکه گرد بال کشیده شده است

,Fibiger(داردسالدرنسلیک:بیونومی 1993(.
،Taraxacumهايجنسشاملعلفیگیاهانازالروها

PotentillaوFragariaکنندمیتغذیه).(Hacker, 2001;

Kravchenko et al., 2007

شرقی، آذربایجانهاياستانازایراندر:پراکنش
گهگیلویهفارس،تهران،گلستان،گیالن،خراسان، مازندران،

Ebert(استشدهگزارشکرمانشاهولرستانبویراحمد،و

& Hacker, 2002( .
، 17/4/1390، 8♂:خوزستان:هاي مطالعه شدهنمونه

،1♂؛)مال آقا(، باغملک 22/2/1391، 24/7/1390
).زاده عبدالهامام(، باغملک 23/2/1390

Dichagyris singularisگونه  (Staudinger, 1877)x*

، ماده شکل 5- 4شکل نر: اندام تناسلی، 5-2شکل : بالغ(
5-15(

در در این گونه خطوط پیش میانی، پس میانی و انتهایی
لکه .جنس استهاي همتر از سایر گونهبال جلو مشخص

.استواضحبزرگ و نیزلوبیایی
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Kravchenko(ال داردیک نسل در س: بیونومی et al.,

الروها شبانه از گیاهان علفی پست تغذیه کرده و ). 2007
).Hacker, 2001(کنند اي زندگی میمعموال در مناطق جلگه

پراکنش این گونه را از )(Hacker, 1990:پراکنش
غربی ایران گزارش کرده مناطق مرکزي، شرق و جنوب

تهران،مانندمختلفیهاياستانایران ازدرگونهاین. است
و کرمان ) Ebert & Hacker, 2002(لرستان خراسان،
.استشدهگزارش

، 24/7/1390، 2♀: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه
2♀؛، نورآباد25/1/1390، 4♀: فارس؛)مال آقا(باغملک 

، 28/7/1390، 2♀♂؛، کتل پیرزن25/1/1390، 1♂و 
. ، میان جنگل فسا28/6/1390، 1♂؛کازرون

Dichagyrisگونه forcipula (Denis &

Schiffermüller, 1775)*

، ماده شکل 6- 4شکل نر: ، اندام تناسلی6-2شکل : بالغ(
5-16(

D. signifera farsistanaاین گونه شبیه در الگوي بال 

تواند آنرا از گونه یادشده متمایز کند صفتی که می. است
. در اندام تناسلی نر است) ampulla(فقدان آمپوال 
هاي کوهستانی وجود این گونه در زیستگاه:بیونومی

حشرات . شودمیو مواد قندي جلبنورسمتبه. دارد
. کنندمیهاي فروردین تا خرداد پروازکامل در ماه
هاي تهران، فارس، کهگیلویه در ایران از استان: پراکنش

، لرستان، )Ebert & Hacker, 2002(و بویراحمد، کردستان 
Hacker(و مازندران ) Hacker & Kautt, 1999(اصفهان 

& Meineke, 2001(گزارش شده است .
، 22/2/1391، 2♂♀: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه

.)مال آقا(، باغملک 29/2/1391
Brandt, 1938) (Dichagyris signiferaگونهزیر

farsistana*

)17- 5ماده شکل : ، اندام تناسلی7-2شکل : بالغ(
آنرا از که استیتناسلی نر داراي آمپوالي مشخصاندام

. کندگونه قبل متمایز می
هاي جلویی در حشره سر، قفس سینه و رنگ زمینه بال

اي شکالتی با ته رنگ قرمز که کامل خاکستري تیره یا قهوه
. رسد مقداري رنگ سفید رویش پاشیده شده استبه نظر می

ماده کمی شاخک در هر دو جنس نخی شکل و پروانه
ناحیه انتهایی بال کم و بیش خاکستري تیره، . تر استتیره

ها کمی خاکستري زیر بال نرها کامال سفید که در حاشیه
). Brandt, 1938(شود می

و الروهاي آن ابن گونه یک نسل در سال دارد:بیونومی
هاي هرز و علف) Poaceae(خانواده گندمیان گیاهان از 

