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  چكيده
درختان جنگلي در روي نقش مهمي در ايجاد خسارت  Ennomos quercinaria (Lep.: Geometridae)خوار  برگ ي پره شب

 ي مطالعه. هاي استان مازندران طغيان داشته است طور متناوب در جنگل هساليان اخير اين آفت بدر طي . مناطق مختلف دنيا دارد
 اين حشرهالروي  ي متوسط طول دوره. استسن الروي  6داراي آزمايشگاهي نشان داد كه در شرايط  حشرههاي زيستي  گيژوي

بين شاخ و برگ درختان ميزبان تشكيل  شفيره در. باشد ميمتفاوت اي  قهوه تاسبز  ازرنگ الروها . باشد ميروز  16/46  74/3±
زندگي حشرات  ي طول دوره. بود روز 44/12±16/0 و 85/13 ± 25/0ترتيب  نر و ماده بهحشرات شفيرگي  ي طول دوره. شود مي

پرواز  ي دوره. روز محاسبه شد 52/64 ± 86/5 حشرهزندگي  ي چرخهمتوسط  .بودروز  76/5 ± 25/0 و ماده 7  ±44/0 كامل نر
 ي اين آفت يك نسل در سال داشته و به صورت تخم روي سرشاخه و تنه. داشتل خرداد شروع و تا اواخر اين ماه ادامه يآفت از اوا

عنوان  مگس بهگونه يك و زنبور گونه  4سوسك، گونه  2عنكبوت، گونه  6 بررسيدر اين . كند گذراني مي تانسزم ميزباندرختان 
  .آفت معرفي شدند دشمنان طبيعي

  
 مازندران ،شناسي، درختان جنگلي زيست، Ennomos quercinaria ،Geometridae: هاي كليدي واژه

 
  مقدمه
 Ennomos quercinaria خوار برگ ي پره شب

(Hufnagel) (Lep: Geometridae) ميزباني  ي دامنه داراي
در برخي مواقع در  ها و ها، پارك است كه در جنگل يوسيع
همانند مختلف از درختان  حشرهاين . شود مشاهده ميها  باغ

راش، توسكا، نارون، وليك و انجيلي، بيد، توس، بلوط، 
 Anderson and) كند مي جنگلي تغذيه درختان ديگر

Fjeldsa, 1974; Bielewicz, 1984; Golley, 2007; 
Manley, 2008; Naoum, 2011) .مذكور در  ي حشره

روسيه، اروپا و از اسكانديناوي تا  قفقاز، ي آسيا، منطقه
از كشورهاي در اروپا نيز . درياي مديترانه گسترش دارد

آلمان، لهستان، دانمارك، نروژ، سوئد، هلند، بريتانياي كبير، 
گزارش  كشورها و ديگر تركيه بلژيك، ايرلند،
 ;Carter and Hargreaves, 1986; Skou, 1986)است شده

Okyar and Aktac, 1999; Nyst, 2001; Warning et 
al., 2009) .  

در اروپا مورد مطالعه  حشرههاي زيستي  برخي ويژگي
 حشرهين هايي از طغيان ا همچنين گزارش. قرار گرفته است

 ,Kirst and Stauder)در آلمان و اوكراين وجود دارد 
1954; Lomakin, 1975; Smirnov, 1988) . در ايران

بار در سال  را براي اولين گونهعبايي و ميرزايانس اين 
به هيچ  حشرهاين . )1366بهداد، (گزارش كردند  1352
مطرح در ايران  عنوان يك آفت جدي و خطرناك وجه به

 4حداقل  در استان مازندران گذشته ي در دههاما  نبوده است
هاي  در حال حاضر جنگل. داشته است يطغياني  دوره 5تا 

عنوان مهمترين  ازندران بهاطراف شهرستان ساري در استان م
اهميت رغم  به. باشد كانون آلودگي اين آفت مطرح مي

كي از دفقط تعداد ان اين گونه،اقتصادي و گسترش جهاني 
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مطالعه  آن يهاي مختلف زيست روي ويژگيدر دنيا محققان 
. شود ها از اواسط بهار آغاز مي در اروپا تفريخ تخم .اند كرده

 غذيه كرده و بعد از اتمام تغذيه درالروها از برگ درختان ت
خروج . شوند ها تبديل به شفيره مي و برگ ها بين شاخه

