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Introduction
Noctuidae species are herbivores as caterpillars and some of them are most destructive crop pests. Moreover,
they role as pollinators and prey in ecosystem. Early researches on Noctuidae of Iran were published more than
150 years ago. In recent two decades, Iranian researchers investigated the Noctuidae fauna of Iran and published
several articles on different subfamilies. The subfamily Xyleninae may be paraphyletic and defined by
plesiomorphic character states. Xyleninae in classic taxonomy is defined by the valva of male genitalia which is
not as much constricted below the cucullus at the distal end of the clasper. The cuculus usually is expanded and
bears a corona of stout setae. The ampulla is small and usually finger-like, except in Xylenina. Dorsal surface of
saculus is usually irregular in direction to the base. Vesica is often short and tube-like or triangular with few
basal cornuti and an elongated patch of spines on the apical half of the vesica. In female genitalia, the ductus
bursae is short and heavily sclerotized; and the appendix bursae is small and inconspicuous or absent. It is worth
mentioning that Lepidoptera species are one of the important elements of Zagros mountain ranges which
dominated by oak forests. Their larvae are important leaf-eaters of oak plants. Therefore, the aim of this research
was determining the moths’ fauna of Xyleninae subfamily belonging to Noctuidae in Zagros Mountains of
Khuzestan and Ilam provinces.

Materials and Methods
Numerous night samplings were done to study the fauna of Xyleninae subfamily (Lep.: Noctuidae) in Zagros
Mountains in the provinces of Khuzestan and Ilam during 2018-2019. Sampling was performed by light traps
powered by 12 volt batteries and 8 watt UVB light tubes. Sampling areas were two locations in Khuzestan
province namely Imamzadeh Abdollah village in Baghmalek (31°22'24"N, 50°07'51"E, 1407 m and 31°23'10"N,
50°09'29"E, 2118 m) and Shelal village in Andika (32°16'19"N, 49°33'07"E, 954 m and 32°19'10"N,
49°35'06"E, 1474 m) as well as two locations in Ilam province namely Kabir-Kouh in Abdanan (33°02'57"N,
47°18'04"E, 1215 m and 33°03'53"N, 47°18'40"E, 1730 m) and Protected Area of Manesht and Ghelarang
(33°34'47"N, 46°33'52"E, 1719 m and 33°34'33"N, 46°36'15"E, 2215 m). The specimens and genitalia slides
were deposited in the Insect and Mite Collection of Ahvaz (IMCA), Plant Protection Department, Shahid
Chamran University of Ahvaz.

Results and Discussion
A total of 28 species belonging to 19 genera of Xyleninae were collected and identified. Among them, 9 and
15 species were new to the fauna of Khuzestan and Ilam provinces, respectively. Furthermore, Dichonia pinkeri
(Kobes, 1973) is newly recorded from the fauna of Iran. Notes on the bionomy and distribution of the collected
species as well as diagnostic characters and illustrations of wing patterns and genitalia for the D. pinkeri were
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presented. According to the results, 9 species have not been recorded in the previous investigations in Khuzestan
province. These species are as follows; Caradrina boursini, Hoplodrina ambigua, Polyphaenis monophaenis,
Apamea syriaca fuscorhoda, Sesamia sp., Atethmia centrago, Evisa schawerdae, Leucochlaena muscosa,
Pseudenargia deleta. 15 out of 17 collected species in Ilam were new for the fauna of this province. Because this
province was less explored previously for Noctuidae fauna. This indicates that we are still far from a complete
provincial list of the Noctuidae in Iran. It needs more samplings especially in area and times which less explored
already and using different methods such as bait traps. We didn’t present the results on Agrochola species here
and will treat them separately. 13 species were collected in both studied provinces, among which two species
Hoplodrina ambigua and Polyphaenis monophaenis were new for the fauna of Khuzestan and Ilam. This implies
that habitat of such species are Zagros areas including oak forest vegetations and their distribution range may be
further expanded in Zagros range. Comparing to the results of Esfandiari et al. (2011) on the noctuid fauna of
sugarcane plantations in Khuzestan province, only Spodoptera exigua and Caradrina clavipalpis out of their 9
Xyleninae species were recorded in the present study. This is because of semidesert climate in sugarcane farms
which differs from climate and land cover of our sampling areas. It is necessary to investigate the noctuid fauna,
complete the checklists and provide identification catalogues for Iran. Also, larval stages and food plants must be
studied in each area. Furthermore, we need local taxonomic revisions in some groups.
Keywords: Dichonia pinkeri, Distribution, Fauna, New records
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مطالعه شب پرههای زیرخانواده ) Xyleninae (Lep.: Noctuidaeدر بخشهایی از غرب
زاگرس در استانهای خوزستان و ایالم
محمد احمدی -1مهدی اسفندیاری -*2اصغر

شیروانی3

تاریخ دریافت0044/40/62 :
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چکیده
گونههای خانواده  Noctuidaeدر دوره الروی گیاهخوار بوده و برخی در زمره خسارتبارترین آفات محصوالت کشاورزی هستند .عالوه بر این،
بهعنوان گرده افشان و طعمه دیگر جانوران نیز در اکوسیستم نقش آفرینی میکنند .هدف از این تحقیق شناخت بیشتر فون شبپرههای زیر
خانواده  Xyleninaeاز خانواده  Noctuidaeدر کوههای زاگرس در استانهای خوزستان و ایالم بود .نمونهها در سالهای  8931-8931در کوههای
زاگرس در استانهای خوزستان و ایالم و از مناطق بکر و طبیعی و به دور از اکوسیستمها کشاورزی با استفاده از تله نوری جمعآوری شد .در این تحقیق
 81گونه متعلق به  83جنس از زیرخانواده مذکور شناسایی شد .در بین نمونههای جمعآوری شده  3گونه برای اولین بار از استان خوزستان و  81گونه
برای اولین بار از استان ایالم معرفی میشوند .همچنین گونه ) Dichonia pinkeri (Kobes, 1973برای اولینبار از ایران گزارش میشود.
اطالعات مربوط به بیونومی و پراکنش جغرافیایی نمونههای مطالعه شده همراه با ویژگیهای افتراقی ،تصاویر الگوی بال و اندام تناسلی برای D.
 pinkeriارائه شده است .از بین گونههای جمعآوری شده 89 ،گونه در هر دو استان مشترک بود و از بین اینها Hoplodrina ambigua (Denis
) & Schiffermüllerو  Polyphaenis monophaenis Brandtبرای فون هر دو استان جدید بودند.
واژههای كلیدی :پراکنش ،گزارش جدید ،فونDichonia pinkeri ،
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شبپرهها بطور گستردهای به عنوان شاخصهای تنوع گیاهاان و
زیستگاهها در اکوسیستمهای جنگلی استفاده شدهاند .لذا شناخت فون
آنهااا دارای اهمیاات زیااادی اساات  .)Choi, 2011از مهمتاارین
خانوادههای شبپرهها گونههای خانواده  Noctuidaeهساتند کاه در
دوره الروی گیاهخوار بوده و در بلوغ از شهد گیاهان تغذیه مایکنناد.
عالوه بار گیااهخواری کاه آنهاا را در زماره خساارتباارترین آفاات
محصوالت کشاورزی قرار داده ،بهعنوان گرده افشاان و طعماه دیگار
 8و  -8بهترتیب دانشیار و دانشجوی دکتری گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشااورزی،
دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
)Email: esfandiari@scu.ac.ir
* -نویسنده مسئول:
 -9دانشیار گروه گیاهپزشکی ،دانشاکده کشااورزی ،دانشاگاه شاهید بااهنر کرماان،
کرمان ،ایران
DOI: 10.22067/JPP.2022.71249.1032

جانوران نیز در اکوسیستم نقاش آفرینای مایکنناد
 .)2009از آنجا که برخی گروهها مانند گونههاای متعلاق باه خاانواده
 Erebidaeبر اساس تقسیم بندیهای جدید از خاانواده Noctuidae
جدا شدهاند ،این خانواده در حال حاضر از گونههای با ساختار رگبنادی
بال  trifineتشکیل شاده و شاامل بایش از  88111گوناه مایباشاد
.)Nieukerken et al., 2011
باار اساااس رده بناادی کالساای  ،زیاار خااانواده Xyleninae
 Guenée, 1837توسااف فیبیگاار و الفااونتین Fibiger and
 )Lafontaine, 2005مجدد احیا شد .هرچند این زیر خاانواده ممکان
است پارافیلتی باشد و توسف صفات پلزیومورفی  4تعریف شود ،اماا
تالشها در جهت تعریف قبیلهها و زیرقبیلههای مونوفیلتیا در ایان
زیرخاانواده باوده اسات  .)Fibiger and Hacker, 2007از صافات
Regier et al.,

