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چکیده
کرم برگــخوار قیچ Hyles zygophylli L. ،در نــواحی شـرقی منطقه ديــرينشمــالگان انتـشار داشته و از برگهای قیچ،
 Zygophyllum fabago L.تغذيه میکند .به منظور مطالعه ويژگیهای زيستی و انگل وارههای اين شبپره پرورش مداوم
آن در شرايط صحــرايی و آزمايشـــگاهی انجام شد .نتايج نشــان داد که اين پــروانه دارای چهـار نسل در سال بوده و به
صورت شفیره در عمق  6تا  2سانتیمتری خاک زمستانگذرانی میکند .چرخه زيستی سالیانه آن از اوايل ارديبهشت با خروج
حشرات کامل حاصل از شفیرههای زمستان گذران آغاز و با شفیره شدن الروهای سن آخر نسل چهارم در اواسط مهر پايان
میيابد .حشرات کامل شبپره  6تا  3روز بعد از ظاهر شدن جفتگیری و در سطح زيرين برگها و روی ساقههای قیچ به
شکل نامنظم تخمگذاری میکنند .تخمها کروی ،سبز روشن و قطر آنها  0/0±1/0میلیمتر است .بسته به شرايط آب و هوايی،
دوره رشد و نمو جنینی بین  3تا  5روز ،رشد و نمو الروی بین  01تا  65روز و در نهايت مرحله شفیرگی بین  06تا  02روز
طول میکشد .کرم برگخوار قیچ دارای  5سن الروی بوده و در الروهای سن آخر طول بدن در زمان استراحت  2/2تا 2/1
میلیمتر ،وزن بدن  3/1تا  4/1گرم و عرض کپسول سر  4/1میلیمتر است .الروهای اين پروانه توسط دو گونه از مگسهای
خانواده  Tachinidaeبه نامهای  Tachina praeceps Meigenو ) Masicera sphingivora (R.-D.و شفیرههای آن نیز
توسط زنبور انگــلوارة  Proconura barbara Masiاز خانوادة  Chalcididaeدر منطقه ارومیــه پارازيته میشوند .رابطه
انگلی بین گونههای فوق و  H. zygophylliبرای اولین بار گزارش میشود.
واژههای کلیدی :زيستشناسی ،Hyles zygophylli ،ارومیه
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Abstract
The Syrian bean-caper hawk moth, Hyles zygophylli L., is distributed in the eastern Palearctic region
and feeds on the leaves of the Syrian bean caper, Zygophyllum fabago. In order to study the life history
traits and its parasitoids, continuous rearing of the Syrian bean-caper hawk moth was conducted in field
and laboratory conditions. The results showed that H. zygophylli completed four generations within the
growing season and hibernate as pupal stage in the soil at a depth of 2 to 6 cm. The annual life cycle of
the species begins in late April with the emergence of adults from overwintering pupae and ends in
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early October with the pupation of fourth-generation larvae. Adult hawk moths, 2-3 days after emergence, mates and begin laying eggs in irregular shape on the stems and underside of leaves. They are
spherical shape, light green and 1.1 ± 0.1 mm in diameter. Depends on daily temperature, the incubation
period takes 3-5 days. The larval development time takes 18-25 days and pupal stage lasted 12-16 days.
Laval development were completed in five larval instars. The maximum length (in rest position), head
capsule, and weight of completely developed larvae were 6.6-6.9 mm, 4.9 mm, and 3.8-4.9 gr, respectively. The larvae of H. zygophylli were parasitized by two species of tachinid including Masicera
sphingivora (R.-D.) and Tachina praeceps Meigen and its pupae were parasitized by a chalcid wasp
namely, Proconura barbara Masi, in Urmia region. For the first time, parasitic relationship between
the mentioned species and H. zygophyllum is reported.
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مقدمه
گیاهان تیره  Zygophyllaceaeترکیبی از  62جنس و  615گونه گیاهی هستند که به طور عمده رويش آنها
محدود به نواحی خشک و نیمه خشک اقلیمهای مديترانهای و نیمهبیابانی میباشد ( .)Beier et al., 2003در بین
جنسهای مختلف اين تیره ،گونههای گیاهی متعلق به جنس  Zygophyllum L.گروهی از گیاهان آبدار را تشکیل
میدهند که دارای مقاومت و تحمل زيادی به خشکی و شوری خاک بوده و تحت شرايط سخت اقلیمهای گرم
و خشک به خوبی رشدونمو میکنند ( .)Saleh & Al-Hadidi, 1977به عالوه ،در يافتههای بسیاری از پژوهشگران
تاکید شده است که گونههای اين جنس ،از عنـــاصر گیـــاهی بسیار مهم تشکیل دهنده زيستبومهای بیابانی و
نیمهبیابانی هستند ( .)Hammad & Qari, 2010فـــراوانی تعداد گونـههای اين جنس ،به تحمل باالی آنها در برابر
شرايط سخت محیطی مربوط میشود ( .)Amini-Chermahini et al., 2014همچنین رشدونمو و انتشار گونههای
گیاهی اين جنس ،به ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی خاک زيستگاهشان نیز بستگی دارد

( Sheahan & Cutler,

 .)1993جنس  Zygophyllumدارای  011گونه است که در زيستگاههای بیابانی و استپی نواحی مديترانه تا آسیای
میانه ،جنوب آفريقا و استرالیا انتشار دارند ( .)Amini-Chermahini et al., 2014بیشتر گونههای اين جنس مانند Z.