اين . ادامه دارد مهراوايل تا  تير شروع و ها از اواسط پروانه
يك نسل در سال داشته و به صورت تخم روي  حشره

 ;Lomakin, 1975) كند گذراني مي ها زمستان سرشاخه
Smirnov, 1988) .1388در سال و همكاران  بريماني 

اين مقدماتي در رابطه با برخي خصوصيات زيستي ي  طالعهم
 كافياما اين اطالعات  ،ندا هدر ايران انجام داد حشره

اينكه مديريت به دليل اهميت موضوع و بنابراين . باشد مين
در رابطه و منسجم كافي  اطالعاتكنترل آفت بدون كسب 

اجمالي روي اي  مطالعه ،ودش نميميسر  آنشناسي  با زيست
  .انجام شدمذكور  ي حشرههاي زيستي  ويژگي

  
  ها مواد و روش

در شهرستان ساري در  تحقيقاين  :مورد مطالعه ي منطقه
. انجام شد 1389تا 1384هاي  طي سالو استان مازندران 

  مطالعات آزمايشگاهي در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع
آلودگي  هاي كانوندر  ميداني مطالعاتو طبيعي مازندران 
 3واقع در پارك شهيد زارع هكتاري  70 ي آفت يعني منطقه

هكتاري  55 ي كيلومتري شرق شهرستان ساري و منطقه
كيلومتري  29واقع در پارك حيات وحش دشت ناز 

   .انجام شد ساريشرقي شهرستان  شمال
براي ثبت خصوصيات  :آزمايشگاهي مطالعات

مراحل عدد از هر يك از  20داد تعحشره، شناسي  شكل
در زير  آوري و جمعمختلف زندگي حشره 

شناسي  زيست. شدگيري  مشاهده و اندازهاستريوميكروسكپ 
و رطوبت نسبي  سلسيوس ي هدرج 15-28 دمايدر  حشره

مورد بررسي قرار ) ط نزديك به طبيعتيشرا( درصد 75-60
ه منتقل به آزمايشگاحشره هاي  تخممنظور براي اين . گرفت

متر  سانتي 11قطر  هب هايي ديش در پتريو الروهاي نوظهور 
  (Parrotia persica)درخت انجيلي ي تازههاي  برگ روي

فقط  ،الرويين سن سازي يكسانمنظور  به. پرورش يافتند
 20 در(ديش قرار داده شد  الرو درون هر پتري يك عدد

 شامل دو روشبا استفاده از تعداد سنين الروي  ).تكرار
بار بعد از هر سنين مختلف  هاي الروي آوري پوسته جمع

 گيري عرض كپسول سر اندازههمچنين و  اندازي پوست

 (Godin et al., 2002; Garcia-Barros, 2006)الروها 
هر يك از سنين الروي  ي همچنين طول دوره .تعيين شدند

شفيرگي  ي طول دوره. اندازي ثبت شد پس از هر بار پوست
. محاسبه شد الروي هر نمونه ي پس از پايان دورهنيز 

نر و  ي حشرهيك جفت  ،ها از شفيره پره شبمحض خروج  هب
اي به  طور جداگانه درون ظرف پالستيكي استوانه هماده ب
ه و درب آن توسط قرار داده شدمتر  سانتي 20×10ابعاد 
 برخي از ).تكرار 20 در( توري پوشانده شد ي پارچه
نگه داشته شدند تا  صورت تكيماده به هاي  پره شب

بارور هاي  هاي باكره قادر به توليد تخم مشخص شود ماده
 آغشته به ي از پنبهها  پره شب ي براي تغذيههستند يا خير؟ 

با استفاده . آب و عسل استفاده شددرصد  30تا  20محلول 
طول زندگي افراد نر و ماده،  ي طول دورهاز اين روش 

گيري كرده و  هاي جفت يزي، تعداد تخم مادهر تخم ي دوره
براي شكستن دياپوز . باكره محاسبه شدهاي  همچنين ماده
 200تا  150عدد سرشاخه حاوي  20تعداد  ،تخم حشره

 ± 2دماي م به آزمايشگاه منتقل و در انكوباتور در عدد تخ
درصد و  70± 5، رطوبت نسبي سلسيوس ي درجه 25