4- Plesiomorphic
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تشخیصی اندام تناسلی نرها والوها 8اسات کاه در زیار کوکولاوس 8و
انتهای کالسپر 9باری شده ،اغلب کوکولوس حاوی موهاای درشات
کورونا ،4آمپوال 1کوچ و انگشتی شکل بجز در  ،)Xyleninaساط
باالیی ساکولوس 6معموال نامنظم ،وسیکا 1اغلاب کوتااه و لولاهای تاا
مثلثی و با چند خار قاعدهای و دستهای از خارهای انتهاایی اسات .در
مادهها نیز مجرای بورسا 1کوتاه و کیتینی شده و کیسه ضمیمه بورسا3
کوچ و نامشخص است .اغلب الروها در این زیرخانواده از درختاان
تغذیه میکنند ،هرچند معدودی از جنسها و قبایل از گیاهان علفای و
یا درون ریشه آنها تغذیه میکنند .)Fibiger and Hacker, 2007
تحقیقات مختلفی توسف اروپااییهاا روی فااون  Noctuidaeدر
ایااران انجااام شااده است که از زمان انجام برخی از آنهاا بایش از
 811سال مایگاذرد  ) Brandt, 1941;Bienert, 1870و بار ایان
اساس ساختار کلی فون ایران مشخص اسات .ازجملاه پاژوهشهاای
مهمی که توسف محققان خاارجی در این زمینه انجااام شااده مقالاه
ابرت و هکر  )Ebert and Hacker, 2002میباشد که  194گونه از
این خانواده را از مناطق مختلف ایران گزارش نماودهاناد .در دو دهاه
اخیر نیز انتشارات متعددی توسف پژوهشاگران ایرانای در ایان زمیناه
منتشر شده است ; Shahreyari-Nejad Esfandiari et al., 2015
et al., 2018; Shahreyari-Nejad et al., 2020; Shirvani et
 .)al., 2008هرچند هنوز نیاز باه کااووشهاای بیشاتری روی فاون

طبیعت وسیع و متنوع ایران وجود دارد.
بخش قابل توجهی از مساحت ایران کوهستانی است و رشته کوه
زاگرس که از شمال غربی به جنوب شرقی ایران امتاداد یافتاه اسات،
ازاستانهای مختلفی میگذرد .تقریباا  88/1درصاد از گیاهاان باومی
ایران در مناطق کوهستانی قرار دارند که حدود نیمی از این گونهها به
مناطق کوهستانی زاگرس محدود شده و این منطقه توسف ی فلاور
بسیار غنی از گونههای گیاهی بومی پوشیده شده است Noroozi et
 .)al., 2007با توجه به گیاهخوار بودن غالب بالپولکداران این مسااله
منجر به ایجاد گونههای بومی و تنوع در بالپولکداران شاده و هماین
امر بررسی فونستی گونههای حشرات را در این مناطق حائز اهمیات
میکند  .)Rajaei et al., 2013از آنجا که بالپولکادارن از عناصار
مهم جامعه حشرات در جنگلهای بلوط هستند و الرو آنهاا مهمتارین
برگخواران گیاه بلوط میباشاند ; Patocka Patocka et al., 1962
1- Valves
2- Cucullus
3- Clasper
4- Corona
5- Ampulla
6- Sacculus
7- Vesica
8- Ductus bursae
9- Apendix bursa

 ،)et al., 1999; Ravan et al., 2016بناابراین اطاالع از ترکیاب
گونهای آنها قدم اول در شناخت و حفظ اکوسیستم در معرض تهدید
ایران خصوصا منطقه اکولوژیکی زاگرس است .بر این اساس تحقیقی
به منظور شناخت بیشاتر فاون شابپارههاای کاوههاای زاگارس در
استانهای خوزستان و ایالم انجام شد که این نوشتار بخشی از نتاای
آن در خصوص زیر خانواده  Xyleninaeمیباشد.

مواد و روشها
نمونههای مورد مطالعه در سالهاای  8931-8931در کاوههاای
زاگرس در استانهای خوزستان و ایالم و از مناطق بکر و طبیعی و به
دور از اکوسیستمها کشاورزی با استفاده از تله نوری توساف نویسانده
اول جمعآوری شد .تله ناوری حااوی الما مهتاابی  1وات باا ناور
ماوراءبنفش بود .مناطق نمونهبرداری شامل  1ایستگاه در اساتانهاای
خوزستان و ایالم بود جادول  .)8شابپارههاایی کاه در تلاه شاکار
میشدند توسف کلروفرم کشته و سپس برای اتالاه و تهیاه اساالید از
اندام تناسلی آنها به آزمایشگاه منتقل میشدند .برای تهیه اساالید از
روش فیبیگر  )Fibiger, 1997استفاده شد .شناسایی گونهها از روی
الگوی بال و شکل دستگاه تناسلی با استفاده از مناابع موجاود مانناد
 ) Lodl et al., 2012;Fibiger and Hacker, 2007انجام گردیاد.
اسالیدها و نمونههای آنها در کلکسیون حشرات و کنههای اهواز ،واقع
در گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز نگهداری مایشاوند.
برای ردهبندی نیز از لودل و همکااران  )Lodl et al., 2012تبعیات
شد.

نتایج و بحث
در ایاان تحقیااق  81گونااه متعلااق بااه  83جاانس از زیرخااانواده
 Xyleninaeشناسایی شد .در بین نمونههای جمعآوری شده  3گوناه
برای اولین بار از استان خوزستان و  81گونه برای اولین بار از اساتان
ایالم معرفی میشوند .گونههای جدید برای استان خوزستان با عالمت
* ،گونههای جدید برای استان ایالم با عالمت  $و گونههایی که برای
هر دو استان جدید میباشد با عالمت  *$مشخص شدهاناد .همچناین
گونه ) Dichonia pinkeri (Kobes, 1973برای اولینباار از ایاران
گزارش میشود .اطالعات مربوط به بیونومی 81و پاراکنش جغرافیاایی
نمونههای مطالعه شده همراه با ویژگیهای افتراقای ،تصااویر الگاوی
بال و اندام تناسلی برای گزارش جدید فون ایران ارائه شده است.
گونه )Caradrina stenoptera (Boursin, 1939

تشخیص :شکل  )8-8بالها باری

و کشیده ،رنگ پاس زمیناه
10- Bionomy
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بالهای جلو قهوهای و لکههای لوبیایی و گرد کمرناگ شاده ،ناحیاه
ماقبل انتهایی و ی سوم انتهایی بال جلو به طور یکناواختی تیارهتار
شده ،بالهای عقب سفید با خطوط عرضای قهاوهای و فاقاد لکاه یاا
نشانه.
بیونومی :دوره پرواز این گونه اواخر بهار تا تابستان است .مراحال
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نابالغ آن تاکنون ناشناختهاند .)Fibiger and Hacker, 2007
پراكنش :این گونه بومی ایران است .تاکنون از استانهای فارس،
لرستان و اخیراً از خوزساتان گازارش شاده اسات ; Hacker, 2004
.)Shahreyari-Nejad et al., 2017
نمونههای مطالعه شده ،8931/4/88 ،8♀::ایستگاه .8

جدول  -1مشخصات مناطق نمونهبرداری همراه با مختصات جغرافیایی آنها در ایران
Table 1- Details of sampling localities with their geographic coordinates in Iran

ارتفاع از سطح
دریا
Elevation
1407 m
2118 m
954 m
1474 m
1215 m
1730 m
1719 m
2215 m

مختصات جغرافیایی

منطقه

شماره ایستگاه

GPS coordinates

Location

Station number

31°22'24"N
50°07'51"E
31°23'10"N 50°09'29"E
32°16'19"N 49°33'07"E
32°19'10"N 49°35'06"E
33°02'57"N 47°18'04"E
33° 03'53"N
47°18'40"E
33°34'47"N
46°33'52"E
33°34'33"N
46°36'15"E

Khuzestan Province, Baghmalek, Imamzadeh Abdollah village

1

Khuzestan Province, Baghmalek, Imamzadeh Abdollah village
Khuzestan Province, Andika, Shelal village
Khuzestan Province, Andika, Shelal village
Ilam Province, Abdanan, Kabirkooh