 Z. fabago L. ، Z. dumosum Boiss. ، Z. coccineum L. ،album L.و  Z. simplex L.گیاهانی علفی ،دائمی و
دارای برگ و گلهای گوشتی هستند (.)Bourgou et al., 2017
قسمتهای مختلف گیاهان جنس  Zygophyllumدارای مصارف گستردهی دارويی بوده و برای درمان انواع
مختلف بیماریها مانند روماتیسم ،نقرس ،ديابت ،آسم ،فشار خون ،قاعدگی دردناک و آلودگیهای قارچی مورد
استفاده قرار میگیرند

( & Barzegar et al., 2018; El-Shora et al., 2016; Mouna et al., 2015; Medjdoub

 .)Boufeldja, 2012; Gibbons & Oriowo, 2001; Belguidoum et al., 2015; Akila et al., 2014بررسیهای
زيستشناختی نشان دادهاند که اين گیاهان دارای خواص آنتیاکسیدانی ،ضدديابتی ،بازدارنده رشد تومورها،
ضدمیکروبی و ضدالتهابی هستند که ناشی از ترکیبات فیتوشیمیايی درون بافتهای آنها میباشد .اين ترکیبات
شامل تریترپنها ،فالوونوئیدها ،ساپونینها ،استرولها ،فنولیکها ،روغنهای ضروری و انواع استرها هستند که
از گونههای مختلف  Zygophyllumاستخراج شدهاند

( Zaki et al., 2016; Jiangbo et al., 2016; Ganbaatar et

.)al., 2016
قیچ Z. fabago ،گیاهی علفی و دائمی است که بومی نواحی جنوب غربی و مرکزی آسیا ،جنوب اروپا و
شمال آفريقا میباشد ( .)Akhyani, 1992مانند بسیاری از گونههای گیاهی اين تیره ،اندامهای هوايی قیچ ،دارای
خواص ضد روماتیسمی ،دفع کننده انگلهای رودهای ،مسهل ،برطرفکننده تنگی نفس ،ضد سرفه ،خلط آور و
ضد التهابی بوده ( )Khan et al., 2014و توسط اقوام مختلف ايرانی به عنوان مسهل ،دفع کننده کرمهای رودهای
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و خلط آور شناخته شده و ضماد آن برای التیام زخمها ،صدمات و عفونتهای پوستی ،و درمان عقربگزيدگی
مورد استفاده قرار میگیرد (.)Zargari, 1995
شبپرههای خانوادة  Sphingidaeدارای  611جنس و  0411گونه هستند که در سراسر دنیا به غیر از قاره
جنوبگان انتشار دارند ( .)Kitching & Cadiou, 2000از آنجايی که الرو و حشرات کامل شـبپرههای اين خانواده
دارای اندازه بزرگی میباشند در زمینههای مختلف علم حشـــرهشناسی مانند فیزيولوژی

( ;Jindra et al., 1997

 ،)Jochova et al., 1997; Kelber et al., 2003; Wannenmacher & Wasserthal, 2003زيستشناسی گردهافشانی
( )Nilsson, 1998; Nilsson et al., 1985; Raguso & Willis, 2002; Wasserthal, 1997جغرافیای زيستی ( Beck

 )et al., 2006aو ارتباط متقابل بین گیاهان و عــلفخواران

( & Jackson, 1990; Osier et al., 1996; Kessler

 )Baldwin, 2002; Agosta & Janzen, 2005موضوع تحقیق پژوهـــشگران مختلفی بودهاند .آنها همچنین گروه
مهمی از جانوران هستند که در ارزيابیهای مربوط به تنوع زيستی و کیفیّت زيستگاهها مورد استفاده قرار میگیرند
( .)Beck et al., 2006bتعدادی از آنها از آفات مهم کشاورزی بوده ( )Winder, 1976; Bellotti et al., 1992در
حالیکه تعدادی نیز از عوامل مهار زيستی علفهای هرز محسوب میشوند

( Batra,1984; Karimpour et al.,

.)2006
شبپرههای جنس  Hyles Hübnerبا داشتن  61گونه و  46زيرگونه دارای انتشار جهانی هستند ،بیشترين
فراوانی آنها به لحاظ تعداد گــونه مربوط به نواحی زيستی نوگرمـــسیری ( )Neotropicalو ديرينشمالگان
( )Palearcticاست (.)Kitching & Cadiou, 2000
کرم برگخوار قیچ ) Hyles zygophylli (Ochsenheimer, 1808که با همنامهای؛
Sphinx zygophylli Ochsenheimer, 1808. Schmetterlinge Europa 2: 226.
Sphinx zygophylli Baron Marschall de Bieberstein, 1809.
Celerio zygophylli jaxartis Froreich, 1938, Ent. Rdsch.. 55: 256.
Celerio zygophylli xanthoxyli Derzhavets, 1977, Nasekomye Mongolii 5: 647.
Hyles zygophylli kirgisa Eitschberger & Lukhtanov, 1996, Atalanta, Würzburg. 27(3-4): 620.

