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 چكيده

يكي از آفات مهم ، در حال حاضر Streblote siva (Lefebvre)خوار دو نواري  ي برگ پره شب

شناسي  زيستي  منظور مطالعه بهجنوب ايران است. هاي  در استان كُنار و آكاسيا ،درختان كُنوكارپوس

برداري  ي نمونه ي تصادفي، برنامه بندي شده الگوي طبقه بر اساسجمعيت آفت، تغييرات صحرايي و 

اين و وزن متوسط تخم   اندازهتدوين گرديد.  94-1393در شهر بوشهر در سال روي كُنوكارپوس 

صورت  يزي بهر تخمگرم محاسبه شد.  يليم 86/2 ± 03/0متر و  يليم 38/1 ± 01/0به ترتيب   پره شب

الرو سنين بعدي به جمعي و  صورت دسته الروهاي سنين اول تا سوم بهبود. عددي  20تا  8ي ها دسته

هاي گرم  ي دوم بهار و تمام تابستان نواري نيمهخوار دو  ي برگ پره شب كردند.صورت انفرادي تغذيه 

ي  ها و تنه هاي ابريشمي نازك و محكم روي شاخه صورت شفيره و درون پيله ي بوشهر را به منطقه

اولين حشرات كامل در نسل اول پاييزه در اوايل مهرماه روي  كردند.گذراني  تابستانميزبان  درختان

ريزي حشرات در نسل  ت الروها در اواخر مهرماه رخ داد. تخماوج جمعي مشاهده شد.ميزبان درختان 

 ماه مشاهده شد ماه اتفاق افتاد و اوج الروهاي سنين مختلف در اواخر آبان دوم پاييزه در نيمه اول آبان

ي  حشرات كامل نسل بهاره از نيمهشروع شد. ماه  ديدر اواخر هاي اين نسل  شفيرهگذراني  و زمستان

 هاي با اين حشره در مكانتدريج ظاهر شده و در دهه اول فروردين به اوج رسيدند.  هدوم اسفندماه ب

هاي سرد داراي يك  با زمستان هاي هاي ماليم داراي دو نسل پاييزه و يك نسل بهاره و در مكان زمستان

 S. sivaتواند اطالعات اوليه الزم جهت مديريت  نتايج اين تحقيق مي .بودنسل پاييزه و يك نسل بهاره 

   را فراهم نمايد.

  

 شناسي ، زيستتغييرات جمعيتكُنوكارپوس، كُنار،  ،Streblote siva: ها واژه ديكل
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 مقدمه

تاكنون از  Lasiocampidaeگونه از خانواده  37تعداد 

 ,Wiltshire, 1964; Zolotuhinايران گزارش شده است (

1992 .(Mirzayans and Kalali )1970 (ي گونه دو 

Taragama (=Streblote) sifa Lef.  وTaragama 

(=Nadiasa) alpheraki Christoph  نمودند را گزارش

 Zolotuhin and Zahiri ،2008 .(Abaii(به نقل از 

 T. alpherakyiو  .T. siva Lefي ها گونه) 2000(

Christoph را گزارش كرد.   