2
3
4
5

Ilam Province, Abdanan, Kabirkooh

6

Ilam Province, Manesht and Ghelarang protected area

7

Ilam Province, Manesht and Ghelarang protected area

8

گونه )Caradrina bodenheimeri (Draudt, 1934

$

تشخیص :شکل  )8-8اگر چه برخی نمونههاا دارای واریاسایون
هستند اما بهطور کلی رنگ زمینه بالهای جلاو قهاوهای و باالهاای
عقب دودی رنگ با حاشیه خارجی تیره ،خطوط پیش میانی ،میاانی و
پس میانی مشخص ،تیره و موجدار ،در نسال پااییزه خطاوط عرضای
کمتر مشخص است.
بیونومی :این گونه در نواحی نیمه بیابانی انتشار دارد .دو نسال در
سال داشته که نسل پاییزه تیرهتر و کوچ تر است .الروها از گیاهاان
کوچ علفی مانند  Calendula sp.تغذیه میکنند Hacker, 2001
;.)Hacker, 2004
پراكنش :این گونه در بخشهاایی از خاورمیاناه و خااور نزدیا
انتشار دارد  .)Hacker, 2004در ایران از استانهای اصفهان ،زنجان،
تهران ،فارس ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،کردستان ،خوزساتان،
بوشاهر ،هرمزگاان ،); Hacker, 2004Ebert and Hacker, 2002
گلستان و خراساان شامالی ،)Wieser and Stangelmaier, 2005
کرمان  )Shirvani, 2012خراسان رضوی )Rabieh et al., 2013
گزارش شده است.
نمونههای مطالعه شده9♂ ،8931/1/81 ،8♀ ،8931/9/6 ،8♂ :
 ،8931/8/81،ایسااااااااتگاه،8♀ 8♂ ،8931/9/8 ،8♀ ،8
♀9
 ،8931/8/86 ،1♀ 9♂ ،8931/8/88 ،4♀ 6♂،8931/1/89ایسااتگاه
،8931 ،/8/81 ،8♂ .4ایستگاه  ،8931/9/89 ،1♀ 1♂ ،1ایستگاه ،1
♂ ،8931/8/81 ،6♀ 4ایستگاه ،8931/8/89 ،81♀ 1♂ ،8ایستگاه ،1

♂ ،8931/8/89 ،9♀ 8ایستگاه .1
گونه )* Caradrina boursini (F. Wagner, 1936

تشخیص :شکل  )9-8شاخ ماده نخی و در نر نخی همراه باا
مژههای ریز ،بالهای جلو کشیده و باری  ،رنگ زمینه بالها بژ متمایل
به قهوهای روشن ،ناحیه ماقبل انتهایی تیره تر ،خطوط عرضی به جاز
خف ماقبل انتهاایی ضاعیف ،لکاههاای گارد و لوبیاایی شاکل دارای
لکههای تیره تر از رنگ زمینه .بال عقب سفید ،رگبالهاا پوشایده باا
فلس کرم ،خف انتهایی مشخص ،ریش ها سافید .ایان گوناه از روی
شکل کیسه وسیکا در اندام تناسلی نر نیز از گونههای مشاابه در دنیاا
قابل تفکی است.
بیونومی :این گونه در بهار فعال باوده و باه ناور جلاب مایشاود.
مراحل نابالغ و گیاهان میزبان آن تاکنون ناشناخته است.
پررراكنش :ایاان گونااه در ایااران ،ترکیااه و ارمنسااتان انتشااار دارد
 .)Hacker, 2004در ایران از کاوههاای البارز ،مازنادران ،زنجاان و
آذربایجاان شارقی ) Hacker, 2004;Ebert and Hacker, 2002
گزارش شده است.
نمونههای مطالعه شده ،8931/8/1 ،8 ♀ :ایستگاه .8
گونه )Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763

$

تشخیص :شکل  )4-8این گونه از گونههاای مشاابه و نزدیا
خود به وسیله رنگ زمینه بژ-قهوهای کمرنگ در بال جلو ،باال عقاب
سفید رنگ که گاهی در مادهها سایهای در ناحیه ماقبل انتهاایی دارد،
لکههای لوبیایی و گرد با حاشیه تیره ،نوار ماقبل انتهاایی مشاخص و
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در حاشیه داخلی قهوهای – قرمز شناسایی میشود.
بیونومی :گونهای چندخوار اسات ،گیاهاان میزباان زیاادی دارد و
گاهی به محصوالت کشاورزی هم صدمه میزند .چند نسلی بوده و در
مناطق گرمسیر در تمام ساال فعاال اسات Fibiger and Hacker,
.); Shahreyari-Nejad et al., 2017 2007
پراكنش :این گونه در اروپا ،شمال آفریقا ،خاورمیانه و خاورنزدی
انتشار دارد  .)Hacker, 2004در ایران از استانهای آذربایجان غربی
و شرقی ،تهران ،مازندران ،گیالن ،گلستان ،خراسان شمالی و رضوی،
کرمانشاه ،کردستان ،چهارمحال و بختیااری ،کهگیلویاه و بویراحماد،
فارس ،هرمزگان ،خوزساتان و کرماان تااکنون گازارش شاده اسات
.)Shahreyari-Nejad et al., 2017
نمونههای مطالعه شده81♀81♂ ،8931/9/89، 4♀ 6♂ :
 ،8931/8/89،ایستگاه ،8931/6/83 ،8♂ ،8931/4/81، 8♀9♂ ،1
♂ ،8931/8/88، 1♀ 81ایستگاه ،88♀ 81♂ ،8931/8/89 ،8♂ ،1
 ،8931/8/88ایستگاه 81♀ 91♂ ،8931/8/88، 8♀ 8♂ ،6
 ،8931/8/81،ایستگاه ،8931/6/98، 8♀ ،8931/9/1، 1♀ 9♂ ،1
♂ ،8931/8/86، 88♀ 91ایستگاه 89♀ 81♂ ،8931/1/8، 8♂ ،8
 ،8931/8/81،ایستگاه ،81♀ 9♂،8931/9/9 ،84♀ 81♂ ،8
 ،8931/8/88 ،8♀ 8♂ ،8931/1/88 ،9♂ ،8931/6/4ایستگاه ،9
♂،8913/8/89 ،8♀ 4♂ ،8931/1/89 ،6♂ ،8931/9/8 ،8♀ 9
ایستگاه .4
گونهه Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller,
)*$ 1775
تشخیص:

شکل  )1-8رنگ زمینه بالهای جلاو و سار و ساینه
قهوهای-خاکستری ،بال عقب سفید کدر ،میزان تیرگی رنگ بال جلاو
متغییر ،لکههای لوبیایی و گرد بزرگ ،با مرکز تیاره و حاشایه روشان،
نوار پیش میانی معموال وجود ندارد ،نوار پس میاانی شاامل ردیفای از
نقاط سیاه کوچ  ،نوار انتهایی و ماقبل انتهایی مستقیم باوده و فقاف
کمی انحنا دارند .در نمونه ما جزییات نقوش بال جلو پاک شده است.
بیونومی :دارای دو تا سه نسل در سال است و الرو ان از گیاهاان
علفی تغذیه میکند .تمایل به مناطق گرم و خش و گاهی مهااجرت
دارد .)Fibiger and Hacker, 2007
پرراكنش :ایاان گونااه از اسااتانهااای تهااران ،خراسااان رضااوی،
مازندران ،گیالن ،گلستان ،فارس ،کهگیلویه و بویراحمد ،البرز و کرمان
; Koçak and Kemal 2014; Ebert and Hacker, 2002

 )Lehmann and Zahiri, 2011; Rabieh et al., 2013گازارش
شده است.
نمونررههررای مطالعرره شررده ،8931/9/8 ،8♂ :ایسااتگاه ،8♂ ،4
 ،8931/8/4ایسااتگاه  ،8931/8/86 ،8ایسااتگاه ،8931/8/81 ،8♂ ،8
ایستگاه .1

گونه )Spodoptera exigua (Hübner, 1808

$

تشخیص :شکل  )6-8رنگ سر ،سینه و بال جلو قهوهای روشن
تا خاکساتری ،باال جلاو باریا دارای خطاوط اریاب ،لکاه چمااقی
نامشخص ،لکه لوبیایی و گرد واض و بهرناگ قهاوهای یاا ناارنجی،
اجسام گوه مانند معموالً در انتهای خف ماقبل انتهایی وجود دارند .بال
عقب سفید مات با رگبالها و خطوط انتهاایی قهاوهای .لکاه گارد باا
زمینه نارنجی از نشانههای تشخیص آن است.
بیونومی :در خوزستان دارای هفت نسل در ساال باوده و یکای از
آفااات مهاام چغندرقنااد در ایااران اساات ; Khanjani, 2009
 .)Mossadegh and Kocheili, 2003الروها در این گونه چنادخوار
بوده و اغلب به عنوان آفت برخی گیاهان زراعای شاناخته مایشاوند
.)Fibiger and Hacker, 2007
پراكنش :این گونه در همه جا یافت میشود و در تمام قارهها بجز
نواحی قطبی انتشاار دارد  .)Fibiger and Hacker, 2007در ایاران
نیز از اساتان هاای مختلفای در سرتاسار کشاور گازارش شاده اسات
.)Ravan et al., 2016
نمونههای مطالعره شرده81♂ ،31/4/89 ،8♂ ،8931/9/6 ،9♂ :
♀ ،8931/8/81 ،1ایسااااااااااااتگاه ،8♀ 9♂ ،8931/9/1 ،1♂ ،8
 ،8931/8/86 ،81♀ 91♂ ،8931/4/83ایساااااااااتگاه ،8♀ 9♂ ،8
 ،8931/8/89 ،83♀ 91♂ ،8931/6/81 ،9♂ ،8931/4/83ایساااتگاه
،8♀ ،9♂ ،8931/4/81 ،8♂ ،8931/9/9 ،91♀ 11♂ ،4
 ،8931/8/88ایس اتگاه ،8931/4/81 ،6♀ 81♂ ،8931/8/81 ،8♂ ،9
♂ ،8931/8/88 ،9♀ 81♂ ،8931/6/83 ،1♀ 1ایساااااتگاه 91♂ ،1
♀،8931/8/89 ،83♀ 81♂ ،8931/4/83 ،9♂ ،8931/9/89 ،89
ایساااتگاه 81♂ ،8931/4/98 ،4♀ 88♂ ،8931/8/89 ،1♀ 81♂ ،1
♀ ،8931/8/88 ،81ایساااتگاه ،81♀ 91♂ ،8931/8/88 ،8♀ 4♂ ،1
 ،8931/8/81ایستگاه .6
گونه *$ Polyphaenis monophaenis Brandt, 1938