به مدت سه هفته ) روشنايي:كيتاري(ساعت  14:10روشنايي
  .ندنگهداري شد

 حشرهزندگي  ي چرخه بررسيبراي : مطالعات صحرايي
 50به ابعاد توري  اي عدد قفس استوانه 4تعداد ت عدر طبي
هاي  و روي شاخهمتر ارتفاع تهيه  سانتي 70 ومتر قطر  سانتي

از  حشرهمراحل مختلف رشدي . درخت انجيلي نصب شد
طور همزمان ه همچنين ب ها و امل در قفسك ي تخم تا حشره

براي . مستقيم بررسي شد ي مشاهده ي طبيعت به وسيله در
 ي عدد تله 5تعداد ، حشرات كامل پرواز اوجو تعيين دوره 

متر از يكديگر در پارك حيات وحش  30 ي نوري به فاصله
با نور (ي فلورسنت ها المپ. ندساري نصب شد ناز  دشت
متر قرار داده  2×1سفيد به ابعاد  ي هپردروي يك ) سفيد
تا  21 هاي بين ساعت(ساعت  3در هر شب به مدت . شدند

آوري  جمع ها شده به نور از روي پرده جلب يها پره شب) 24
ها تا يك ماه  پره شبآوري  جمعالبته . گرديدندو شمارش 
  .ادامه يافت

طريق مشاهده آوري شكارگرها از  جمع: دشمنان طبيعي
آوري  براي جمع. شدانجام برداري مستقيم  هنمونو 

از عدد الرو  100هر هفته تعداد ي الرو، پارازيتوئيدها
دار با  پالستيكي درب هاي درون ظرفآوري و  طبيعت جمع
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پرورش داده هاي درخت انجيلي  توسط برگمناسب  ي تهويه
روز  4تا  3هر آوري پارازيتوئيدهاي شفيره  براي جمع. شدند
 300تعداد  ،برداري انجام شد كه در هر بار نهبار نمو يك

 .ندشد آوري جمعدرخت انجيلي و بلوط  20شفيره از روي 
 6در مجموع پارازيتوئيدهاي الرو و شفيره  آوري جمعبراي 

برداري در  بار نمونه 5و  1385برداري در سال  بار نمونه
آوري پارازيتوئيدهاي تخم  براي جمع .انجام شد 1386سال 
 20در هر بار تعداد . برداري انجام شد يك مرتبه نمونهه انماه

. ندو در آزمايشگاه پرورش داده شد يآور دسته تخم جمع
  . تير تا پايان اسفند ادامه داشتاز  حشره تخمبرداري  نمونه
 
  نتايج

 :شناسي شكلخصوصيات ؛ مطالعات آزمايشگاهي
 96/2وسط مت( متر ميلي 34تا  27افراد نر با بال باز ي  اندازه

متوسط ( متر ميلي 45تا  34و افراد ماده ) متر ميلي 66/31 ±
 رنگ افراد در هر دو جنس. بود )متر ميلي 66/31 ± 96/2

د كمرنگ با زر متنوع و از زرد متمايل به نارنجي تابسيار 
. است  تشكيل شده اي مخلوطي از سفيد، خاكستري يا قهوه

ك و در بعضي هاي جلويي داراي دو خط عرضي باري بال
هاي  بال. باشند تيره مي ي ي با حاشيهيها موارد داراي لكه

بدن مودار و افراد  ؛هاي مضرس جلويي و عقبي داراي دندانه
ها پروش  شاخك در ماده. باشند تر از افراد نر مي ماده سنگين
الروي به رنگ  ي سنين اوليه. استنخي از نوع و در نرها 

سبز و رنگ به خي از آنها بركم  سبز روشن بوده ولي كم
. )1 شكل( شوند تبديل ميتيره اي  قهوهبرخي به رنگ 

كه اين شد  تصور مي حشرهتا قبل از شناسايي بنابراين 
الروها شبيه . متفاوت باشند ي دو گونهالروها متعلق به 

ي شبيه يها درخت بوده و روي بدن داراي برجستگي ي شاخه
داراي تزئينات مختلفي روي  و اي الروها قهوه. باشند گره مي

 متر ميلي 50تا  42الروهاي كامل  ي اندازه. هستندبدن 
 20تا  15شفيره  و )متر ميلي 86/37 ± 97/3متوسط (

شفيره در . است )متر ميلي 88/17 ± 33/0متوسط ( متر ميلي
اي متمايل به  اي تا قهوه ابتدا سبز رنگ ولي بتدريج به قهوه