 Streblote alpherakyi (Christoph)ي  گونه

مناطق باشد و  يكي از آفات با اهميت اقتصادي كم مي

انتشار آن شامل عراق، افغانستان و ايران است. اين گونه 

هاي  متر و در استان 2250تا  1250در ايران در ارتفاع 

آذربايجان غربي، اصفهان، كهگيلويه و بويراحمد، 

كرمان گزارش شده است لرستان، كردستان، فارس و 

)Zolotuhin and Zahiri, 2008 .(ي  گونهStreblote 

solitaria Zolotuhin, 1991  براي اولين بار توسط

Zolotuhin and Zahiri  )2008 از ايران شناسايي و (

عمدتاً در ارمنستان و ايران و بيشتر اين گونه گرديد. گزارش 

د و در ايران از مناطق متري انتشار دار 2350تا  1500در ارتفاع 

كردستان، كهگيلويه و بوير احمد، فارس و كرمان گزارش 

  ). Zolotuhin and Zahiri, 2008شده است (

 دو نواري، خوار برگ ي پره شبمناطق انتشار 

Streblote siva (Lefebvre) (Lep., Lasiocampidae)، 

 Bombyx (Taragama) sivaبا نام علمي مترادف 

Lefèbvre, 1827  ،شامل بخش كويري عربستان سعودي

افغانستان، پاكستان، هند و ايران عراق، بحرين، عمان، 

باشد. مناطق انتشار اين حشره در ايران شامل مناطقي  يم

ي البرز، اصفهان، فارس، خوزستان، سيستان و ها استاناز 

بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و كرمان بوده و پراكنش اين 

اهواز، زاهدان، ايرانشهر، جيرفت، حشره در شهرهاي 

بوشهر، بندرعباس، قزوين، فراشبند، كازرون، دزفول، 

بندر طاهري، خورموج، جزيره خارك، جزيره قشم، 

جزيره الوان، گنو، سيريك، بندرلنگه، ميناب، بشاگرد و 

 (,Zolotuhin and Zahiriسندرك گزارش شده است

ي ها درختچهدر منابع تعداد زيادي از درختان و  .2008)

اين  هاي يزبانم عنوان بهمناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري 

 (;Behdad, 1996شده است ذكرآفت در ايران و بحرين 

Modarres Awal, 1997; Abaii, 2000; Zolotuhin 

(and Zahiri, 2008  آن در جهاني و بيشترين مناطق انتشار

  جنوب ايران است.
در حال حاضر خوار دو نواري  ي برگ پره شب

، كُنوكارپوسدرختان مهم يكي از آفات 

Conocarpus erectus L. (Combretaceae) ،

و آكاسيا،  Ziziphus spp. (Rhamnaceae)،كُنار

Acacia ampliceps Maslin (Fabaceae) ، در

. الرو اين استبوشهر، خوزستان و هرمزگان  يها استان

ضمن اين درختان تغذيه كرده و  يها برگحشره از 

موجب ضعف عمومي  ،ها برگايجاد خسارت شديد به 

 ُكناردر درختان  ميوه درخت و كاهش شديد توليد

 درگذشته. اين حشره )Farrar et al., 2008( شود يم

نداشته است، اما پس از  يتوجه قابلخسارت اقتصادي 

در اماكن  ُكنوكارپوسدرخت وارداتي  ي گستردهكشت 

بوشهر، خوزستان و هرمزگان،  يها استانشهري و صنعتي 

تهديدي جدي براي  عنوان بهطغيان نموده و  شدت به

استان بوشهر مطرح شده  ژهيو به، ها استانفضاي سبز اين 

 (Esfandiari et al., 2013; Farrar andاست

.(Golestaneh, 2011  

در استان بوشهر، حفظ و نگهداري فضاهاي سبز 

ي منطقه،  شهري با توجه به شرايط اقليمي سخت و ويژه

ي اهميت طيمح ستيزي ها يآلودگوجود ريزگردها و 

زيادي دارد. در اين شرايط، سازگاري باالي 

ُكنوكارپوس با اقليم منطقه، مقاومت خوب در برابر 

بت به ساير ي و رشد سريع آن نسطيمح ستيزي ها تنش

ي آن در  گستردهي مهم بومي، سبب كشت ها گونه

ي شهرها و  حومهي ها يكار جنگلفضاهاي سبز شهري، 

ي پارس جنوبي شده است.  منطقه ازجملهاماكن صنعتي 

ي درختان در شهرها  ريزي توسعه جهت مديريت و برنامه
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شناخت كافي از مراحل زيستي آفات آن و روستاها، 

ي  پره شببا توجه به طغيان الزم و ضروري است. 

برخي مناطق جنوب كشور،  در خوار دو نواري  برگ

شناسي و تغييرات جمعيت مراحل  شناسي، زيست ريخت

 مورد بررسي قرار گرفته است.اين حشره رشدي 

  

  ها روشمواد و 

   شناسايي گونه

بر اساس اندازه، شكل نر و ماده بالغ هاي  ابتدا پروانه

تفكيك  ها شاخكتفاوت ظاهري (دو شكل جنسي) و 

با استفاده از روش به منظور شناسايي آنها شد. 