تشخیص :شکل  )1-8سر سینه و رنگ زمینه باالهاا قهاوهای،
ناحیه میانی بال جلو قهوهای سوخته ،لکه گرد و لوبیایی نسبتاً بازرگ،
لکه گرد روشن و لکه لوبیایی تیره با حاشیه روشن ،ناحیه پاس میاانی
قهوهای روشن به سمت ناحیه انتهایی به تدری تیره تر میشاود .باال
عقب در قاعده کرم-قهاوهای و باه سامت حاشایه قهاوهای تیاره باا
ریش های بلند کرم-قهوهای.
بیونومی :در مناطق معتدل و نیمه گرمسیری انتشار دارد .باه ناور
جلب میشود و مراحل نابالغ و گیاهان میزبان آن هنوز گزارش نشاده
است .اولین بار از ارتفاع  8611متاری در شامال فاارس جماعآوری و
توصیف شده است.
پراكنش :این گونه بومی ایران اسات و در ایاران از اساتانهاای
فارس ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان و کهگیلویه و بویراحماد Ebert

احمدی و همکاران ،مطالعه شب پرههای زیرخانواده...

 ); Koçak and Kemal 2014and Hacker, 2002گازارش شاده
است.
نمونههای مطالعه شده ،8931/4/88 ،8♂ :ایساتگاه،8♀ ،8♂ ، 8
 ،8931/4/81ایستگاه  ،8931/6/81 ،8931/4/83 ،1ایستگاه ،1
گونه * Apamea syriaca fuscorhoda Zilli et al., 2009

تشخیص :شکل  )1-8هر سه گونه  Apameaذکر شده در ایان
تحقیق در گروه  -گونه  monoglyphaقرار دارند .غالاب گوناههاای
این گروه به سختی توسف اندام تناسلی از هم قابل تقکی هستند .در
این گونه لکه گرد با زمینه زرد و نخودی ولی بدون حاشیه تیره خیلای
واض میتواند آن را از دو گونه هم جنس خود در این تحقیق تفکی
کند.
بیونومی :بالغین این گونه در بهار و تابستان تا اوایال پااییز فعاال
هستند .به نور جلب شده و در ایران در اکوسیستم زاگرس فعالیت دارد.
پراكنش :این گونه در اطراف دریای مدیترانه تا ایران انتشاار دارد.
زیر گونه حاضر در ایران از استانهای نیمه غربی کشور گزارش شاده
است .)Ebert and Hacker, 2002
نمونررههررای مطالعرره شررده،8931/8/88 ،8931/9/9 ،8♀ ،3♂ :
ایستگاه  ،8931/8/88 ،8♂ ،9ایستگاه .1
گونه )Apamea maraschi (Draudt, 1934

$

تشخیص :شکل  )3-8بال جلو خاکستری تیره و انتهای باال تاا
حدی گرد شده ،خطوط عرضی و لکههای گرد و لوبیایی براحتی قابال
مشاهده ،لکه چماقی ممکن است نباشد ،اطراف لکاههاای لوبیاایی و
گرد توسف پول های سفید رنگی پوشیده شاده ،ناوار پایش میاانی و
ماقبل انتهایی سینوسای شاکل و دنداناهدار و شابیه  ،Wباال عقاب
خاکستری روشن و رگبالهای عرضی به وضوح قابل مشااهده اسات.
کرماتای شکمی در جنس نر این گونه فاقد کیسه و اندام بارس مانناد
است.
بیونومی :این گونه در مااههاای فصال بهاار فعاال اسات .الرو و
گیاهان میزبان آن هنوز شناخته نشده است .)Ravan et al., 2016
پراكنش :این گونه در ایران ،ترکیه ،عراق و شمال ساوریه انتشاار
دارد .در ایاران از شامال غربای ایاران  ،)Hacker, 1990خوزساتان
 )Ravan et al., 2016و فاارس Shahreyari-Nejad et al.,
 )2018گزارش شده است.
نمونههای مطالعه شده :ایالم ،8931/9/89 ،8♀ ،1♂ :ایستگاه .1
گونهه & Apamea damascena Zilli, Varga, Ronkay

$

Ronkay, 2009

تشخیص :شکل  )81-8از نظر شکل ظاهری بسیار شبیه به
 ،maraschiبا این تفاوت که اندازه  A. damascenaبزرگتر ،بال جلو
کشیدهتر و رنگ آن به طور ی دست قهوهای متمایل به قرمز یا باژ
با نقاط پراکنده خاکستری یا بدون آن است .همچنین دارای لکههاای
A.
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بزرگتر و پهنتر ،خطوط پیش و پس میانی به طور مشخص موجدارتر
که تولید دندانههای تیز و نوار میانی تیره ضعیفی کرده و حتی ممکان
است نوار میانی دیده نشود .در جانس نار ایان گوناه بار خاالف A.
 maraschiکرماتای شکمی  )coremataداری کیسه و انادام بارس
مانند است.
بیونومی :این شبپره به نور و مواد قندی جلب شاده و در فصال
بهار فعال است .الرو و گیاهان میزبان آن هنوز شاناخته نشاده اسات
.)Ravan et al., 2016
پراكنش :ایان گوناه از خااور نزدیا  ،ساوریه ،اردن و فلساطین
اشغالی گزارش شده است  .)Zilli et al., 2009در ایران برای اولاین
باار توساف روان و همکااران  )Ravan et al., 2016از خوزساتان
گزارش شده است.
نمونههرای مطالعره شرده ،8931/9/1 ،8♂ :ایساتگاه ،6♀♂ ،8
 ،31/8/89 ،8931/9/8ایساااتگاه ،8931/8/88 ،8931/9/9 ،1♀♂ ،4
ایسااتگاه  8931/8/88 ،9♀ ،1♂ ،8931/8/81 ،84♀ ،9ایسااتگاه ،1
♂ ،8931/8/89 ،8♀ ،9♂ ،8931/9/89 ،9ایساااااتگاه ،9♀ ،4♂ ،1
 ،8931/8/89ایساااااااااتگاه ،8♀ ،1♂ ،8931/8/88 ،6♀ ،84♂ ،1
 ،8931/8/81ایسااااااتگاه ،8931/9/1 ،8♂ ،6ایسااااااتگاه ،8♂ ،8
 ،8931/8/88 ،8♀ ،4♂ ،8931/9/9ایساااااتگاه ،8931/9/8 ،8♂ ،9
♂ ،8931/8/89 ،8ایستگاه .4
گونه * Sesamia sp.
تشخیص :شکل  )88-8این گونه باه گوناه Sesamia rungsi
 Boursin, 1975نزدی است .اما شناساایی قطعای آن باه مطالعاه
بیشتری نیاز داشته و در دست بررسی است.
پراكنش :با توجه به عدم شناساایی گوناه در ماورد پاراکنش آن
نمیتوان نظر داد .اما گونه  S. rungsiقابالً از اساتانهاای کرماان و
هرمزگان  )Ebert and Hacker, 2002گزارش شده است.
نمونههای مطالعه شده ،8931/88/81 ،8♂ :ایستگاه .8
گونه Episema lederi Christoph, 1885

$

تشخیص :شاکل  )88-8شااخ نار کاامال شاانهای ،خطاوط
عرضی موجدار ،داخل لکههای بزرگ گرد و لوبیایی روی بال قهاوهای
بسیار کمرنگ ،رنگ زمینه بال عقب هم رنگ بال جلو.
بیونومی :در مناطق گرم و خش زندگی میکند .ت نسلی باوده
و معموالً در پاییز یافت میشود .مادهها سر شب و نرها معموالً بعاد از
نیمه شب به نور جلب میشوند .الرو از خانواده گندمیان تغذیه میکند
.)Ronkay et al., 2001
پراكنش :این گونه در ایران از استانهای کرمانشاه ،گیالن ،البرز،
تهران ،آذربایجان غربی ،فارس ،گلستان ،خراساان شامالی و رضاوی
; Gutleb and Wieser, 2002; Ebert and Hacker, 2002