نیز شناخته میشود اولین بار از نواحی جنوبی روسیه و از منطقه ترکسـتان جمعآوری ،شناســايی و به دنیای علم
معرفی شد .اين شبپره تاکنون از کشورهای ايـران (نواحی

شمالی) ( ،)Danner et al., 1998ترکیه ( Akkuzu et

 ،)al., 2007شمال سوريه و گرجستان ( )Didmanidze et al., 2013ارمنستان و آذربايجان

( Didmanidze et al.,

 ،)2013; Wąsala & Zamorski, 2015داغستان ( ،)Abdurahmanov, 1999مناطق پست درهی رود ولگا ،نواحی
شرقی ماوراء قفقاز (اطراف دريای مـــازندران) ( )Eversmann, 1844ترکمنستان ،قزاقـستان (،)Shovkoon, 2015
قرقیزستان ( ،)Eitschberger & Lukhtanov, 1996; Korb, 2018شمـــال افغانستان ( )Ebert, 1969و نواحی غربی
استان زينجیانگ چین ( )Pittaway & Kitching, 2000گزارش شده است .میزبان اصلی و منحصر به فرد الروهای
اين پروانه گیاه  Z. fabagoاست (.)Akkuzu et al., 2007
در بررسی منابع مختلف داخلی و خارجی ،هیچگونه سند منتشر شدهای در مورد زيستشناسی کرم برگخوار
قیچ پیدا نشد ،اما زيستشناسی کرم شاخدار فرفیون ) H. euphorbiae (L., 1758و انگل وارههای آن در آذربايجان-
غربی توسـط ) Karimpour et al. (2006مورد بررسی قرار گرفته است .هدف از انـجام اين بررسی مطالعة
زيستشناسی عمومی کرم برگخوار قیچ روی همین گیاه است که هر دو گونه از گونههای با ارزش زيستبومهای
طبیعی ايران هستند .تاکنون هیچگونه بررسی در مورد اين شبپره در ايران و بقیه کشورها صورت نگرفته است.
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مواد و روشها
بررسیهای مرتبط با زيـستشناسی و انگـل وارههای کــرم برگخوار قیچ در طول ســالهای  0311و  0311در
رويشگاههای طبیعی اين گیاه در اطراف ارومیه ،اطراف گردنه قوشچی و اطراف جاده سلماس به تسوج و
آزمايشگاه گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه انجام شد.