Robinson )1976 (اندام  از اساليد ميكروسكوپي

يي ها نمونهيد، تائجهت تهيه شد.  نري  پره شبزادآوري 

در مونيخ  ي ويت موزهي اين حشره به  مادهاز جنس نر و 

) ارسال شد و Witt Munchen, Germanyآلمان (

  مورد تائيد قرار گرفت. Zolotuhinتوسط دكتر 

  پرورش آزمايشگاهي

از روي درختان  S. sivaهاي  يرهشف 1393 ماه آباندر 

ي بوشهر  ُكنار، ُكنوكارپوس و آكاسيا در منطقه

آوري شد و به آزمايشگاه مركز تحقيقات و آموزش  جمع

كشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهر منتقل و تحت 

درجه سلسيوس،  27 ± 2آزمايشگاهي با دماي شرايط 

ساعت  12ي نوري  درصد و دوره 65 ± 5رطوبت نسبي 

ساعت تاريكي در قفس پرورش چوبي به  12روشنايي به 

هايي از جنس  متري با ديواره سانتي 50×50×50ابعاد 

 هاي ُكنوكارپوس روي برگپارچه توري ظريف 

كه يك نسل آزمايشگاهي از  يناشد. پس از نگهداري 

 10خوار دو نواري به دست آمد، حداقل  ي برگ پره شب

گيري كرده از نسل دوم انتخاب و  ي جفت ي ماده پره شب

هاي با  يزي روي شاخهر تخم منظور بهساعت  24به مدت 

ي ُكنوكارپوس رهاسازي شد. پس از  شدهبريده  برگ

 ها گذشت اين مدت، حشرات ماده از روي شاخه

ي گذاشته شده كه همگي كمتر از ها تخمي و آور جمع

گروه هم سن (كوهورت)  عنوان بهساعت سن داشت،  24

آزمايشي نگهداري شد. الروهاي سن اول پس از تفريخ، 

هاي ُكنوكارپوس  ي ظريف روي برگمو قلمبا استفاده از 

متري كه در كف  درون ظروف پتري با قطر هشت سانتي

رار داشت، گذاشته شدند. هر يك تا كاغذ صافي ق ها آن

ي تازه در اختيار الروها قرار گرفت. ها برگدو روز 

هاي پرورش  الروهاي سنين سه به بعد درون قفس

متر نگهداري شدند  سانتي 30×15اي شكل به ابعاد  استوانه

بدين  ُكنوكارپوس بود.  هاي بريده شده كه حاوي شاخه

ي اين حشره هاي مراحل مختلف زيست ترتيب كلوني

  .شدشناسي تشكيل  هاي ريخت جهت بررسي

  رشديشناسي مراحل مختلف  ريخت

رشدي مراحل مختلف  شناسي يختر هاي يژگيو

دو نواري در آزمايشگاه، با استفاده  خوار برگ ي پره شب

مجهز  Olympus sz60نوري  يكروسكوپم يواستراز 

و ترازوي دقيق آزمايشگاهي به عدسي چشمي مدرج 

Sartorius, BP 110  بررسي شدگرم  0001/0با دقت .

هر يك از نمونه  30حداقل  ،ابعاد يريگ اندازهبراي 

از هر مرحله  كامل ي حشرهمراحل تخم، الرو، شفيره و 

از گروه هم سن آزمايشگاهي انتخاب و مورد بررسي 

  قرار گرفت.

  تعيين سنين الروي

الرو سن اول تازه  ،تعيين تعداد سن الروي منظور به

 محض بهاز تخم خارج شده و الروهاي سنين باالتر 

انتخاب و به مدت يك دقيقه در آب  يانداز پوست

 قـسمت نيتر ضيعرجوش قرار داده شد. پس از آن 

با كمك از هر سن الرو بيست حداقل كپسول سر 

 به دست يها دادهز ا. شد بينوكولر مدرج اندازه گرفته

و پيـدا كـردن  ها نيانگيمآمده ميانگين گرفته و با مقايسه 

با ، تعداد سنين الروي ها آندر بين  دار يمعن اخـتالف

ي عرض كپسول سر و بر اساس قانون  اندازه بهتوجه 

مقايسه بين ميانگين  ).Dyar, 1980تعيين شد ( 1دايار

 -Tآزمون  ترين قسمت كپسول سر با استفاده از عريض

student  درصد صورت گرفتپنج و در سطح احتمال .

                                                 
1
 Dyar's rule 
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 عالوه بر اين جهت اطمينان با مـشاهده روزانـه الروهـا و