ترتيب  طول و عرض تخم به متوسط. شود زرد تبديل مي
 .باشد مي متر ميلي 631/0 ± 004/0و  915/0 ± 01/0
ها بيضي، سفت و محكم، به رنگ سبز زيتوني و شبيه  تخم
 كه دور منفذ آن با نوار سفيد رنگكوچكي است  ي بشكه

  .است احاطه شده

  
  الف

  
  ب

   Ennomos quercinaria مسن چهار الرو -1شكل 
  )اي الرو قهوه -الرو سبز، ب -الف(

  
كپسـول سـر   عرض گيري  اندازه :خصوصيات زيستي

 .سـن الروي دارد  6مشخص كرد كه اين حشـره  الروها 
آوري  هـاي الروي جمـع   مطابق با تعداد پوستهاين نتيجه 

عـرض   ي متوسـط انـدازه  . از ظروف پـرورش بـود  شده 
نشـان   1كپسول سر الروهاي سنين مختلـف در جـدول   

سنين اول تا ششـم   ي ول دورهطمتوسط  .داده شده است
ــه ــب الروي بــــ  ،25/5±96/0 ،4/8±49/0 ترتيــــ

 14±7/1 و 33/1±55/6 ،44/1±58/7 ،31/1±42/6
الروي  ي متوســــط طــــول دوره .تعيــــين شــــدروز 

 ي متوسـط طـول دوره   .روز محاسبه شد 74/3±16/46
مـاده   ي حشـره و  85/13±25/0نـر   ي حشـره شفيرگي 

نر نسبت بـه مـاده   هاي  پره شب. روز بود 16/0±44/12
هاي  پره شبمتوسط طول عمر . طول عمر بيشتري داشتند

 .روز بود 76/5±25/0 ماده هاي پره شبو  7±44/0نر 
اده بعد از خروج از شـفيره  حشرات مگذاري  شروع تخم

تعـداد   ي دامنـه . بودروز  76/3 ± 23/0طور متوسط  هب
تا  150 گيري كرده جفت ي تخم گذاشته شده توسط ماده

ــانگين آن   350 ــدد و مي ــود  280 ± 55/70ع ــدد ب . ع
گـذاري   گيري نكرده نيز قادر به تخم باكره و جفت ي ماده
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اين افراد بعـد   توسط هاي گذاشته شده اما تمام تخم بود،
چروكيده شـده و از بـين   ) هفته 3تا  2(از مدت كوتاهي 

هـاي بـاكره    مادهدر ميانگين تعداد تخم . )2شكل ( رفتند
انجـام شـده روي    هـاي  بررسـي . بود 5/217 ± 20/81
 ي درجـه هاي ايـن حشـره نشـان داد كـه تغييـرات       تخم

، رطوبت و نور قادر بـه شكسـتن ديـاپوز تخـم     حرارت
تخـم ايـن حشـره    بنـابراين   ،باشد حشره در زمستان نمي
اين حشـره در ايـران و در شـرايط    . دياپوز اجباري دارد

. اردآب و هوايي استان مازندران يـك نسـل در سـال د   
 ي مـرگ حشـره  از تخم تا  حشرهيك نسل  ي دورهطول 
  .شدروز محاسبه  52/64 ± 86/5 متوسط كامل
  
  
  
  

  
  الف

  
  ب

باكره  ي تخم ماده - الف( Ennomos quercinaria تخم -2شكل 
 )گيري كرده جفت ي تخم ماده -ب

  
  

  E. quercinariaميانگين عرض كپسول سر در سنين مختلف الروي  - 1جدول 
  )mm( ي عرض كپسول سرمحدوده )mm(ميانگين عرض كپسول سر  الروي سنين

  a002/0±375/ 380/0-364/0  اول
  b008/0±722/0 753/0-672/0  دوم
  c011/0±177/1 232/1-111/1  سوم
  d014/0±730/1 838/1-616/1  چهارم
  e028/0±344/2 484/2-181/2  پنجم
  f058/0±744/2 030/3-605/2  ششم

LSD=0771/0 

  .(P < 0.05) دار است دهنده اختالف معني حروف مختلف نشان
  

در اواخر اسفند يا  حشرهالروهاي اين  :ميدانيمطالعات 
ط آب و هوايي از تخم يبه شرابا توجه فروردين اوايل 