الف) بررسيهای صحرايي
به منظور بررسی زيستشناسی کرم برگخوار قیچ در شرايط صحرايی ،از اوايل ارديبهشت ماه سالهای
 0311و  0311در فــواصل زمانــی يک روز در میان بازديد ازبوتههای قیچ برای پیدا کردن اولین دسته تخم اين
حشره آغاز شد .با مشاهده اولین دسته تخم ،تاريخ مربوطه ثبت و تخمها به صورت روزانه زير نظر گرفته شدند.
بعد از تفريخ تخمها ،ضمن ثبت تاريخ مربوطه ،الروهای حاصل از اين تخمها نیز روزانه مورد بازديد قرار گرفت
و زمانی که الروها به حداکثر رشد خود رسیدند همة آنها جمعآوری و در همان روز در روی بوتههايی از قیچ
که به شرح زير آماده شده بودند قرار داده شدند .اين بوتهها در محدودة پرديس نازلوی دانشگاه ارومیه واقع در
دشت نازلو قرار داشتند .ابتدا چند بوتة سالم انتخاب و اطراف آنها از بقايای گیاهی و ساير عوامل مزاحم پاکسازی
شدند ،سپس تا ارتفاع حدود  01سانتیمتری در سايهانداز بوتهها ،ماسه نرم ريخته شد .برای سهولت مکانيابی
الروهای کامل جهت شفیره شدن 3 ،عدد سرامیک به طول و عرض  61سانتیمتر در روی ماسهها قرار داده شد.
تعداد دو عدد قفس با چهارچوب و توری آلومینیمی به طول و عرض  0و ارتفاع  0/5متر آماده شد .تعداد الروهای
جمعآوری شده  53عدد بود که تقريباً به نسبت مساوی روی دو بوته از قیچ (به شرح باال) قرار داده شدند و
سپس روی بوتهها قفسهای آماده ،قرار داده شدند .اطراف قفسها تا ارتفاع حدود  61سانتیمتر با ماسه نرم
پوشانده شد .بعد از مستقر شدن قفسها ،الروهای درون آنها روزانه بازديد و تعداد آنها شمارش میشد .کاهش
تدريجی تعداد الروهای روی بوتهها ،نشان دهنده ورود آنها به درون ماسه و آغاز مرحله شفیرگی آنها بود .تعداد
الروهای کم شده از روی بوتهها و تاريخ مربوطه بطور روزانه ثبت شد .بازديد روزانه قفسها در مرحله شفیرگی
نیز ادامه يافت و با ظاهر شدن تدريجی حشرات کامل ،تعداد و تاريخ ظهور آنها ثبت شد .بعد از ظاهر شدن
حشرات کامل پروانه ،بوتة زير قفس با دقت بیشتری برای مشاهده تخمريزی حشرات ماده مورد بازديد روزانه
قرار گرفت .به محض مشاهده تخمها در روی بوته تاريخ مربوطه ثبت شد .تخمها روزانه بازديد و تاريخ تفريخ
آنها نیز ثبت شد .بعد از تفريخ تخمها ،الروهای جوان پروانه (با احتیاط) از روی بوته قديمی جمعآوری و به
همان روش قبلی روی بوتة جديد منتقل شده و روی بوته با همان قفس پوشانده شد .عملیات فوق تا شفیره شدن
الروهای آخرين نسل حشره در طبیعت ادامه يافت .از اين روش برای تعیین تعداد نسل شبپره ،مدت زمان الزم
برای رشدونمو جنینی ،الروی ،طی دورهی شفیرگی و هچنین برای تعیین مرحلهی زيستی زمستانگذران آن در
شرايط طبیعی استفاده شد.
برای جمعآوری انگل وارههای احتمالی مراحل تخم ،الرو و شفیرهها ،تعداد زيادی از تخمها ،الروهای
سنین مختلف و تعداد محدودی شفیرههای اين حشره از مناطق ذکر شده در باال ،جمعآوری و در آزمايشگاه در
شرايط دمايی حدود  65±6درجه سلسیوس و رطوبت نسبی حدود  25±5درصد نگهداری شدند .برای تغذيه
الروها تا زمان شفیره شدن آنها از برگهای تازهی قیچ استفاده شد .شفیرهها بعد از تشکیل شدن به درون ظروف
پالستیکی بیرنگ به ابعاد  21×31×41سانتیمتر که بستر آنها از ماسة نرم پوشانده شده بود ،منتقل شد و روی
آنها يک تکه مقوا به ابعاد  51×61سانتیمتر قرار داده شد .شفیرههای جمعآوری شده نیز در آزمايشگاه به همان
روش قبلی درون ظروف پالستیکی با مشخصات ذکر شده در باال قرار داده شدند .شاخه و برگهای حاوی تخم
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نیز بعد از جمعآوری از طبیعت به آزمايشگاه منتقل و در درون ظروف پالستکی بیرنگ به ابعاد 61×01×2
سانتیمتر نگهداری شدند .تمام ظروف نگهداری تخم ،الرو و شفیرهها روزانه برای جمعآوری انگل وارهها خارج
شده ،مورد بازديد قرار میگرفتند.

ب) بررسيهای آزمايشگاهي
برای بررسی مشخصات ظاهری (شکلشناسی) تخم ،الرو ،شفیره و حشرات کامل اين شبپره ،تعداد
متفاوتی از آنها به آزمايشگاه منتقل و بطور جداگانه بوسیله استريومیکروسکوﭖ مجهز به عدسی چشمی مدرج،
اندازهگیریهای مرتبط با هر مرحله زيستی انجام شد.