اي با درختان و مناطق کوهستانی و صخرهدر. کنندتغذیه می
).Hacker, 2001(کند هاي پراکنده زندگی میبوته

بار از اطراف این گونه را اولین(Brandt, 1938): پراکنش
ازایراناین گونه در. شیراز گزارش و توصیف کرده است

بویراحمد،وکهگیلویهغربی،آذربایجانهاي تهران،استان
استشدهگزارشفارسوکردستان، لرستانکرمانشاه،

)Hacker & Kautt, 1999; Ebert & Hacker, 2002 (
، 3،3/5/1391♀:خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه

، تنگه 19/2/1390، 2♀: فارس؛)مال آقا(باغملک 
. ابوالحیات

Agrotis segetum(Denis & Schiffermüller, 1775)گونه

، ماده شکل 7- 4شکل نر: اندام تناسلی، 8-2شکل : بالغ(
5-18(

و یک گونه دارد سالدرنسلچندگونهاین:بیونومی
از ریشهالروهاي این گونه.Hacker, 2001)(مهاجر است 

کنند تغذیه میگندمیان گیاهان مختلف ازجمله سبزیجات و
)Fibiger, در استان خوزستان چهار نسل در سال . )1990

& Mossadegh)(آن شدید است دارد و خسارت 

Kocheili, 2003.
مازندرانهمدان،هاياستانازایراندر:پراکنش

Hacker & Meineke, 2001)(،،فارس،تهران،گیالن
هرمزگانوبوشهربویراحمد،وکهگیلویهغربی،آذربایجان

)Ebert & Hacker, 2002(گلستان ،)Wieser &

Stangelmaier, 2005(،خوزستان)Esfandiari et al.,

2011b; Mossadegh & Kocheili, 2003(خراسان و
Rabieh(رضوي  et al., 2014(استشدهگزارش .



...هاي زیرخانواده پرهمعرفی برخی شب122

، 15♂♀:خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه
مال (، باغملک 29/2/1391، 11/6/1390، 30/4/1390
: فارس؛)کارون سهسد (، ایذه 17/3/1391، 2♂♀؛)آقا
.، اقلید17/6/1391، 1♂

Agrotis trux(Hübner, 1824)گونه

، ماده شکل 8- 4شکل نر: ، اندام تناسلی9-2شکل : بالغ(
5-19(

با این . استA. segetumاین گونه بسیار شبیه به گونه 
تري کاملشاخک نر به طور A. truxتفاوت که در گونه 

ناحیه کناري بال جلویی هاي انتهایی شده و لکهايشانه
,Fibiger(اردکمتري دوضوح 1990.(

الروها از . این گونه یک نسل در سال دارد: بیونومی
این گونه در مناطق . کنندتغذیه میهاي مختلفگراس
کند اي زندگی میهاي صخرهاي و باز و یا در مکانجلگه

)Hacker, 2001.(
پراکنش این گونه را از ) (Hacker, 1990:پراکنش

این . غربی، شرق و مرکز ایران گزارش کرده استجنوب
و ) Ebert & Hacker, 2002(گونه در ایران از استان گیالن 

Esfandiari(خوزستان  et al., 2011b (گزارش شده است.
، 2♀و 1♂:خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه

).مال آقا(، باغملک 11/8/1390
,Hübner)گونه 1803)Agrotis puta

)9-4شکل نر: ، اندام تناسلی10-2شکل : بالغ(
A. syricolaاین گونه ممکن است با گونه  (Corti &

Draudt, 1933)گونه.اشتباه گرفته شودA. syricola

بیشتر تر وتطیلی کشیدهسمجلوبالاندازه بزرگتر، داراي
هستندتر ها در ماده روشنو بالدارداي گوهشکل 

)Fibiger, 1990.(
نسل در سال تعداد بیشترياین گونه دو یا : بیونومی

الروهاي این گونه از گیاهان خانواده گندمیان . دارد
)Poaceae (و گیاهان علفی مانندRumex،Taraxacum و