باقيمانده، سنين الروي مورد  يالرو هشمارش تعداد پوست

  .بررسي قرار گرفت

  نوسانات جمعيتشناسي صحرايي و  زيستبررسي 

و  1393مهر تا اسفند سال  يها ماهدر طول اين مطالعه 

 ي برنامهمطابق با يك  1394فروردين تا اسفندماه سال از 

برداري بر اساس الگوي  بررسي شد. نمونه يبردار نمونه

براي انتخاب واحد  بندي شده انجام شد. تصادفي طبقه

چهار شاخه در چهار جهت طور تصادفي  ، بهيبردار نمونه

سانتيمتر انتهايي آن  100انتخاب و اصلي جغرافيايي 

ي  پره الروهاي شبدقت در محل بررسي و تعداد  به

روي آن شمارش و ثبت شد؛  خوار دو نواري برگ

عنوان  متري به سانتي 100 ي شاخههر چهار  تعدادبنابراين 

محسوب شد. در هر زمان  يبردار نمونهيك واحد 

لف و ، تعداد تخم، الروهاي سنين مختيبردار نمونه

برداري مورد شمارش  موجود روي واحد نمونه هاي يرهشف

صورت منظم و هفتگي تا  به يبردار نمونهقرار گرفت. 

   آخر فصل ادامه يافت.

منظور تعيين تعداد مناسب نمونه، ابتدا  بهدر اين راستا 

 واحد نمونه انجام 30اوليه با تعداد  يبردار نمونهيك 

دست آمده مقدار  به يها دادهگرفت. سپس با استفاده از 

�� ي معادلهاز طريق  2خطاي نسبي = ��
�̅ × 100 

 يها دادهميانگين  ̅�كه در اين معادله  تعيين شد

بيانگر  RVخطاي استاندارد و  SEاوليه،  يبردار نمونه

در اين  قبول قابل. مقدار خطاي نسبي باشد يمخطاي نسبي 

مورد  ي نمونهدرصد در نظر گرفته شد. تعداد  25تحقيق 

� ي معادلهنياز با استفاده از  = �×���×�̅ � .
  محاسبه شد �

-tمقدار جدول  tمورد نياز،  ي نمونهبيانگر تعداد  Nكه 

student  آزادي تعداد نمونه،  ي درجهبر حسبSD 

 Dاوليه و  يبردار نمونهحاصل از  يها دادهانحراف معيار 

 (Pedigo and) است25/0( قبول قابلميزان خطاي 

(Buntin, 1994.   

                                                 
2
 Relative Variance 

آوري اطالعات هواشناسي در مناطق مورد  با جمع

جوار، ارتباط  ترين ايستگاه در مناطق هم مطالعه و نزديك

با استفاده از بين تغييرات جمعيت آفت و درجه حرارت 

   مشخص شد.ضريب تبيين در رگرسيون خطي 

  گذراني گذراني و تابستان زمستان

گذراني اين  تابستانو گذراني  بررسي زمستان منظور به

هفتگي در اواخر دوره  صورت بهبازديدهايي حشره، 

هاي دي، بهمن، اسفند، خرداد،  در ماهاين حشره  فعاليت

هاي درختان،  روي شاخهدر طبيعت و شهريور  دتير ، مردا

ها، زير پوسته تنه، روي خاك اطراف، زير خاك با  برگ

اي مناطق مورد مطالعه، ه بوته يال البههاي متفاوت و  عمق

 وگذراني   تابستانمحل  رو ينازاانجام گرفت و 

 .گذراني اين حشره مشخص شد زمستان

  

  نتايج و بحث

دو نواري، بر اساس  خوار برگ ي پره شب ي گونه

  Streblote sivaي نر  شرهاندام زادآوري ح هاي يژگيو

شخيص داده شد. دو عدد خار بزرگ روي قسمت ت

در اين  4از بخش انتهايي آلت تناسلي 3خارجي وزيكا

گونه وجود دارد كه از ويژگي بارز اين گونه است 

  ).1 (شكل

ي  پره شبشناسي مراحل مختلف رشدي  ريخت

  خوار دو نواري برگ

  تخم

است   شكل تخم اين حشره گرد متمايل به بيضي

از قطب ديگر  تر بزرگكه يك قطب آن كمي  طوري به

داراي ي تخم ضخيم و سخت بوده و  پوستهباشد.  يمآن 

 ها تخمي است. ا ژهيوي ها يبرآمدگتزيينات شيار مانند و 

رنگ روي  اي سفيدرنگ بوده و نقش و نگارهاي قهوه

از نقش و رسد كه  به نظر مي شود. يممشاهده  ها آن

"	Streblote"هاي جنس  نگارهاي روي تخم برخي از گونه

به عنوان  ها استفاده كرد. تواند در تشخيص و تفكيك گونه مي

                                                 
3
 Vesica 
4
 Aedeagus 
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از نظر  S. sivaو  Streblote panda (Hübner)مثال تخم 

توان بر  طرح و نقش و نگار متفاوت هستند و به راحتي مي

ها را تشخيص  اساس نقش و نگار روي تخم، هر يك از گونه

  ).2(شكل  داد

 

 

: V: خار، Aedeagus ،S: نماي از پهلو Aedeagus ،Bنماي از پشت     :A؛ Streblote sivaي نر  در حشرهاندام زادآوري  - 1شكل 

 وزيكا (تصوير اصلي).