نتايج و بحث
مشخصات شکلشناسي مراحل مختلف زيستي شبپره
حشرات کامل
حشرات کامل اين پروانه دارای مشخصات ،عرض بدن با بالهای باز بین ( 24/3±2/2تعداد 61عدد) متغیر
بوده و شکل کلی بدن در زمان استراحت ،مثلثی و نمای کلی رنگ آن قهوهای روشن با نوارهايی از رنگ سفید
است که پیوستـن آنها به همــديگر شکلی شبیـه به عدد  1را بوجود میآورد (شکل  .)A 0حاشیه راسی (انتهايی)
بالهای جلــويی به رنگ قهوهای مايل به خاکستری است .حاشیه بالهای جلويی و عقبی سفید رنگ بوده که در
بالهای عقبی پهنای بیشتری دارد .صرفنظر از حاشیه سفیدرنگ بالهای عقبی ،سه نوار رنگی در همین بالها
بوضوح ديده میشود که رديف اول در قاعده بالهای عقبی قرار داشته و تیره رنگ است .رديف میانی دارای
پهنای بیشتری بوده و به رنگ گلسرخی است .رديف (باريکتر) منتهی به حاشیه سفید رنگ بال ،تیرهرنگ است
(شکل .)A 0
تخم
تخمها کروی ،سبزروشن با جالی صیقلی و در بزرگنمايی بیشتر از  51برابر ،سطح آنها مشبک و قطر آنها
( 0/0±1/0تعداد  01عدد) میلیمتر است (شکل .)B 0
الرو
تغییر رنگ زيادی در الروهای کرم شاخدار قیچ در طول مراحل مختلف رشدی آنها مشاهده میشود .رنگ
کلی بدن در الروهای سن اول در چند روز اول بعد از تفريخ تخمها ،سفید مات و يا مايل به لیمويی بوده (شکل
 )C 0ولی به تدريج رنگ آنها تغییر میکند .با رشد بیشتر الروها ،به تدريج در روی سطح پشتی بدن آنها ،نوارهای
طولی ظاهر میشود که در الروهای کامل تعداد آنها  5رديف میباشد (شکل  D 0و  .)3اين نوارها بهغیر از نوار
پشتی ،در زمان پوست اندازی محو شده ولی به تدريج مجدداً ظاهر میشوند .رنگ همین نوارها به همراه رنگ
کلی بدن الرو در طول مراحل مختلف رشد و نمو الروی تغییر میکند .سطح شکمی بدن الروها فاقد هر گونه
رنگآمیزی مشخص بوده و بیشتر به رنگ سبز روش و در روزهای اول بعد از پوست اندازی مايل به سفید
میباشد .در الروهای سن آخر ،سر ،پاهای قفس سینهای و آروارههای باال تیره رنگ ،پالپها سبز رنگ ،ناخنها
قهوهای روشن ،ناحیه شکمی سبز روشن ،منافذ تنفسی کروی و سفید رنگ است .بعد از سن سوم الروی و آغاز
سن چهارم ،نوار پشتی -جانبی به رنگ سفید و يا سفید مايل به زرد در میآيد که به تدريج رنگ آن تغییر کرده
و تیره رنگ میشود .ولی بقايای رنگ سفید اولیه به صورت  01لکه سفید رنگ تا پايان سن پنجم و اوايل پیش
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شفیرگی باقی میماند که در انتهای شکم و در طرفین زائده دمی به رنگ سفید مشخص ديده میشود .در الروهای
سن آخر طول بدن در زمان استراحت  2/5±1/3میلیمتر (تعداد 65 :نمونه)؛ وزن بدن  4/3±1/2گرم (تعداد65 :
نمونه)؛ سر تیره رنگ ،عرض آن  4/1میلیمتر؛ زائده دمی تیره رنگ ،به طول  2/6میلیمتر ،نوک تیز و نوار پشتی
کامالً تیره رنگ است (شکل  .)4تغییر رنگ بدن در طول سنین مختلف الروی و همچنین در طی رشد هر مرحله
الروی در بسیاری از جنسها و گونههای اين خانواده مشاهده میشود (.)Osborne, 1995

شکل  -1مراحل مختلف زيستی شبپره برگخوار قیچ  )Aحشره کامل )B ،تخم )C ،الرو سن اول و  )Dالرو
سن سوم (تصاوير فاقد مقیاس هستند).
Fig. 1. Life cycle stages of Hyles zygophylli: A. adult female, B. egg, C. first instar larvae and D. third
instar larva (images have no scale).

اندازهگیری عرض کپسول سر در سنین مختلف الروی نشان داد که کرم شاخدار قیچ دارای  5سن الروی
بوده (جدول  )0و تمام مراحل فوق را بسته به شرايط آب و هوايی در  60/2±3/4روز سپری میکند.
جدول  -1عرض کپسول سر به میلیمتر در سنین مختلف

الروی Hyles zygophylli

Table 1. Head capsule width (mm) of different larval instars of Hyles zygophylli

)Head capsule width (mm
Mean± SE
0.75 ± 0.18
1.42 ± 0.31
2.73 ± 0.56
3.92 ± 0.73
4.73 ± 0.68