Lactucaکنندتغذیه می)Hacker, 2001.(
پراکنش این گونه را از ) (Hacker, 1990: پراکنش

این گونه در ایران از . غربی ایران گزارش کرده استجنوب

و )Ebert & Hacker, 2002(هاي فارس، بوشهر استان
Esfandiari(خوزستان  et al., 2011b (گزارش شده است.
، کتل 25/1/1390، 4♂: فارس: هاي مطالعه شدهنمونه

.پیرزن
Agrotis ipsilonگونه (Hufnagel, 1766)x

، ماده 10-4شکل نر: اندام تناسلی،11-2شکل : بالغ(
)20-5شکل 

مانند، یک لکه روي بال جلو یک لکه کشیده و پیکان
مانند کوچک نزدیک انتهاي پیکانلکهلوبیایی شکل و دو

هاي بارز این گونه ها از ویژگیاین لکه. شودباالیی بال دیده می
بال . شودها میآید که سبب تمایز آن از دیگر گونهشمار میبه

اي تیره و ها قهوهعقب به رنگ روشن متمایل به سفید، رگبال
,Fibiger(تر است حاشیه انتهایی بال تیره 1990(.

. اي مهاجر استو گونهدارد چند نسل در سال :بیونومی
حشره کامل در تمام طول سال پرواز کرده و به سمت نور، 

,Fibiger(شود ها جلب میموادقندي و گل مراحل ). 1990
Solanaceae،Brassicaceaeالروي از گیاهان علفی خانواده 

،ChenopodiaceaeوPoaceaeکنند تغذیه میHacker,

عنوان یک آفت شناخته شده استو به)(2001
).(Kravchenko et al., 2007 این گونه در استان

خوزستان چهار نسل در سال دارد و خسارت آن نسبتا 
).Mossadegh & Kocheili, 2003(شدید است 
,Hacker(.جازي استه همهاین گونه یک گون: پراکنش

پراکنش این گونه را از مناطق مرکزي، شرق و )1990
این گونه در ایران از . غربی ایران گزارش کرده استجنوب
، تهران، )Hacker & Kautt, 1999(هایی مانند لرستان استان

& Ebert(مازندران Hacker, 2002(، خوزستان)Esfandiari

et al., 2011b; Mossadegh & Kocheili, 2003 ( و خراسان
Rabieh(رضوي  et al., 2014 (گزارش شده است.

،1♀و 3♂: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه
،1♀: فارس؛)مال آقا(باغملک ،23/2/1390،1/1/1391
،1♀؛کازرون،1،5/8/1390♂؛نورآباد،11/7/1390
کتل ،1،19/3/1390♀؛تنگه ابوالحیات،8/9/1390

.پیرزن
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Agrotis spinifera(Hübner, 1808)گونه

)21-5، ماده شکل 12-2شکل : بالغ(
از ،بال جلولکه گردگیشکل سیاه و کشیدلکه چماقی

.آیدشمار میهاي بارز این گونه بهویژگی
سالطولدر تماموداردسالدرنسلچند:بیونومی

چتریانخانوادهگیاهانریشهازالروها. استفعال
Apiaceaeکنندمیتغذیه)Hacker, 2001(.

& Hacker(فارس هاي استانازایراندر: پراکنش

Kautt, 1999(،وسیستانلرستان،تهران،گیالن،، مازندران
Ebert(هرمزگانوبوشهربلوچستان، & Hacker, 2002(،
Esfandiari(خوزستان et al., 2011b; Mossadegh &

Kocheili, 2003(گلستانو)Wieser & Stangelmaier,

.استشدهگزارش) 2005
، 1♂و 4♀: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه

مال (، باغملک 29/2/1391، 17/3/1390، 20/2/1390
).جاده فیروزآباد(، شیراز 15/4/1390، 1♀: فارس؛)آقا

Noctua pronuba(Linnaeus, 1758)گونه 

)11-4شکل نر: ، اندام تناسلی13-2شکل : بالغ(
یک نوار .استزرد رنگ ویژگی بارز آن بال عقب