ريجي بوده و ها در طبيعت تد تفريخ تخم. شوند خارج مي
خوار و  الروها برگ. بكشدطول ممكن است تا يك ماه 

 ،در مناطق مورد مطالعه. هستند ميزباني وسيع ي داراي دامنه
 Alnus) الروها از برگ درختان توسكا ي تغذيه

glutinosa)افرا ، (Acer velutinum)راش ،(Fagus 
orientails) ، وليك(Crataegus monogyna)،  درخت

 Mespilus)و ازگيل وحشي (Zelkova carpinifolia) آزاد
germanica)  انجيليدرختان  حشرهاما اين  ،شدمشاهده 

(Parotia persica) و بلوط (Quercus castaneifolia)  را
روي اين درختان را توجهي قابل ترجيح داده و خسارت 

ها را  برگ الروها تمام سطح برگ بجز رگ .كند ميايجاد 
 زياديالروها قدرت حركت . دهند مورد تغذيه قرار مي

از  روشين ه اببنابراين  ،داشته و قادر به تنيدن تار هستند
 . )3شكل ( شوند جا مي هراحتي جاب هدرخت آويزان شده و ب
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تارهاي تنيده شده توسط  ،حشرهدر تراكم زياد جمعيت 
الروها روي درخت كامالً واضح و شبيه كالف درهم 

ي ها رنگو تزئينات  ،ها طرحالروها در . باشد اي مي پيچيده
آنها در دو رنگ كامالً بيشتر اما  ،مشاهده شدندمتنوع 

داراي ند و در مواردي داي ديده ش متفاوت سبز و قهوه
جمعيت . بودندزرد و يا خاكستري رنگ از  هايي تركيب

اي رنگ  بيشتر از الروهاي قهوهدر طبيعت الروهاي سبز 
سن الروي داشته و سنين مختلف الروي  6اين حشره . بود

طور همزمان در طبيعت حضور  ههاي متفاوت ب ازهبا اند
ها و  بعد از اتمام تغذيه، الروهاي كامل شاخه. دشتندا

هم چسبانده و در بين آنها ه تار ب توسطهاي درختان را  برگ
در ابتدا شفاف و به رنگ ها  شفيره. شوند تبديل به شفيره مي

  . شوند اي مي سبز تيره و يا قهوهبعد و  سبز روشن

  

  
 Ennomos quercinariaتنيدن تار توسط الروهاي  -3كل ش
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  1385در سال  Ennomos quercinariaپرواز حشرات كامل  ي دوره - 4شكل

  
ها اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد  پره اولين پرواز شب

اوج پرواز حشره در . بود و تا پايان خرداد ادامه داشت
هفته دوم خرداد  شرايط استان مازندران در حدود ابتداي

  ).4شكل(باشد  مي
خارج شده از نر و ماده افراد تعداد ارزيابي با توجه به 

در طول طبيعت از آوري شده  هاي جمع شفيره

كه در ابتدا تعداد افراد نر  شدمشخص  ها، يربردا نمونه
تقريبا يك (ولي بعد از چند روز  ،دندها بو بيشتر از ماده

نسبت جنسي . )6 و 5شكل( شدها بيشتر  تعداد ماده) هفته
 در 02/1و  1385در سال  17/1ماده به  نري  حشره
   .)3 و 2ل جدو( بود 1386سال 
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   E. quercinariaهاي پارازيته شده و مرده  ها و همچنين شفيره هاي نر و ماده خارج شده از شفيره پره تعداد شب - 2جدول 
  )= 1800nبرداري،  نمونهشفيره در هر بار  300(1385آوري شده در سال  جمع

  مرده  پارازيته شده حشره ماده ي نرحشره  برداري تاريخ نمونه
29/2/85  160 87 33  20  
1/3/85  163 93 10  34  
4/3/85  151 113 9  27  
8/3/85  87 116 28  69  
11/3/85  78 97 36  89  
15/3/85  17 56 84  143  

  382  200 562 656  جمع
  

  1386در سال  E. quercinariaهاي پارازيته شده و مرده  ها و همچنين شفيره ي خارج شده از شفيره نر و مادههاي  پره تعداد شب - 3جدول 
 )= 1500nبرداري،  شفيره در هر بار نمونه 300(