Larval instar
First
Second
Third
Fourth
Fifth
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شفیره
رنگ سر  ،قفسسینه و ضمائم مربوط به آنها در شفیرههای  0تا  3روزه سبز روشن تا سبز مايل به سفید و
شکم آنها قهوهای روشن است .به تدريج و با افزايش سن شفیرهها ،رنگ آنها قهوهای شده و خرطوم ،چشمها،
جوانهی بالها ،پالپها و پاها در آنها قابل رويت میشود (شکل .)6
میانگین وزن  41شفیره نر و ماده  6/51±1/31گرم محاسبه شد .میانگین طول شفیرهها  44/2 ±6/5میلیمتر
(تعداد  ،41کمترين  32/4میلیمتر و بیشترين  41/1میلیمتر) اندازهگیری شد (شکل .)6
زيستشناسي عمومي
نتايج حاصل از بررسیهای صحرايی نشان داد که کرم شاخدار قیچ دارای  4نسل در سال بوده و به صورت
شفیره در عمق  6تا  2سانتیمتری خاک زمستانگذرانی میکند .در اوايل ارديبهشت ماه با مساعد شدن شرايط آب
و هوايی حشرات کامل شبپره ظاهر و برای تامین انرژی مورد نیاز خود از نوش گیاهان گلدار وحشی تغذيه و
پس از جفتگیری تخمگذاری میکنند .تخمها در سطح زيرين برگها و روی ساقههای قیچ بطور نامنظم گذاشته
میشوند .حداکثر تعداد تخمگذاشته شده در هر دسته تخم  32عدد (تعداد  41دسته تخم) و میانگین آنها 02±4
عدد شمارش شد .البته تعداد کمتری از تخمها ( 0تا  4عدد) نیز در روی بوتهها مشاهده شد که میتواند ناشی از
بروز آشفتگی در حین تخمگذاری و ناتمام ماندن تخمريزی شبپره باشد .بررسیهای صحرايی نشان داد که بسته
به شرايط آب و هوايی ،دوره رشد و نمو جنینی بین  3تا  5روز ،رشد و نمو الروی بین  01تا  65روز و نهايتاً
مرحله شفیرگی بین  06تا  02روز طول میکشد .جزئیات مربوط به نتايج يافتههای حاصل از بررسیهای صحرايی
در مورد زيستشناسی عمومی اين شبپره به شرح جدول  6ارائه شده است.
الروهای اين حشره از تراکم زيادی برخوردار نبوده و الروهای سنین اول معموالً به تعداد زيادی روی
بوتههای قیچ مشاهده میشوند ،ولی در سنین باالتر با پراکنده شدن از روی پايه مادری بهصورت پراکنده در روی
ساير بوتههای گیاه میزبان به فعالیت تغذيهای خود ادامه میدهند .حداکثر تعداد الرو شمارش شده در روی يک
بوته مربوط به سنین اول الروی بود که تعداد آنها  33عدد شمارش شد در مطالعه بومشناسی اين شبپره در
نواحی شمالی ترکمنستان Mitroshina (1989) ،بیشترين تراکم الروهای آن را روی  011بوته گیاه میزبان ،تعداد
 13/3الرو ذکر کرده است .الروهای سن پنجم بعد از کامل شدن بوته میزبان را ترک کرده و با يافتن محل مناسب
خاک را تا عمق  2سانتیمتری حفر و با تنیدن پیله ابريشمی ضعیف در پیرامون خود به شفیره تبديل میشوند
(شکل .)6
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 در داخل قفس تحت شرايط0311  و0311  خالصة چرخة زندگی کرم برگخوار قیچ در طول سالهای-2 جدول
.ارومیه

طبیعی در منطقه

Table 2. Summary of Hyles zygophylli life cycle over two years, 2019-2020 inside cage under natural
conditions of Urmia region.

Years
2019
2020
May 7, observation of the first batch of the
May 10, observation of the first batch of
eggs in nature.
the eggs in nature.
May 11-12, hatching of the eggs.
May 14-16, hatching of the eggs.
June 2-5, pupation.
June 17-20, emergence of the adults.
June 23-25, oviposition.
June 26-28, hatching of the eggs.

June 1-4, pupation.
June 12-15, emergence of the adults.
June 15-17, oviposition.
June 19-21, hatching of the eggs.

July 16-18, pupation;
July 28-28, emergence of the adults.

July 9-14, pupation.
July 21-24, emergence of the adults.
July 23-25, oviposition.
July 26-29, hatching of the eggs.

August 1-3, oviposition.
August 4-6, hatching of the eggs.
August 24-26, pupation.

August 13-17, pupation.
August 24-27, emergence of the adults.
August 26-28, oviposition.
August 30 - September 3, eggs hatching.

September 4-6, emergence of the adults.
September 8-10, oviposition.
September 12-14, hatching of the eggs.

September 25, gradual pupation of the
larvae.

October 7, gradual pupation of the larvae, by
the end of October, all of the larvae disappeared from the host plants and pupate in the
soil.

By the mid of October, all of the larvae
disappeared from the host plants and pupate in the soil.