Figure 1. The male genitalia of Streblote siva; A: Dorsal view of Aedeagus, B: Lateral view of 

Aedeagus, S: Spor, V: Vesica (Original Picture) 
 

  

 

 

 )Calvo and Molina, 2008(برگرفته از  Streblote pandaتخم : B، (تصوير اصلي) Streblote siva: تخم A - 2شكل 

Figure 2. A: Egg of Streblote siva (Original Picture), B: Egg of Streblote panda (Calvo and Molina, 2008) 

  

ا در برابر برخي ها ر نقش و نگارهاي روي تخم، آن

 (,Calvo and Molinaكند يمدشمنان طبيعي محافظت 

دو  خوار برگي  پره شبي متوسط تخم  اندازه. 2008)

 03/0طور متوسط  متر و وزن آن به يليم 38/1 ± 01/0نواري 

گرم محاسبه شد. تخم با رشد جنين داخل آن  يليم 86/2 ±

هاي روي آن ثابت ماند.  يينتزتغيير رنگ نداد و نقش و 

به ترتيب  S. pandaي  گونهاندازه و وزن تخم در ميانگين 

 (Calvoگرم يليم 72/2 ± 35/0متر و  يليم 37/1 07/0±

(and Molina, 2008 ي اين ها گونهي تخم در  اندازه. بود

ي  خانوادهي ها گونهتر از ساير  جنس، دو برابر بزرگ

Lasiocampidae بود )Ruf, 2002.( يزي در ر تخم

ي ها برگي نازك و يا  شاخهي كوچك روي ها گروه

تخم  .)Esfandiari et al., 2013( شددرختان ميزبان انجام 

ي بيشتر، وضعيت بهتري براي تغذيه الروها  زردهبا  تر بزرگ

-Garciaآورد ( يمدر شرايط نامناسب محيطي به وجود 

Barros, 2000.(  
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  الرو

داراي موهاي كوتاه و بلند فراوان  5پره شبالرو اين 

دارد. وضعيت سر از نوع  آلود پشمبوده و ظاهري 

هيپوگناتوس است و قطعات دهان در قسمت زير سر قرار 

ي جلويي مفصل اول سينه به  لبهدارد. يك دسته مو از 

طور كامل مخفي  سمت جلو متمايل شده و سر الرو را به

 . )3(شكل  كرده است

ي خاكستري، كرم ها رنگالروهاي سنين مختلف به 

هاي نارنجي و قرمزرنگ  يلزگرنگ با  ي كما قهوهو 

رنگ و از نظر شوند. الروهاي هم سن نيز  يممشاهده 

  ).4(شكل نقش و نگار متفاوت هستند 

در سطح پشتي بدن برخي الروها نوارهاي طولي 

ضعيف و در برخي ديگر در سطح پشتي هر مفصل بدن 

در  6رفتار استتار و تقليد. شود يموط ضربدري ديده خط

كه به رنگ تنه و شاخه  طوري الروها نيز مشاهده شد به

هاي روي بدن  يلزگغدد و يا  درخت مشاهده شدند.

 ها آنالروها از نظر رنگ، اندازه و تعداد موي روي 

هاي پشت مفصل دوازدهم بدن  يلزگمتفاوت بود. 

هاي  يلزگرنگ بودند و تمام  رنگ و بقيه نارنجي يب

ي بدن، خاكستري و تيره مشاهده ها مفصلقسمت پهلويي 

ي دوم، سوم و يازدهم، ها مفصلهاي پشت  يلزگشد. 

و  ها ليزگي آرايش موها روي  نحوهبلند و كشيده بودند. 