 )Rabieh et al., 2013; Wieser and Stangelmaier, 2005و
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کرمان  )Shahreyari-Nejad et al., 2018گزارش شده است.
نمونههای مطالعه شده ،8931/1/89 ،8♂ :ایستگاه .1
گونه )Maraschia grisescens (Osthelder, 1933

تشخیص :شکل  )89-8سر ،قفس سینه و بال جلو خاکستری تاا
قهوهای تیره ،نوار پیش میانی و میانی موجدار اماا در هماه نموناههاا
دیده نمیشود ،دو لکه لوبیایی و گرد به ویژه لوبیایی که تیره تر اسات
دیده میشود ،لبههای جلویی بال جلو و حاشیههای خارجی بال عقاب
تیره تر ،بال عقب سفید با رگبال و نقاط تیره ،لکه دیسکال باه ساختی
قابل دیدن است.
بیونومی :گونهای گرما دوست است که ی نسل در ساال دارد و
از اواخر شهریور تا اواخر آبان باالغ آن فعاال اسات .تغذیاه الروهاا از
درختان بلوط و افرا میباشد .)Kravchenko et al., 2007
پراکنش :این گونه در منطقه پالئارکتی از اروپا تاا آسایای میاناه
انتشار دارد .در ایاران از اساتانهاای فاارس Ebert and Hacker,
 ،); Ravan et al., 20162002کرمان  )Bidar, 2010و خوزساتان
); Shahreyari-Nejad et al., 2018Ravan et al., 2016
گزارش شده است.
نمونههای مطالعه شده ،8931/6/81 ،8♂ :ایستگاه .9
گونه Conistra pseudopolitina Hacker, 1990

$

تشخیص :شکل  )84-8رنگ زمینه بال جلو به قهاوهای آجاری
متمایل است ،انتهای بالهای جلو مربعی ،لکههای گرد و لوبیایی دیده
میشوند و لکه گرد بزرگ و تقریبا به اندازه لکه لوبیایی است .رگبالها
دارای پول های روشن و در زمینه بال جلو کامال مشخص ،اما در بال
عقب رگبالها از پولکهای تیره پوشیده شده ،در ناحیه ماقبال انتهاایی
بال جلو نوار روشنی که درون آن و در حد فاصل رگبالهاا لکاههاای
تیره وجود دارد دیده میشود.
بیونومی :در نواحی گرمسیری در تمام سال فعاال اسات .باه ناور
جلب میشود و مراحل نابالغ آن مطالعه نشده است.
پراكنش :این گوناه در ایاران ،ترکیاه و تاجیکساتان انتشاار دارد
 .); Hacker, 1990Benedek et al., 2021در ایران از استانهاای
بوشااهر  )Lehmann et al., 2009و خوزسااتان Shahreyari-
 )Nejad et al., 2018گزارش شده است.
نمونههای مطالعه شده ،8931/88/1،8931/81/1 ،8♂ :ایساتگاه
 ،8931/88/6 ،8931/88/6 ،8931/88/1 ،8♀،9♂ ،4ایساااااتگاه ،8
♂ ،8931/8/89 ،8ایساااتگاه ،8931/88/89 ،8931/8/81 ،4 ♂♀ ،1
ایساااااتگاه ،8931/8/89 ،8931/81/81 ،8931/88/84 ،8♀،9♂ ،6
ایستگاه .1
گونه )Dicycla oo (Linnaeus, 1758

$

تشخیص :شکل  )81-8سر ،قفس سینه و رنگ زمینه بالهاای
جلویی زرد متمایل به نارنجی تا زرد متمایل باه قهاوهای ،وجاود ایان

رنگ متمایز ی الگوی خوب برای تشخیص این گونه است .خطاوط
عرضی بالها بخوبی دیده شده ،نوار پیش میانی و پس میانی بخاوبی
قابل تشخیص ،لکههای گرد ،لوبیایی و چماقی شکل بازمینه زرد رنگ
به وضوح دیده میشوند .بالهای عقب زرد رنگ و در حاشیه انتهاایی
دارای خطوط قهوهای.
بیونومی :حشرات بالغ از اواسف اردیبهشت ماه در منااطق مطالعاه
شده ظاهر میشوند .الرو این گونه ت میزبانه است و درخت بلوط را
مورد تغذیه قرار میدهد .)Fibiger and Hacker, 2007
پراكنش :در شمال دریای مدیترانه تا ایران انتشار دارد .این گوناه
از اسااتانهااایی ماننااد اصاافهان ،)Hacker and Kautt, 1999
آذربایجان غربی ،فارس ،کهگیلویه و بویراحمد ،کردستان Ebert and
 ،)Hacker, 2002کرمانشااه ،خوزساتان ; Ravan et al., 2016
 )Shahreyari-Nejad et al., 2018و گلسااتان Gutleb and
 )Wieser, 2002گزارش شده است.
نمونررههررای مطالعرره شررده ،8931/9/8 ،4♀ 1♂ :ایسااتگاه ،4
 8931/9/9ایسااتگاه  ،8931/9/89 ،4♀ ،84♂ .9ایسااتگاه ،81♂ ،1
♀ ،8931/8/88 ،6ایستگاه  ،8931/8/88 ،81♀ ،88♂ ،1ایساتگاه ،1
♂ ،8931/8/81 ،8931/8/88 ،81♀ ،91ایسااااااااتگاه ،6♀ ،1♂ ،6
 ،8931/8/89ایستگاه .1
گونه )* Atethmia centrago (Haworth, 1809

تشخیص :شکل  )8-8رنگ زمینه سر ،سینه و بالها زرد لیمویی
کمرنگ ،ناحیه میانی و نیمه خارجی ناحیه انتهایی باال جلاو تیارهتار،
رگبالها به ویژه در بال عقب با پول های قهوهای تیره ،خطوط پیش
میانی و پس میانی به رنگ قهوهای ،واض  ،بدون موج ،بال به طارف
خف انتهایی تیره ،واض وسینوسی و زمینه بال به طارف آن تیارهتار،
لکه لوبیایی داخلش تیرهتر ولی ناواض است .بال عقب نیز باه طارف
حاشیه بال تیرهتر.
بیونومی :این گونه در مناطق گرم و خش یافات مایشاود و در
اروپا از گیاهان زبان گنجشگ ،نارون و افرا تغذیه میکناد .معماوالً در
تابستان و پاییز فعال است و به نور جلب میشاود Ronkay et al.,
.)2001
پراكنش :این گونه از استانهای تهاران و فاارس گازارش شاده
است .)Ebert and Hacker, 2002
نمونههای مطالعه شده ،8931/1/88 ،8♀ :ایستگاه .9
گونه * Evisa schawerdae Reisser,1930

امااالی  schawerdaiکااه در برخاای منااابع آمااده اشااتباه اساات
.)Steiner, 1991
تشخیص :شکل  )8-8سر ،سینه و بالهای جلو خاکستری تیره ،با
پول های سفید-خاکستری و نقاط پراکنده سیاه رنگ باه ویاژه روی
رگبالها و خطوط حاشیه بال ،خف قاعدهای سیاه و کشیده ،لکاههاای

احمدی و همکاران ،مطالعه شب پرههای زیرخانواده...

گرد و لوبیایی مشخص و با حاشیه سیاه ،حاشیه لکه لوبیایی نااقص و
نیمه پایینی تیرهتر .خف انتهایی در هر دو بال سیاه و مشخص.
بیونومی :در اواخر تابستان و پاییز فعال است و درخت بلوط یکای
از میزبانهای آن میباشد .در مناطق مرتفع پاراکنش دارد Legrain
.)et al., 1989
پراكنش :این گونه در جنوب اروپا تا ترکیه و ایران پراکنده اسات.
در ایران از استان فارس گزارش شده اسات Koçak and Kemal,
.)2014
نمونههای مطالعه شده ،8931/1/88 ،8♂♀ :ایستگاه .9
گونههه Scotochrosta pulla (Denis & Schiffermüller,
$

)1775
تشخیص:

شکل  )9-8اندازه بزرگ ،بدن درشت ،بال جلو کشیده
و در انتها پهن ،رنگ زمینه باال سابز-زرد کامرناگ باا پولا هاای
خاکستری ،تیرگی رگبالها در بال جلو واضا تار از رگهاای عرضای،
ناحیه ماقبل انتهایی روشنتر ،لکههای گرد و لوبیایی کوچ  ،روشن و
با حاشیه نامشخص ،بال عقب سفید با رگبالهای قهوهای تیره کاامال
مشخص.
بیونومی :در مناطق گرم و خشا کاه دارای درخاتهاای بلاوط
است پراکنش دارد .از بهار تا پاییز فعال است.
پراكنش :در ایران از استانهای اصفهان Poorshabanan and
 ،)Shirvani, 2012خوزستان و فارس Shahreyari-Nejad et al.,
 )2018گزارش شده است.
نمونههرای مطالعره شرده ،8931/6/81 ،8♂ :ایساتگاه ،83♂ ،4
♀ ،8931/1/89 ،81ایستگاه .1
گونه )Dichonia pinkeri (Kobes, 1973