 در سنین مختلفHyles zygophylli  پیش شفیره و شفیرههای کرم برگخوار قیچ، الرو سن آخر-2 شکل
Fig. 2. Last instar larva, prepupa and pupa of Hyles zygophylli in different ages.
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انگلوارة )Proconura barbara Masi, 1929 (Hymenoptera: Chalcididae

نمونههای مطالعه شدة اين زنبور شامل تعداد  06فرد ماده و  4فرد نر بودند که در مرداد ماه  0311از
شفیرههای اين شبپره به دست آمدند.
اولین بار زنبور  P. barbaraتوسط ) Lotfalizadeh (2014از ايران  -آذربايجانشرقی (خسروشهر) – گزارش
شده است .در اين زنبور ،رنگ عمومی بدن تیره ،پاها قهوهای مايل به زرد يا قرمز ،تگوال قرمز ،حدفاصل بین
چشمهای ساده صاف ،سپرچه مسطح ،شکم بلندتر از سینه ،حاشیه عقبی بندهای شکمی برجسته ،نقاط فرورفته
روی سر و سینه متراکم ،سپرچه مسطح ،ساقه شکمی دارای برجستگی زيری مشحص ،خط برجسته کناری
پروپودئوم به صورت خط راست و حد فاصل دو خط برجسته کناری پروپودئوم به صورت رديفی از برجستگی-
های سلول مانند است (شکل  .)3اين گونه تنها از کشور لیبی گزارش شده و اطالعاتی در مورد زيستشناسی آن
وجود ندارد (.)Noyes, 2021
زنبورهای جنس  Proconura Dodd, 1915دارای بیش از  31گونه شناخته شده در منطقه ديرين شمالگان
بوده و با داشتن دامنه میزبانی وسیع ،گونههای مختلفی از حشرات از راستههای مختلف مانند بالپولکداران،
دوباالن ،بالغشائیان و سختبالپوشان را مورد حمله قرار

میدهند ( Noyes, 2016; Cited in Tavakoli Roodi et

 .)al., 2016اين زنبورها بخوبی در نواحی خشک اطراف حوضهی دريای مديترانه تنوع يافتهاند با اين حال ،در
نواحی زيستی شرق ،استرالیا و آفريقای گرمسیری نیز انتشار دارند (.)Delvare et al., 2011
توضیح  :در اواخر تیر ماه  0311تعداد  2عدد از شفیرههای اين حشره از زير سنگهای حدود  5تا  01کیلوگرمی
از اطراف جاده سلماس (نزديک بوتههای قیچ) به تسوج جمعآوری شد .در آزمايشگاه از درون يک عدد از اين
شفیرهها 2 ،عدد زنبور  P. barbaraخارج شدند که دو روز بعد از ظاهر شدن ،جفتگیری آنها در درون ظرف
مشاهده شد .تعداد يک عدد شفیره  3روزه و  6عدد الرو حدوداً  1روزه حشره در اختیار اين زنبورها قرار داده
شد تا معلوم شود که آيا زنبور فوق انگل وارة شفیره میباشد يا در مرحله الروی آنها را پارازيته میکند .قبل از
شفیره شدن الروهای پروانه ،زنبورها از محیط حذف شدند .بعد از گذشت  1روز از درون شفیره پروانه اولین
زنبور خارج و در ادامه تا روز دوازدهم تعداد  5عدد از زنبورها از بدن شفیره خارج شدند .ولی هیچگونه زنبوری
از بدن شفیرهايی که در مرحله الروی در دسترس زنبور قرار گرفته بودند خارج نشد .بر اين اساس میتوان نتیجه
گرفت که زنبور فوق انگلوارة مرحله شفیرگی اين حشره است.
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) ران پای عقب از نمای بیرونیB ،) جنس ماده از نمای جانبیA Proconura barbara  زنبور پارازيتويید-3 شکل
.) شاخک مادهC و
Fig. 3. Parasitoid wasp Proconura barbara A. female in lateral view, B. hind leg femur and C. female’s
antennae

Masicera sphingivora (Robineau-Desvoidy, 1830) (Diptera: Tachinidae)

 مگس انگلوارة-2

61  و63  فرد ماده آن در6  فرد نر بودند که تعداد0  فرد ماده و3 نمونههای مطالعه شده اين مگس تعداد
 الروهای. به دست آمدند0311  شهريور00  و2  فرد ماده و يک نمونه نر آن به ترتیب در0  و تعداد11 مرداد
 از اطراف جاده سلماس به تسوج و اطراف11  و11  مرداد سالهای60  و2 میزبان اين انگلواره به ترتیب در
 همة نمونهها بعد از شفیره شدن الروهای میزبان.روستای کهريز نرسیده به گردنه قوشچی جمعآوری شده بودند
.از بدن آنها خارج شدند
 به عنوان انگلوارة الروهای شبپرهKarimpour et al., (2006)  اولین بار توسطM. sphingivora مگس
 آن را به عنوان انگلوارةKarimpour (2018)  به دنبال آن. از ايران گزارش شدH. euphrbiae (Lep., Shpingidae)
 از منطقه ارومیه جمعآوری و گزارشMalacosoma castrensis L. (Lep., Lasiocampidae) الروهای شبپره
،Lymanthriidae ،Noctuidae ،Sphingidae  اين مگس گونههای مختلفی از شبپرههای خانوادههای.نمود
- در فهرست تهیه شده از میزبانهای مگس. را در مرحله الروی پارازيته میکندNymphalidae  وLasiocampidae
،Malacosoma neustria (Linnaeus) (Lasiocampidae) الرو شبپرههای، در ايتالیاTachinidae های خانواده
،Leucoma salicis (Linnaeus) (Lymantriidae) ،Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus) (Lymantriidae)
Sesamia nonagrioides ،Apopestes spectrum (Noctuidae) ،Lymantria dispar (Linnaeus) (Lymantriidae)
Nymphalis polychloros