مفاصل بدن بسيار پيچيده و جالب بود كه درمجموع 

  ). 5(شكل چهار نوع مو ديده شد 

در برخي مفاصل بدن الروها، موهاي بادبزني شكل 

كه در مفاصل دوم و  شد روشن متمايل به سفيد ديده 

سوم بدن بسيار پرتراكم بوده و روي قسمت پشتي مفاصل 

يك نوع موي  .شد صورت پراكنده مشاهده  ديگر بدن به

صورت عرضي روي  ي (سوزني) با تراكم زياد و بها زهين

و در پشت موهاي بادبزني و سوم بدن الرو  مفاصل دوم

قرار گرفته است. اين موها در حالت استراحت به داخل 

محض خطر و يا  اما بهمانده  بدن كشيده شده و مخفي 

                                                 
5
 Lappet moth 
6
 Mimicry 

كه دو  طوري بهحركت، اين موها برجسته و نمايان شده 

شد  ي عرضي روي مفاصل دوم و سوم ديده  يرهتنوار 

كه علت نام فارسي اين حشره، همين ويژگي است. 

ي بدن، اغلب تيره و بلند و از نظر ها ليزگموهاي روي 

ي كوچك پهلويي مفاصل ها ليزگتعداد متفاوت بود. 

ي پهلويي بزرگ مفاصل ها ليزگبدن، اغلب يك مو و 

پنج مو نيز روي بدن، بيش از پنج مو داشتند. سه تا 

. شد ي قسمت پشتي مفاصل بدن مشاهده ها ليزگ

رنگ نيز در تمام سطح بدن  موهاي معمولي خاكستري

  شد. صورت متراكم ديده  خصوص اطراف پاها به به

داراي ، ها پروانهي مختلف ها گونهموها در الروهاي 

عمل محافظتي در برابر شكارگرها و پارازيتوييدها 

نيز چهار نوع مو روي  S. pandaهستند. در الرو 

 (Calvo andالروها گزارش شده است مفاصل بدن

(Molina, 2008 .متصل  7موهايي كه به غدد سمي

باعث گزش و سوزش  S. pandaروي بدن الرو  ،است

ي مورد مطالعه  گونه). در Faucheux, 2012( شود يم

اي شكل تيره باعث سوزش و ايجاد كهير  يزهننيز موهاي 

روي پوست بدن شد. قسمتي از مفاصل دوم و سوم بدن 

كه اين نوع موها روي آن قرار گرفته بود، به شكل لوال 

درآمده و قادر به باز و بسته شدن بود. اين قالب لواليي 

راحتي اين  دهد كه به يمشكل، اين امكان را به الروها 

ره را در حالت عادي، مخفي نگه دارد و اي تي يزهنموهاي 

وقتي الرو احساس خطر كند، موها بيرون آمده و ظاهر 

 ها گونه). اين موها در برخي Faucheux, 2012شوند (

تواند به داخل پوست و چشم انسان و پرندگان نفوذ  يم

 S. pandaكند و باعث سوزش گردد. شكستن مو در 

باعث خروج مواد شيميايي داخل سلول حسي مو شده كه 

ها، مادهاي بنام هيستامين است كه  قسمتي از اين تراوش

شود  يمزايي  يماريبآلرژي و بروز عالئم  باعث

)Faucheux, 2012.(  

                                                 
7
 urticating hairs 
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 (تصوير اصلي). Streblote sivaسنين مختلف الروهاي  - 3شكل 

Figure 3. Defferent larval instars of Streblote siva (Original Picture) 

 

  

 

  (تصوير اصلي) Streblote siva هايتنوع ظاهري در شكل، نقش و نگار و رنگ الرو - 4شكل 

Figure 4. Variation in the shape, pattern and color of the larvae of Streblote siva (Original Picture) 

  

  تعداد سنين الروي

) براي اين حشره با توجه 3تعداد شش سن الروي (شكل 

ي عرض كپسول سر و نيز پرورش آزمايشگاهي تعيين  اندازه به

  . )1شد (جدول 

درجه سيلسيوس و نيز  20تر از  در شرايط دمايي پايين

گياهان نامطلوب در آزمايشگاه تا هشت ي از ا هيتغذشرايط 

  سن الروي مشاهده شد.

  شفيره

ي نازك از جنس ا لهيپالرو قبل از تشكيل شفيره، ابتدا 

ي  لهيپ. شود يمابريشم تشكيل داده و درون آن تبديل به شفيره 

صورت  بهشكل و بسيار محكم بوده و  ابريشمي، دوكي

ي درخت  تنهندرت روي  و به ها شاخهطولي روي 

بين يك تا پنج سانتيمتر  ها لهيپي  اندازه. شود يمتشكيل 

ي نر  لهيپو قطورتر از  تر بزرگي ماده  لهيپمتفاوت بود و 

خوار دو نواري  ي برگ پره ي شب پيله). 6بود (شكل 

صورت انفرادي و گاهي در مجاورت هم  معموالً به

ي نر و ماده به ترتيب  رهيشفوزن شوند. ميانگين  يمتشكيل 

و ميانگين  گرم يليم 8/1843 ± 5/29و  2/1104 ± 0/72

متر  سانتي  4/41 ± 5/2و   7/27 ± 3/1طول آنها به ترتيب 

 )Farrar et al. )2017به دست آمد. نتايج تحقيقات 
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   . شود مي وزن متفاوتهايي با  يرهشفدوران الروي و ايجاد باعث تغيير در رشد و نمو  نشان داد غذاي گياهي متفاوت
  