. شوددیده میعقببالیهاي بیروندر لبهنیزباریک و سیاه
هاي ممکن است با گونهN. pronubaهاي کوچکتر گونه

Hufnagel, 1766)(N. orbona،N. comes Hübner,

N. interpositaو1813 (Hübner, 1790) اشتباه گرفته
شوند، اما این سه گونه در ناحیه دیسکال بال عقب داراي 

,Fibiger(مانند هستند هاي نقطهلکه 1993(.
هاي و اغلب در ماهدارد یک نسل در سال:بیونومی

داراي یک دیاپوز زمستانه و کند میخرداد تا آذر فعالیت 
در . کنندالروها از گیاهان علفی مختلفی تغذیه می. است

کند عمل عنوان یک آفتبهممکن است مرکز اروپا این گونه 
)Fibiger, 1990 .(

& Hackerي مازندران هادر ایران از استان:پراکنش

Meineke, 2001)( گیالن، تهران، کردستان، بوشهر ،)Ebert

& Hacker, Esfandiari(و خوزستان ) 2002 et al.,

. گزارش شده است)2010
، 13/8/1391، 1♂: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه

.شوشتر
Xestia cohaesaگونه (Herrich-Schäffer, 1849)*

، ماده 12-4شکل نر: ، اندام تناسلی14-2شکل : بالغ(
)22-5شکل 

بال جلو آنرا دست در سر، سینه و رنگ قرمز آجري یک
هاي در نمونه.ها متمایز کرده استاز سایر گونه

.بال وضوح چندانی ندارنديهاشده لکهآوريجمع
و در دارد این گونه یک نسل در سال: بیونومی

پروانه . شودمیدیده غیرکوهستانیهاي زارها و جنگلچمن
روها از گیاهان ال. هاي مهر و آذر فعال استبالغ در طول ماه

کنند و دیگر گیاهان علفی تغذیه میخانواده گندمیان
)Kravchenko et al., 2007.( غرب جنوب و جنوباما در

آوري آن در این تحقیق هاي جمعبا توجه به تاریخایران
. احتماال دو نسل در سال دارد

Ebert(هاي تهران و فارس در ایران از استان: پراکنش

& Hacker, 2002 (گزارش شده است .
، 1،10/2/1392♀: خوزستان: هاي مطالعه شدهنمونه

؛، کتل پیرزن25/1/1390، 4♂و 4♀: فارس؛)پیان(ایذه 
.، نورآباد24/6/1390، 1♂و 2♀



...هاي زیرخانواده پرهمعرفی برخی شب124

1♀2♀♂3

4♀5♀6♀

7♀♂89♀

10♀♂11♂12

13♀1 cm
- Noctuinae:1-Spodptera littoralis،2 -S.exigua ،3-Apamea maraschi،4حشرات کامل زیرخانواده در الگوي بال -1شکل 

A.damascena،5 -Sesamia cretica،6 -S. nonagrioides ،7 -grisescensMaraschia ،8-Agrochola lychnidis ،9-Dicycla oo ،10-
Aporophyla nigra،11-A. canescens،12-Pseudenargia deleta،13-Polymixis colluta

...هاي زیرخانواده پرهمعرفی برخی شب124

1♀2♀♂3

4♀5♀6♀

7♀♂89♀

10♀♂11♂12

13♀1 cm
- Noctuinae:1-Spodptera littoralis،2 -S.exigua ،3-Apamea maraschi،4حشرات کامل زیرخانواده در الگوي بال -1شکل 

A.damascena،5 -Sesamia cretica،6 -S. nonagrioides ،7 -grisescensMaraschia ،8-Agrochola lychnidis ،9-Dicycla oo ،10-
Aporophyla nigra،11-A. canescens،12-Pseudenargia deleta،13-Polymixis colluta

...هاي زیرخانواده پرهمعرفی برخی شب124

1♀2♀♂3

4♀5♀6♀

7♀♂89♀

10♀♂11♂12

13♀1 cm
- Noctuinae:1-Spodptera littoralis،2 -S.exigua ،3-Apamea maraschi،4حشرات کامل زیرخانواده در الگوي بال -1شکل 