،Shargacucullia lychnitis (Rambur) (Noctuidae) ،(Lefèbvre) (Noctuidae)

Hyles euphorbiae (Linnaeus)

،Hyles dahlii (Esper) (Sphingidae) ،(Linnaeus) (Nymphalidae)
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) Hyles vespertilio (Esper) (Sphingidae) ،(Sphingidaeو ) Zygaena erythrus (Hubner) (Zygaenidaeبه
عنوان میزبان مگس  M. sphingivoraمعرفی شدهاند ( .)Cerretti & Tschorsnig, 2010براساس منابع موجود کرم
برگخوار قیچ میزبان جديد برای اين مگس انگلواره میباشد.
 -3مگس انگلوارة

)Tachina praeceps Meigen, 1824 (Diptera: Tachinidae

نمونههای مطالعه شده اين مگس تعداد  0فرد ماده بود که در تاريخ  2شهريور  0311از الروهای جمعآوری
شده از اطراف روستای کهريز نرسیده به گردنه قوشچی جمعآوری شده بود.
مگس انگلوارة  T. praecepsگونهای است که به طور عمده در نواحی جنوبی اروپا انتشار داشته و گونههای
مختلفی از بالپولکداران خانوادههای  Sphingidae ،Arctiidae ،Lasiocampidae ،Lymanthtriidaeو

Noctuidae

را پارازيته میکند ( .)Mückstein et al., 2007همچنین ( )Richter, 2008آن را از نواحی جنوبی و جنوبشرقی
بخش اروپايی روسیه ،ماوراء قفقاز ،آسیای میانه ،مغولستان ،و شمال آفريقا گزارش کرده است .اين مگس تاکنون
به عنوان انگلواره شبپرههای ) M. castrensis (Lep., Lasiocampidaeاز ايران ( )Karimpour, 2018و ترکیه
( )Kara & Tschorsnig, 2003پروانه دمقهوهای برگخوار بلوط،

Euproctis chrysorrhoea (L.) (Lep.,

) Lymanthriidaeاز ايران ( ،)Nikdel et al, 2004شبپره ) Cucullia bubaceki Kitt. (Lep., Noctuidaeاز اسپانیا
( )Mückstein et al., 2007و شبپرههای )،Tyria jacobaeae (L.) (Arctidae

)Macrothylacia rubi (L.

)M. neustria ،Malacosoma franconicum (Denis & Schiffermüller) (Lasiocampidae) ،(Lasiocampidae

) Hemaris tityus (L.) (Sphingidae) ،E. chrysorrhoea (Lymantriidae) ،(Lasiocampidaeاز ايتالیا گزارش
شده است (.)Cerretti & Tschorsnig, 2010
زيستشناسی شبپره برگخوار قیچ برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت و جزئیاتی از زندگی آن شامل
تعداد نسل در هر سال ،نحوه زمستانگذرانی ،مدت زمان الزم برای کامل شدن مراحل مختلف زيستی (شامل
تخم ،الرو و شفیره) در شرايط مختلف آب و هوايی ارومیه مشخص و انگل وارههای آن شناسايی شدند .همچنین
شکلشناسی مراحل مختلف زيستی اين پروانه تا اندازهای توصیف شد .تاکنون هیچگونه گزارشی در مورد انگل-
وارههای اين پروانه منتشر نشده است .از اينرو میتوان نتیجه گرفت که الروهای پروانه قیچ برای اولین بار به
عنوان میزبان برای مگسهای انگل واره  M. sphingivoraو  T. praecepsو همچنین برای زنبور انگلواره

P.

 barbaraمعرفی میشوند .همچنین برای اولین بار برای همین زنبور میزبان معرفی میشود .الرو بیشتر گونههای
خانواده  Sphingidaeتکخوار بوده و تنها از برگها و بافتهای نرم گونههای مختلف يک جنس گیاهی تغذيه
میکنند ( .)Pittaway, 1993الروهای اين پروانه نیز همانند بسیاری از گونههای خانواده  Sphingidaeتکخوار
بوده و با تغذيه از برگها و بافتهای نرم و آبدار گیاه قیچ چرخه زندگی خود را کامل میکنند .مطالعه زيست-
شناسی کرم شاخدار فرفیون نیز در همین منطقه نشان داد که گونه فوق هم از گونههای تکخوار اين جنس در
منطقه بوده و از گونههای مختلف جنس  Euphorbia L.تغذيه میکند (.)Karimpour et al., 2006
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