  مرده  پارازيته شده حشره ماده ي نرحشره  برداري تاريخ نمونه
12/3/86  178 64 43  15  
16/3/86  128 122 29  21  
20/3/86  109 133 34  24  
24/3/86  67 108 75  50  
27/3/86  37 83 96  84  

  194  277 510 519  جمع
  

020406080100120140160180

85/2/29 85/3/1 85/3/4 85/3/8 85/3/11 85/3/15

زمان نمونه برداري

هــا  
ــه 

روان
داد پ

تعــ

نر
ماده

  
  

  1385از شفيره در طبيعت در سال  Ennomos quercinariaزمان خروج حشرات كامل  -5شكل 
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020406080100120140160180200

86/3/12 86/3/16 86/3/20 86/3/24 86/3/27

زمان نمونه برداري

هــا 
ــه 

روان
داد پ

تعــ

نر
ماده

  
  

  1386از شفيره در طبيعت در سال  Ennomos quercinariaزمان خروج حشرات كامل  -6شكل 
  

تر بوده و پرواز  نسبت به افراد ماده سبك نر يها پره شب
نر و ماده اكثراً در  يها پره شب. تري دارند سريعتر و طوالني

. كنند گيري مي ها جفت ها و برگ الي شاخه هشب و در الب
ساعت طول  6گيري گاهي بيش از  مدت زمان جفتالبته 
در طي روز با  ها پره شب). مستقيم ي مشاهده( كشد مي
ها،  ها و برگ الي شاخه هباز در الب ته و يا نيمهاي بس بال

هاي  هاي هرز و حتي برگ روي تنه درختان، روي علف
ر شب به د ها پره شب. پردازند افتاده درختان به استراحت مي

ها نيز  روي ديوارهاي نزديك به المپنور جلب شده و 

هاي  شاخهبيشتر روي ها  در طبيعت تخم. كنند گذاري مي تخم
ها  تخم. شود درختان گذاشته مي ي تا حدي روي تنه فرعي و

ها در  تخم. هم هستند هجمعي و نزديك ب طور دسته هب
 ي چرخهالبته . شوند عددي مشاهده مي 400تا  50هاي  دسته

رسد و از اين  آخر خرداد به اتمام مي ي تا دهه حشرهزندگي 
به  حشرهگذراني  گذراني و زمستان تاريخ به بعد يعني تابستان

 7شكل در  حشرهزندگي  ي چرخه .باشد تخم مي شكل
  .است نمايش داده شده

  

  
  

  Ennomos quercinariaپره  چرخه زندگي شب - 7شكل

♂ ♀
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شش گونه عنكبوت در اين مطالعه  :دشمنان طبيعي
گونه سوسك شكارگر، چهار گونه زنبور و يك دو شكارگر، 

 حشرهعنوان دشمنان طبيعي  يد بهگونه مگس پارازيتوئ
ي ها در بين عنكبوت. آوري و شناسايي شدند جمع

 Araneus diadematus Clerck ي گونهشده  شناسايي
عبارتند هاي ديگر  گونه. فعاليت شكارگري بيشتري داشت

 Walckenaer  Neoscona adianta،Steatoda:از
albomaculata Degeer ،Agalenatea sp. ،Agelena sp. 

 ،Tegenaria sp.، ي هاي شكارگر از خانواده سوسك 
Carabidae هاي  نام هبCalasoma inquisitor cupreum 

Dejean وCalasoma sycophanta L. اين . بودند
نقش الروها  ها بسيار فعال بوده و در كاهش جمعيت سوسك
 ي زنبورهاي پارازيتوئيد شفيره از خانواده. داشتند

Ichneumonidae ت بودند از عبارTheronia atalantae 
Poda ، Pimpla turionellae L. و Apechtis sp. .بر  هعالو
 ي از خانواده .Brachymeria spزنبور  ،هاي اشاره شده گونه

Chalcididae عنوان پارازيتوئيد شفيره شناسايي شد هنيز ب .
 ي خانواده از Smidtia amoena Meigen مگس

Tachinidae  هاي  است كه در قسمت حشرهالرو پارازيتوئيد
مختلف گياه ميزبان و در بيرون از بدن الرو تبديل به شفيره 

شفيرگي آفت  ي اما در برخي موارد تا مرحله ،شود مي
  . شود آفت خارج مي ي حيات داده و از شفيره ي ادامه