 خوار دو نواري و نسبت دايار ي برگ پره ي عرض كپسول سر در الروهاي سنين مختلف شب اندازه - 1جدول 

Table 1. Head capsula width of different larval instars of Streblote siva and groth ratio by Dyar‘s rule 

Instar n Mean±SE 
Growth ratio Confidence interval 95% 

(Dyar‘s rule) Lower limit Upper limit 

1
st
 Larvae 40 1.27±0.05 - - - 

2
nd
 Larvae 40 1.79±0.02 1.44 1.32 1.57 

3
th
 Larvae 30 2.62±0.03 1.47 1.41 1.54 

4
th
 Larvae 20 3.71±0.04 1.42 1.38 1.46 

5
th
 Larvae 20 5.12±0.08 1.38 1.34 1.43 

6
th
 Larvae 20 6.29±0.07 1.23 1.18 1.29 

  

  حشرات كامل

ي دوطرفه، ا شانهشاخك در افراد نر و ماده از نوع 

ها  ي طول شانه شكل شاخك در نر و ماده از نظر اندازه

پايين، پالپ لب ي  آروارهمتفاوت، فاقد خرطوم و پالپ 

پايين توسعه يافته؛ خارهاي روي ساق پا كوتاه و 

 R2 بال رگ، 8؛ بال جلو فاقد رتيناكولوم2-2-0صورت  به

تشكيل ساقه داده، بال  areoleدر قسمت جلو بدون  R3با 

اي هيومرال،  يهزاو بال رگعقب بدون فرنولوم و داراي 

 Sc الب رگدر ابتدا با هم يكي شده و  Rsو  Sc بال رگ

رسد، عالوه بر وجود  يم Costa بال رگبا يك شاخه به 

نيز  A3 بال رگ)، A1+2و آنال ( Cu ،Mهاي  بال رگ

شود، بال جلو بزرگ و گسترده و سطح بال  يمديده 

؛ بدن حشرات بالغ از بودعقب دوسوم بال جلو و گرد 

حشرات نر و  بود.ي بزرگ پوشيده شده ها پولكموها و 

 بودندماده با هم از نظر شكل، وزن و اندازه متفاوت 

  ). 7(شكل 

اين  هاي هاي گونه يژگيواز  9داشتن دو شكل جنسي

طوركلي بر  ي پروانه بالغ بهها بالخانواده است. رنگ 

 احتماالًاساس ميزان رطوبت محيط و تغييرات فصلي و 

كستري تا تواند از خا يمكند و  يمميزبان گياهي تغيير 

 .)Esfandiari et al., 2013(نارنجي و آجري تغيير نمايد 

خوزستان داراي  آوري شده در استان ي ماده جمعها نمونه

رنگ با يك نقطه  ي شكالتي كما قهوهي جلويي ها بال

                                                 
8
 Retinaculum 
9
 Sexual dimorphism 

ي عقب به رنگ زرد ها بالپررنگ در وسط هر بال مي باشد. 