تشخیص :شکل  )4-8حشره نر :عرض بدن با بالهاای بااز 48
میلیمتر ،شاخ  ،سر ،قفس سینه و رنگ زمینه بالهای جلویی سبز-
اخرایی کمرنگ .بال جلو کشیده ،مثلثی شکل ،دارای نقاط سایاهرنگ
کناری ،خطوط و نوارهای عرضی بال واض  ،خف قاعده ای مشخص،
خطوط عرضی پیش و پاس میاانی باهصاورت واضا دوتاایی ،خاف
حاشیهای مشخص ،متشکل از فلس های پیکان مانند ،ریش هاا باه
طور منقطع سفید و سیاه .ناحیه میانی بال کمای تیاره تار .لکاههاای
لوبیایی و گرد کامل و مشخص ،روشن تر از رنگ زمینه بال ،در مرکز
تیره رنگ ،لکه مثلثی شکل نامشخص .ناحیه زیرین بال با فلسهاای
سیاه پراکنده ،نواحی میانی و پس میاانی تیاره تار ،لکاههاای گارد و
لوبیایی شاکل مشاخص ،باال عقاب دارای فلاسهاای تیاره ،ناحیاه
حاشیهای تیره تر ،لکه دیسکال وجود دارد ،ریش ها همانند بال جلاو.
ناحیه زیرین بال سفید با فلسهای سیاه بسیار پراکنده ،لکه دیسکال و
نوار عرضی واض  ،تیره رنگ.
این گونه بسیار شبیه باه گوناه ) D. aprilina (L.اسات کاه در

022

اروپا پراکنش دارد .در گونه  D. pinkeriبالهاای جلاویی نسابت باه
گونه  D. aprilinaکشیدهتر و باریا تار هساتند Ronkay et al.,
 .)2001دستگاه تناسلی در دو جانس ایان دو گوناه کاامالً متماایز از
یکدیگر است.
8
اندام تناسلی نر :شکل  )1-8انکوس کوتاه ،باری و ناوکتیاز.
تگااومن 8باری ا و کوتاااه .والوهااا نامتقااارن ،اسااکلروتینی و سااتبر،
ساکولوس اسکلروتینی ،باریا و کشایده ،هاار  9ضاخیم ،و ساتبر،
نوکتیز و در انتها خمیده ،کوکولوس وسیع ،نیم دایرهای ،کورونا وجود
ندارد ،صفحه کناری اسکلروتینی ،وسیع ،در انتها دارای زائده انگشات
مانند .یوکستا 4عریض و کشیده ،وینکولوم v 1شکل .ادیاگوس 6شکل
 )6-8باری و لوله مانند و در سرتاسار خاود دارای عارض مسااوی،
وسیکا لوله مانند و کوتاه.
اندام تناسلی ماده :بار اسااس تصااویر منتشار شاده رونکاای و
همکاران  ،)Ronkay et al., 2001تخمریز نسبتاً کوتاه ،پاپیال آنالیز1
نسبتاً بزرگ و مودار ،آپوفیزها 1کوتاه و ظریف ،مجرای بورسا کوتاه ،در
محل اتصال به کیسه بورسا 3کمی اسکلروتینی ،کیسه بورسا غشاایی،
نسبتا کوتاه اپندیکس بورسا کوچ .
بیونومی :گونهای نسبتاً ناشناخته است .این گونه در مناطق گرم و
خش یافت شده که مرتفع بوده و پوشیده از جنگلهای بلوط اسات.
ظهور حشرات بالغ در اواخر پاییز و معموالً از نیمه دوم آبان تاا اواخار
آذر میباشد .پروانهها شب فعال هستند ،و در هنگاام غاروب و اوایال
شب به تله طعمهای قندی جلب شده اماا بعاداً باه سامت ناور جلاب
میشوند .زمستانگذرانی به صورت تخم است که نزدی جواناههاای
بلوط بهویژه  Quercus pubescensگذاشته میشاوند Ronkay et
.)al., 2001
پراكنش :در شارق ناواحی مدیتراناه مانناد بلغارساتان ،یوناان و
قسمتهای اروپایی ترکیه انتشار دارد .در خارج از اروپا از مرکز و شرق
ترکیه ،آذربایجان و ارمنستان گزارش شاده اسات Ronkay et al.,
 )2001این گونه برای اولین بار از ایران گزارش میشود.
نمونههای مطالعه شده ،8931/1/88 ،8♂ :ایستگاه .6
گونه Dryobotodes glaucus Ronkay & Gyulai, 2006

$

تشخیص :شکل  )1-8رناگ سار ،ساینه و زمیناه بالهاای جلاو
قهوهای ،سه لکه چماقی ،گرد و لوبیایی روی بال به طور قابل توجهی
1- Uncus
2- Tegumen
3- Harpe
4- Juxta
5- Vinculum
6- Aedeagus
7- Papilla analis
8- Apophysis
9- Corpus bursae
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بزرگ و کشیده و با حاشیه سیاه رنگ ،ناحیه پس میاانی باال جلاو باا
خف موجداری شروع شده و رنگ روشنی دارد .باال عقاب خاکساتری
روشنتر اما پوشیده از پولکهای تیره به ویژه به سمت حاشیه بال.
بیونومی :زیستگاه آن در درههای با پوشش بلاوط و بساتر آهکای
میباشد .میزبان گیاهی آن نامشخص است .حشره بالغ ان از بهاار تاا
پاییز فعال است.
پراكنش :این گونه بومی ایران اسات و در ایاران از اساتانهاای
کهگیلویاه و بویراحماد  ،)Ronkay and Gyulai, 2006اصاافهان
 )Shirvani, 2012و خوزسااتان Shahreyari-Nejad et al.,
 )2018گزارش شده است.
نمونههای مطالعه شده1♂ ،8931/6/81 ،8♂ ،8931/9/9 ،8♀ :
♀ ،8931/1/88 ،6ایسااااااااااتگاه ،81♀ 81♂ ،8931/9/8 ،8♂ ،9
 ،8931/1/89ایساااتگاه  ،8931/1/81 ،9♀ 9♂ ،4ایساااتگاه ،8♂ ،8
 ،8931/1/89ایستگاه  ،8931/1/81 ،9♀ 1♂ ،1ایستگاه ،9♀ 8♂ ،1
 ،8931/1/88ایستگاه .6
گونه )Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775

$

تشخیص :شکل  )1-8مشابه گونه  D. glaucusاما رنگ زمینه
بال مقداری متمایل به حنایی-زرد ،رنگ ناحیاه درون لکاههاای باال
روشنتر ،لکه گرد و لوبیایی با حاشیه نامنظم ،ناحیه پس میانی نیاز در
این گونه روشنتر است.
بیونومی :زیستگاههای گرم و خش و جنگلی را ترجی میدهاد.
براحتی به نور و تله طعمهای جلب مایشاود .دوره پارواز آن در ساال
طوالنی است .الرو آن چندخوار است و بارگهاای درختاان بلاوط را
ترجی میدهد.
پراكنش :این گونه در اروپا ،شمال آفریقا ،خاور نزدی تا ایاران و
آسیای صاغیر پراکناده اسات  .)Ronkay et al., 2001در ایاران از
گلساااتان ; Wieser and Gutleb and Wieser, 2002
 ،)Stangelmaier, 2005فاارس  )Koçak and Kemal, 2014و
خوزستان  )Shahreyari-Nejad et al., 2018گزارش شده است.
نمونههای مطالعه شده ،8931/6/81 ،8♀ :ایساتگاه ،8♀ 8♂ ،9
 ،8931/1/86ایستگاه  ،8931/1/81 ،8♀ 8♂ ،8ایستگاه ،6♀ 4♂ ،8
 ،8931/1/89ایستگاه  ،8931/1/88 ،8♂ ،1ایستگاه .6
گونه )Aporophyla canescens (Duponchel, 1826

$

تشخیص :شکل  )3-8سر ،قفس سینه و بال جلو سفید مایل باه
خاکستری ،الگوی واض و مشخصی در بال جلو دیده نمیشاود ،ناوار
پیش و پس میاانی فاصاله دار ،سینوسای،کمرناگ و باا حاشایهای از
پول های سفید ،نوار ماقبل انتهایی سفید و باا لکاههاای خاکساتری
احاطه شده ،لکه لوبیایی و گرد نسابتا بازرگ و باا زمیناه زرد روشان
مشخص شده ،بال عقب سفید شفاف گاهی متمایل به خاکساتری باا
حاشیه تیره.