A.damascena،5 -Sesamia cretica،6 -S. nonagrioides ،7 -grisescensMaraschia ،8-Agrochola lychnidis ،9-Dicycla oo ،10-
Aporophyla nigra،11-A. canescens،12-Pseudenargia deleta،13-Polymixis colluta
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1♀2♀3♀

♂4♂56♀

7♀♂89♀

♂10♂1112♀

♂1314♀1 cm
.Noctuinae:1-Dichagyris leucomelas ،2 -D. squalorum ،3 -D. forficula ،4-Dحشرات کامل زیرخانواده در الگوي بال -2شکل 

flammatra ،5-D. sigularis ،6-D. forcipula ،7-D. signifera farsistana،8-Agrotis segetum،9-A. trux ،10-A. puta ،11 -A.

ipsilon ،12 -A. spinifera،13 -Noctua pronuba ،14-Xestia cohaesa



...هاي زیرخانواده پرهمعرفی برخی شب126

)آرماتور در باال و ادیاگوس با وسیکا خارج شده در پایین(Noctuinaeزیرخانوادههاياندام تناسلی نر گونه-3شکل 

1- Spodoptera littoralis2- S.exigua3- Apamea maraschi4- Apamea damascena

5- Sesamia cretica6- Maraschia grisescens7- Agrochola lychnidis8- Dicycla oo

9- Aporophyla nigra10- A. canescens11- Pseudenargia deleta12- Polymixis colluta
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)آرماتور در باال و ادیاگوس با وسیکا خارج شده در پایین(:Noctuinaeخانوادهزیرهاياندام تناسلی نر گونه-4شکل 

1-Dichagyris leucomelas2- Dichagyris squalorum3- D. forficula4- D. flammatra

5- D. sigularis6- D. forcipula7- Agrotis segetum8- A. trux

9- A. puta10- A. ipsilon11- Noctua pronuba12- Xestia cohaesa



...هاي زیرخانواده پرهمعرفی برخی شب128

1- Spodoptera littoralis2- S.exigua3- Apamea damascena4- Sesamia cretica

5- Sesamia nongrioides6- Maraschia grisescens7- Agrochola lychnidis8- Dicycla oo

9- Aporophyla nigra10- Pseudenargia deleta11- Polymixis colluta12- Dichagyris leucomelas

13- D. squalorum14- D. forficula15-Dichagyris sigularis16- D. forcipula

17- D. signifera farsistana18- Agrotis segetum19- A. trux20- A. ipsilon

21- A. spinifera22- Xestia cohaesa

Noctuinaeزیرخانوادههاياندام تناسلی ماده گونه-5شکل 
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بحث
گونه و یک زیرگونه 26از مجموع در این تحقیق

بار از گونه و یک زیرگونه براي اولین13،آوري شدهجمع
بار از استان فارس گونه براي اولین3استان خوزستان و 

هاي جدید از گزارشبیشتردلیل تعداد. شوندگزارش می
استان بسیار کمتر از فارس ایناستان خوزستان این است که

. هاي فونستیک قرار گرفته استدر گذشته مورد بررسی
اي که از منطقه گونهگونه و یک زیر20از بین ،عنوان مثالبه

12آوري شده است، مال آقا در شهرستان باغملک جمع
براي فون خوزستان و یک گونه براي و یک زیرگونهگونه

هاي لزوم بررسیمسئله این. باشدفون ایران جدید می
در مناطق مختلف خوزستان خاطرنشان را بیشترفونستیک

. سازدمی
مزارع نیشکر Noctuidaeفون تحقیق حاضر بامقایسه
شامل شدهگونه را 52که ) Esfandiari, 2011b(خوزستان 

، N. pronubaبجز . دهدرا نشان میمشترك گونه 10،است
و Spodoptera ،Sesamiaهاي متعلق به جنسها این گونه
Agrotisبا يهاآفات گیاهی یا گونهطورکلی بهوباشند می

البته اکوسیستم مورد بررسی در دو .پراکنش وسیع هستند
قابل چندانوبودهتحقیق یادشده با یکدیگر کامال متفاوت 