  
  بحث

 پايان از حشرهاين تفريخ تخم  يياروپاكشورهاي در 
 آغاز و )و اواسط اردبيهشتيل اوا( مه و ابتدايآوريل 
ادامه ) اواسط خرداد ( ژوئن  الروي آن تا اواسط ي دوره
 اواخر از ها پره شب شفيرگي پرواز ي دورهپايان پس از . دارد
. كشد طول مي )مهراوايل (اكتبر  شروع و تا) اواخر تير( ژوئيه

) مرداد( اوت ماه در ها پره شبتراكم جمعيت و بيشترين 
 Augustبه اين آفتاصطالحاً التين  درنابراين ب ،باشد مي

thorn  شود گفته مي .(Kirst & Stander, 1952; 
Antonova et al., 1995; Thompson & Nelson, 2003 

ط استان يدر شرا(در ايران  حشرهزندگي اين  ي چرخهاما 
ماه زودتر  2تا  5/1 دليل اقليم متفاوت با اروپا هب) مازندران
از  حشرهزندگي  ي چرخهدر ايران . يابد مي پايانآغاز و 

 .رسد فروردين شروع و تا قبل از تابستان به پايان مياوايل 
ديده فرصت كافي دارند تا  در ايران درختان آسيببنابراين 

جوانه زده و  بارهمان باقيمانده از فصل رشد دوزدر 
اما اين مسئله موجب صرف  ،هاي جديد توليد كنند برگ

  . شود ر و ضعف گياه ميانرژي بيشت
 ،شود مشاهده مي 3و  2 هاي طوركه در جدول همان 

هاي مختلف  در زمان E. quercinaria پره شبنسبت جنسي 
تعداد افراد نر در . باشد ميبرداري كامالً متفاوت  نمونه
اما در . هاي اوليه بيشتر از افراد ماده بود برداري نمونه
. راد ماده بيشتر از افراد نر شدهاي بعدي تعداد اف برداري نمونه

 ،برداري كامال صادق است اين موضوع در هر دو سال نمونه
 .منطبق بود ،با آنچه كه در طبيعت مشاهده شدچون 

هاي  پره شبي نر چند روز زودتر از ها پره شبكه  طوري هب
در تعيين نسبت بنابراين . ها خارج شدند ماده از شفيره

نسبت جنسي در ممكن است جنسي بايد توجه داشت كه 
برداري متغير  و يا دفعات مختلف نمونهي مختلف ها مكان
نر و ماده يا تغيير نسبت افراد تغيير جمعيت از اين رو  .باشد

عنوان يك شاخص مهم در ديناميك  جنسي آنها بايد به
 & Mauffette) جمعيت حشره مورد توجه قرار گيرد

Jobin, 1985) .چندين مرحله و يا  بنابراين بهتر است در
  . برداري كرد چندين مكان مختلف از حشره نمونه

، تنوع رنگ در حشرهقابل توجه در مورد اين  ي نكته
در بيشتر رنگ تنوع ؛ البته الروها و حشرات كامل آنهاست

 ,Smirnov, 1988; Manley) كشورها گزارش شده است
2008; Naoum, 2011) .خصوص  هنيز اين تنوع بر ايران د

در مورد رنگ بال و نقش و نگارهاي روي بدن الروها 
  .باشد يفرد م هب و منحصرتوجه  بسيار قابل

  
  سپاسگزاري

 Yukiترتيب  بهبندي  متخصصان علم رده از
Imura،George Melika ، Hans Peter Tschorsing، 

Erich Diller  هاي  خانوادههاي  گونهبراي شناسايي
Tachinidae ،Ichneumonidae، Carabeidae  و

Chalcididae همچنين كمال تشكر را . بسيار سپاسگزارم
  هاي براي شناسايي نمونهBernd Muller از 

E. quercinaria  خانم مهندس صحرا از همچنين  .دارم
 .كنم ميها تقدير و تشكر  شناسايي عنكبوتدليل  بهقوامي 

زيست استان  كل محيط ي از همكاري مسئولين اداره
و كاركنان پارك حيات وحش دشت ناز ساري مازندران 

طبيعي استان مازندران كه  كل منابع ي همچنين اداره و
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  . ، بسيار سپاسگزارماينجانب را ياري كردند
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