بیونومی :این شبپره نواحی گرم و خشا و جنگالهاای بلاوط
حوزه مدیترانه و بوتهزارها را ترجی مایدهاد .پرواناه باالغ از انتهاای
مرداد و یا اوایل شهریور پرواز خود را آغاز کرده و گاه تا انتهاای آباان
دیده مای شاود .الروهاا چنادخوار باوده و از گیاهاان خاانواده اللاه و
نرگسیان تغذیه میکنند .)Ronkay et al., 2001
پراكنش :این گونه در مناطق شمالی حوزه مدیترانه ،جنوب اروپا و
خااور نزدیا پراکناده اسات  .)Ronkay et al., 2001در ایاران از
فارس ،خوزستان ،بوشهر و کرمانشاه گزارش شده است Koçak and
; Ravan et al., 2016; Shahreyari-Nejad et Kemal, 2014
.)al., 2018

نمونههای مطالعه شده ،8931/1/81 ،8♀ ،8♂ :ایساتگاه ،4♂ ،8
♀ ،8931/1/88 ،8ایستگاه  ،8931/1/89 ،8♂ ،9ایستگاه .1
گونه Polymixis ivanchiki Pekarsky, 2012

تشخیص :شکل  )81-8بال جلو دودی تا سیاه ،لکههای باال باا
رنگ کمی روشنتر ،لکه لوبیایی به رنگ زرد روشن تا سفید در وساف
بال دیده شده ،کمی قوس دار و به شکل  ،Sداخل آن ی خف سایاه
وجود دارد که صفت افتراقی آن از گونههای نزیکش است.
بیونومی :این گونه به تله نوری جلب میشاود و تااکنون گیاهاان
میزبان و مراحل نابالغ آن شناخته نشده است.
پراكنش :این گونه در خاور نزدی و نواحی جنوبی ترکیه انتشاار
دارد .در ایران از استانهای کرمانشاه ،خوزستان و فارس Pekarsky,
 ); Shahreyari-Nejad et al., 20182012گزارش شده است.
نمونههای مطالعه شده ،8931/1/88 ،8♀ ،8♂ :ایستگاه .9
گونه )Polymixis trisignata (Ménétriés, 1848

$

تشخیص :شکل  )88-8سر ،قفس سینه ،شاکم و رناگ زمیناه
بالهای جلو قهوهای تیره با فلس های سیاه ،لکههای گرد ،لوبیاایی و
مثلثی شکل به رنگ زمینه ،در مرکز تیره تر ،در حاشیه احاطه شده باا
خطوط تیره ،حاشیه عقبی لکه مثلثای پوشایده باا فلاس سایاه ،خاف
عرضی قاعدهای مشخص ،سیاه ،خطوط عرضای ضاعیف .باال عقاب
سفید گاهی پوشیده با فلسهای قهوهای روشان ،خاف انتهاایی تیاره،
ریش ها سفید .از نظر ظاهری ،این گونه با انادازه کوچا تار ،رناگ
تیارهتار و ناوع شااخ از گوناه  Polymixis crinomimaمتماایز
میشود.
بیونومی :مناطق گرم و خش و پوشیده از بوتههاا و علفزارهاا را
ترجی میدهد .در ارتفاعات مختلف یافت میشود و دوره پارواز آن از
تابستان تا پاییز است .به شدت به نور و تله طعمهای جلاب مایشاود
.)Ronkay et al., 2001
پررراكنش :از شاارق اروپااا ،خاورمیانااه تااا هیمالیااا پراکنااده اساات
 .)Ronkay et al., 2001در ایران از استانهاای گلساتان ،مرکازی،
اصافهان و تهاران ; Koçak and Ebert and Hacker, 2002

احمدی و همکاران ،مطالعه شب پرههای زیرخانواده...

 )Kemal, 2014گزارش شده است.
نمونههای مطالعه شده ،8931/1/89 ،8♂ :ایستگاه .1
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گزارش شده است.
نمونههای مطالعه شده ،8931/1/86 ،8♂ :ایستگاه .8

گونه )Polymixis colluta apotheina (Brandt, 1938

گونه )* Leucochlaena muscosa (Staudinger, 1892

تشخیص :شکل  )88-8سر ،قفس سینه ،شکم و بالهاای جلاو
بژ-قهوهای روشن ،ناحیه ماقبل انتهایی کمی تیره تر ،لکههاای گارد،
لوبیایی و مثلثی شکل به رنگ زمینه ،به طور ظریف با خطوط پررنگ
احاطه شده ،حد فاصل لکه گرد و لوبیایی تیره رنگ ،خطوط قاعادهای
و پیش میانی ضعیف ،خطوط پس میانی و انتهایی منقطع .باال عقاب
در قاعده سفید ،نیمه انتهایی قهوهای .این گونه با گوناه Polymixis
) gracilis (Brandt, 1941از این نظر که در گوناه دوم فلاسهاای
سیاه و دودی در بال وجود دارد و خطوط پیش و پس میاانی واضا و
تیره رنگ هستند متمایز می شود .تفاوتهای بیشتر در انادام تناسالی
این گونهها بسیار مشخص است.
بیونومی :بر اساس اطالعاتی که تاکنون از مطالعه این گونه ثبات
شده ،دوره پرواز آن از بهار تاا پااییز اسات .مراحال ناباالغ و گیاهاان
میزبان آن تاکنون گزارش نشده است.
پرراكنش :ایاان زیرگوناه بااومی ایااران اسات و از الباارز ،تهااران،
آذربایجان غربی  ،)Ebert and Hacker, 2002فاارس و خوزساتان
 ،)Ravan et al., 2016لرسااتان ،کرمااان ،سیسااتان و بلوچسااتان
 ،)Feizpoor and Shirvani, 2014هرمزگان Lehmann et al.,
 ،)2009گلستان ،خراسان شمالی ،کهگیلویه و بویراحماد و کردساتان
 )Shahreyari-Nejad et al., 2018گزارش شده است.
نمونههای مطالعه شده ،8931/1/81 ،8♂ :ایستگاه .8

تشخیص :شکل  )84-8رنگ زمینه سر ،سینه و بال جلو قهوهای
با نقوش کرم رنگ در زمینه ،لکههای گرد و لوبیایی کارم رناگ و باا
پول های سیاه در حاشیه ،نواحی پیش میانی ،پاس میاانی و انتهاایی
کرم روشن با پول های قهوهای پراکنده ،بال عقاب کارم رناگ و باا
پول های قهوهای پراکنده به ویژه روی رگبالها و به سامت حاشایه
بال.
بیونومی :مناطق گرم و خش و صخرهای را ترجی مایدهاد .در
پاییز فعال است و در شب به نور جلب میشود .الرو آن از علفها باه
ویژه گیاهان جنس  Taraxacumتغذیه مایکناد Ronkay et al.,
.)2001
پراكنش :این گونه در ایران و ترکیه انتشار دارد اما زیرگوناههاای
دیگری نیز دارد که از ساایر منااطق گازارش شاده اناد .در ایاران از
استانهای گیالن ،آذربایجاان غربای ،)Ebert and Hacker, 2002
کرمانشاه و هرمزگاان  )Koçak and Kemal, 2014گازارش شاده
است.
نمونههای مطالعه شده ،8931/1/89 ،8♀ ،9♂ :ایستگاه .4

گونه )Polymixis crinomima (Wiltshire, 1946

تشخیص :شکل  )89-8سر ،قفس سینه ،شاکم و رناگ زمیناه
بالهای جلو آجری تا قهوهای متغیر ،لکههای گارد ،لوبیاایی و مثلثای
شکل به رنگ زمینه ،احاطه شده با خطوط تیره ،نوک و حاشیه عقبای
لکه مثلثی به طور مشخص با فلس سیاه پوشیده شاده ،خاف عرضای
سیاه قاعدهای مشخص و نسبتاً طویل ،خطوط عرضی وجود دارند ،خف
پس میانی در قسمت عقبای پوشایده باا فلاس سایاه و در تمااس باا
فلسهای حاشیه عقبی لکه مثلثی .بال عقب سفید گااهی پوشایده باا
فلسهای قهوهای روشن ،ریش هاا سافید .ایان گوناه باا دارا باودن
خطوط عرضی سیاه در بال جلو از گونههای دیگر متمایز است.
بیونومی :دو نسلی بوده و در بهار و پاییز فعال است .زیساتگاه آن
مناطق کوهستانی و خن است.
پراكنش :این گونه بومی ایران است و از کرمانشاه ،فارس Ebert
 ،); Wiltshire, 1946and Hacker, 2002کرماان Shirvani,
 ،)2012گلستان و خراسان شامالی Wieser and Stangelmaier,
 ،)2005بوشاهر  ،)Lehmann et al., 2009سیساتان و بلوجساتان
 )Kazemi, 2013و خوزستان )Shahreyari-Nejad et al., 2018