اي از جنس احتماال به همین دلیل هیچ گونه.مقایسه نیستند
Dichagyris در ،نشدهدیده در محدوده مزارع نیشکر

در تحقیق حاضر از خوزستان گونه از این جنس6که حالی
.شده استگزارش 

& Ebert(خارجی مانند محققان اینکه با وجود

Hacker, 2002 (هاي آورياز ابتداي قرن بیستم جمع
اند اما تحقیق حاضر گامی بسیاري در استان فارس داشته

داخلی در بررسی تکمیلی فون بخشی محققان مهم توسط 
که طوريبه. در استان فارس استNoctuidaeاز خانواده 

گونه براي اولین بار 3آوري شده هاي جمعاز میان گونه
نشانگر مسئله از استان فارس گزارش شده است و این 

با بنابراین . اي موجود در این منطقه استغناي گونه
مقایسه فون استان خوزستان و فارس شباهت زیادي در 

آوري شده از این دو استان مشاهده هاي جمعگونه

گونه و زیرگونه مشترك 14که طوري، بهشودمی
توان به پوشش گیاهی و شرایط این امر را می. باشندمی

. اگرس نسبت دادهاي زکوهآب و هوایی مشابه رشته
آوري شده در هاي جمعگونهمقایسه نتایج این تحقیق با

ولرستان،، کردستانکرمانشاههاياستانازمحدوده زاگرس
;Ebert & Hacker, 2002(کهگیلویه و بویراحمد Hacker

& Kautt, 1999; Hacker & Meineke, 2001(هاي گونه
، Dicycla ،Dichagyrisهايجنسدررا یمشترک

SpodopteraوAgrotisتوان این امر را می. دهدنشان می
مناطق یادشده در محدوده زاگرس با به نزدیکی فون

فارس و هاياستانمحدوده مورد بررسی در این تحقیق از
نشانگر اشتراك آنها در شایدکه خوزستان نسبت داد 
.اکوسیستم زاگرس باشد

عمدتا در فصول پاییز هاگونهازحشرات کامل برخی
و زمستان فعال هستند و در بهار و تابستان در مراحل 

ازجمله بعضی از . ندبرالروي یا شفیرگی بسر می
Agrotisو Euxoa ،Dichagyrisهاي هاي جنسگونه

)Fibiger, 1990, 1993 .(هاي پاییزه برداريبنابراین نمونه
هاي زاگرس کوهي از نقاط رشتهدر بسیارو زمستانه

هاي جدید و گزارش تواند منجر به کشف گونهمی
بعضی از .هاي بیشتري براي فون ایران گرددگونه
اي بیشتر از به تله طعمهNoctuidaeهاي خانواده گونه

ها، آوريبنابراین باید در جمع. شوندتله نوري جذب می
.ي را نیز مورد استفاده قرار داداهاي طعمهتله

DicyclaوMaraschia grisescensها مانندبرخی گونه

ooوابستگی آنها به مسئله کنند که این از بلوط تغذیه می
متأسفانه اما . دهدهاي بلوط ناحیه زاگرس را نشان میجنگل

شناسی مراحل نابالغ و گیاهان اطالعات اندکی از زیست
آوري شده در این تحقیق هاي جمعمیزبان بسیاري از گونه

کلی طورهها از این لحاظ ببعضی از گونه. موجود است
بررسی خصوصیات مراحل نابالغ در رو از این. اندناشناخته

.آینده ضروریست



...هاي زیرخانواده پرهمعرفی برخی شب130

سپاسگزاري
ولسلو رونکاينویسندگان تشکر خود را از آقایان دکتر

کمک در شناسایی بدلیل از مجارستان دکتر پیتر گوالیی
محمد همچنین از آقاي. دارندابراز میهاي این تحقیق نمونه
هاي برداريدلیل همکاري در انجام نمونههدهقانی بکاظم

همکاري علت استان فارس و نیز آقاي عاشور فریسات به
خوزستان سپاسگزاري برداري در استاننمونهدر انجام

این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه شهید چمران (گردد می
. )استشده اهواز انجام 
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