گونه )* Pseudenargia deleta (Osthelder, 1933

تشخیص :شکل  )81-8رنگ سر ،قفس سینه و باالهاای جلاو
قهوهای-حنایی تیره ،نوار پیش میانی و پس میانی به صورت خطاوط
قهوهای تیره با حاشیه سفید ،لکاه لوبیاایی تیاره متمایال باه سایاه و
واض  ،لکه گرد و چماقی دیده نمیشوند ،بال عقب در قاعده روشنتر
و به طرف حاشیه به ویژه روی رگبالها حناییتر ،ریش هاا قهاوهای
مایل به کرم.
بیونومی :این گونه دارای ی نسل در سال است .حشراه باالغ در
طول ماههای شهریور تا آبان فعال است .الروهاا چنادخوار باوده و از
گیاهان علفی مختلفی تغذیه میکنند .)Hacker, 2001
پراكنش :این گونه بومی کشور سوریه است .این گوناه در ایاران
تاکنون از استانهای تهران و فاارس ; Ebert and Hacker, 2002
 )Ravan et al., 2016گزارش شده است.
نمونههای مطالعه شده ،8931/1/88 ،8♀ 8♂ :ایستگاه .9

بحث
چنانکه ذکر شد ،در این تحقیق  81گونه متعلق باه  83جانس از
زیرخانواده  Xyleninaeشناسایی شد که در باین آنهاا  3گوناه بارای
اولین بار از استان خوزستان و  81گونه برای اولین بار از استان ایاالم
معرفی شادند .از آنجاا کاه قابالً روان و همکااران Ravan et al.,
 )2016و شهریاری و همکاران )Shahreyari-Nejad et al., 2018
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نیز مناطقی از خوزستان که نزدی به مناطق نمونه بارداری تحقیاق
حاضر بوده را مطالعه کرده اند 86 ،گونۀ یافت شده در این تحقیاق باا
آنها مشترک بود .اما از طرف دیگر  3گوناه نیاز در تحقیاق حاضار از
خوزستان جمعآوری شد که قبالً در دو تحقیق مذکور جمعآوری نشده
بااود .ایاان گونااههااا عبااارت از P. ،H. ambigua ،C. boursini
A. ،Sesamia sp. ،A. syriaca fuscorhoda ،monophaenis
 L. muscosa ،E. schawerdae ،centragoو  P. deletaهساتند.
این مساله نشان میدهد که هنوز تا کامل شدن فهرسات گوناههاای
موجود در این مناطق زمان زیادی باقی مانده و باید نمونهبرداری های
متمرکز بیشتری به ویژه در فصول و ماههایی که کمتر نموناهبارداری
شده انجام گردد .همچنین اگر از روشهای دیگر مانند تلاه طعماهای
هم استفاده شود یافتن گونههای بیشاتر کاامالً محتمال خواهاد باود.
گونههایی نیز از جنس  Agrocholaدر این تحقیق یافت شد که نتای
آن جداگانه منتشر شده است .)Ahmadi et al., 2021
از  81گونه جمعآوری شده در استان ایالم 81 ،گوناه بارای ایان
استان جدید بود .همچنین گونه  D. pinkeriنیز از این اساتان بارای
فون ایران جدید بود .دلیل این موضوع این است که این استان کمتار
توسف محققان خارجی و داخلی در گذشته مورد بررسیهای فونستی
قرار گرفته است .بنابراین مطالعه فون این استان اهمیت زیادی دارد و
میتواند منجر به یافت شدن گونههایی شود که دامنه پراکنش آنها در
کشورهای غربی ایران مانند ترکیه و عراق ثبت شده است .در اساتان
ایااالم دو بخااش کااامالً مجاازا و شاااخص از دیاادگاه توپوگرافی ا و
جغرافیایی وجود دارد ،دشتها و تپاهماهورهاای پسات جناوب اداماه
دشتهای مزوپوتامی یا بین النهرین بوده و جنگلهای بلوط زاگارس
کاااه اغلاااب دربرگیرناااده ارتفاعاااات کوهساااتانی اساااتان اسااات
 .)Mozaffarian, 2008بااا توجااه بااه تنااوع اقلیماای و شاارایف
توپوگرافی  ،استان ایالم از شرایف خاصی برخاوردار اسات .بناابراین
انتظار میرود که این منطقه تحت تاثیر این مسااله دارای گوناههاای
متنااوع و جالااب در بساایاری از گااروههااای حشاارات بخصااوص

 Noctuidaeباشد.
 89گونااه بااهطااور مشااترک هاام در خوزسااتان و هاام در ایااالم
جمااعآوری گردیااد .از بااین اینهااا دو گونااه  H. ambiguaو P.
 monophaenisاولین گزارش برای فون هر دو استان بود .این مساله
نشان میدهد که زیستگاه چنین گوناههاایی منطقاه زاگارس باوده و
دامنه انتشار آنها میتواند در کل این منطقه گسترده باشد.
در مقایسه با نتای مطالعه فون مازارع نیشاکر در خوزساتان کاه
توسف اسفندیاری و همکاران  )Esfandiari et al., 2011انجام شده
و  3گوناه از  Xyleninaeشناسااایی شاده اساات ،تنهاا دو گونااه S.
 exiguaو  C. clavipalpisبا تحقیق حاضر مشترک بودناد .ایان دو
گونه پراکنش وسیعی در مناطق و اقلیمهای مختلف دارند .اما از آنجاا
که اقلیم مزارع نیشکر مناطق بیابانی بوده و با محلهای نمونهبرداری
در تحقیق حاضر متفاوت است و عالوه بر آن در اکوسیستم کشاورزی
نیز بوده ،گونه مشترک بیشتری بین دو تحقیق وجود نداشت.
در پایان باید توصیه کرد که عالوه بر انجام مطالعات فونستی به
منظور تهیه چ لیستهاای کامال و کتاب مصاور بارای شناساایی
شبپرهها ،نیاز مبرم به انجام مطالعاات تاکساونومی نیاز روی فاون
 Noctuidaeدر ایران وجود دارد .همچنین مطالعه مراحل ناباالغ ایان
شبپرهها و میزبان گیاهی آنها در دوره الروی به ویژه در اکوسیساتم
جنگلهای بلوط بسیار ضروری است.

سپاسگزاری
بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چماران اهاواز باه
خااااطر حمایااات ماااالی از ایااان پاااژوهش باااه شاااماره پژوهاناااه
 )SCU.AP98.671تشکر و قدردانی میگردد .این مقاله بار اسااس
فرصت مطالعاتی دوره دکتری نویسنده اول مقالاه در دانشاگاه شاهید
باهنر کرمان است.
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 الگوی بال گونههای جمعآوری شده-1 شکل
1. Caradrina stenoptera, male 2. Caradrina bodenheimeri, male 3. Caradrina boursini, male 4. Caradrina clavipalpis, female 5.
Hoplodrina ambigua, male 6. Spodoptera exigua, female 7. Polyphaenis monophaenis, male 8. Apamea syriaca fuscorhoda, male 9.
Apamea maraschi, male 10. Apamea damascene, female 11. Sesamia sp., male 12. Episema lederi, male 13. Maraschia grisescens,
male 14. Conistra pseudopolitina, male 15. Dicycla oo, female.
Figure 1- Wing patterns of collected species
1. Caradrina stenoptera, male 2. Caradrina bodenheimeri, male 3. Caradrina boursini, male 4. Caradrina clavipalpis, female 5.
Hoplodrina ambigua, male 6. Spodoptera exigua, female 7. Polyphaenis monophaenis, male 8. Apamea syriaca fuscorhoda, male 9.
Apamea maraschi, male 10. Apamea damascene, female 11. Sesamia sp., male 12. Episema lederi, male 13. Maraschia grisescens,
male 14. Conistra pseudopolitina, male 15. Dicycla oo, female.
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)1 mm =  (مقیاس اندام تناسلیDichonia pinkeri  الگوی بال گونههای جمعآوری شده و اندام تناسلی گونه-2 شکل
1. Atethmia centrago, female 2. Evisa schawerdae, male 3. Scotochrosta pulla, male 4. Dichonia pinkeri, male 5. Dichonia pinkeri,
armature 6. Dichonia pinkeri, aedeagus 7. Dryobotodes glaucus, female 8. Dryobotodes eremita, male 9. Aporophyla canescens,
male 10. Polymixis ivanchiki, female 11. Polymixis trisignata, male 12. Polymixis colluta apotheina, male 13. Polymixis crinomima,
female 14. Leucochlaena muscosa, male 15. Pseudenargia deleta, female.
Figure 2- Wing patterns of collected species including male genitalia of Dichonia pinkeri (scale for genitalia = 1 mm)
1. Atethmia centrago, female 2. Evisa schawerdae, male 3. Scotochrosta pulla, male 4. Dichonia pinkeri, male 5. Dichonia pinkeri,
armature 6. Dichonia pinkeri, aedeagus 7. Dryobotodes glaucus, female 8. Dryobotodes eremita, male 9. Aporophyla canescens,
male 10. Polymixis ivanchiki, female 11. Polymixis trisignata, male 12. Polymixis colluta apotheina, male 13. Polymixis crinomima,
female 14. Leucochlaena muscosa, male 15. Pseudenargia deleta, female.
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