ي متمايل ا قهوهطرف حاشيه بال به  متمايل به كرم بوده و به

شود. رنگ شكم، سر و قسمت مياني سينه خاكستري  يم

  .)Esfandiari et al., 2013(باشد  يممتمايل به كرم 

  حشرات كامل نر
 6/39، با وزن متوسط تر از ماده حشرات نر كوچك

گرم، عرض بدن با بال باز در حشرات نر  يليم 4/449 ±

متر بود. حشرات بالغ نر از باال به شكل  يليم 55تا  45

شوند. نقش و نگارهاي روي بال نسبت به  يممثلثي ديده 

ي ا شانه. شاخك بودحشرات ماده بيشتر و كامالً متفاوت 

شد.   تر كوتاهتدريج به سمت انتها  دوطرفه بلند كه به

ي حشرات كامل نر در حالت عادي  روي شكم ها بال

 ها بالكه در اين حالت، محل اتصال حالت خوابيده داشته 

شد.  ي ديده ا قهوهسينه و نيز ابتداي بال،   قفسهروي 

ي بدن و خاكستري  ينهزمرنگ  قسمت انتهايي بال هم

شكم حشرات نر باريك و بلند  بود.ي ا قهوهمتمايل به 

بوده و در زمان قرار گرفتن بال روي بدن، سه تا چهار 

  . بودطور واضح قابل مشاهده  بهمفصل آن 

  حشرات كامل ماده

حشرات ماده درشت، با شكم بسيار حجيم، وزن 

گرم و عرض بدن با بال باز  يليم 8/1282 ± 0/29متوسط 

  ي ماده  حشرهمتر بود. طول بال جلو با وزن  يليم 77تا  70

بالغ داراي همبستگي مثبت است و رژيم غذايي متفاوت 

هاي متفاوت  حشرات ماده با وزن باعث به وجود آمدن

  ).Farrar et al., 2017(شود  مي
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اي (سوزني) شكل كوتاه و تيره در پشت  : موهاي نيزهA؛  Streblote siva هايانواع موهاي روي بدن الرو - 5شكل 
: موهاي تيره و بلند روي Cهاي سينه و پراكنده در مفاصل شكم،  بادبزني روشن در پشت مفصل: موهاي Bهاي سينه،  مفصل

 رنگ (تصوير اصلي). : موهاي معمولي خاكستريDزگيل، 

Figure 5: Chaetotaxy of Streblote siva larvae; A: Black and short styliform sets of hairs located 

on the dorsal surface of the mesothoracic and metathoracic segments, B: The fan- like or 

elongated tennis racket sets of white hairs located on the dorsal surface of the thoracic and 

abdominal segments, C: Dark and long hair on tubercle, D: Normal gray hair (Original Picture) 

  

  

 

ي ابريشمي كاغذي شكل تشكيل  : پيلهBخوار دو نواري در حال تنيدن ابريشم و تشكيل پيله،  ي برگ پره : الرو شبA - 6شكل 
 : شفيره ماده (تصوير اصلي)D: شفيره نر، Cشده روي شاخه و برگ، 

Figure 6. A: Cocoon making by larvae of Streblote siva, B: The cocoon of Streblote siva; C: Male 

pupa of Streblote siva, D: Female pupa of Streblote siva (Original Picture) 
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 دو نواري (شكل اصلي) خوار ي برگ پره رگبندي بال شب - 7شكل 

Figure 7. Wing venation of Streblote siva (Original image) 

 

  

ي بالغ نسبت به نرها از نظر نقش و نگار  مادهحشرات 

. بال حشرات ماده در بودند تر ساده ها بالروي بدن و 

صورت خوابيده  حالت استراحت و عادي، روي شكم به

صورت دو  گيرد كه در اين حالت، اين حشره به يمقرار 

طور  شود. رنگ بال به يمي ديده ا قهوهرنگ خاكستري و 

اي است و اين رنگ در محل اتصال بال به  كامل قهوه

هاي دوم و سوم از پهلو ادامه يافته و از  ينهسسمت مفصل 

شد. تمام قسمت سر و سينه مودار و  اي ديده  باال ذوزنقه

يك  ها ماده. در برخي از بودخاكستري متمايل به سفيد 

سوم مانده به انتها بال  نقطه سفيد و براق وسط يك

كه حاصل انتهاي نوار  بودروشني قابل مشاهده  به

. در قسمت زير پنج مفصل بودال زيگزاكي سفيد روي ب

ي  ). حشره8شد (شكل  رنگ مشاهده  يرهتي ها نقطهشكم 

اي خاصي با  ماده در مواقع احساس خطر مواد قهوه

كند.  به بيرون ترشح مياز طريق مخرج سرعت و فشار 

شناسي شامل ميانگين وزن و  هاي ريخت برخي از ويژگي

بيان شده  2در جدول  پره شبمراحل رشد اين ي  اندازه

  است.

  شناسي صحرايي زيست

ي دوم بهار و  خوار دو نواري نيمه ي برگ پره شب

صورت شفيره  ي بوشهر را به هاي گرم منطقه تمام تابستان

ها و  هاي ابريشمي نازك و محكم روي شاخه و درون پيله

درختان غير ي درختان ُكنوكارپوس، آكاسيا، ُكنار و  تنه

. جمعيت كردگذراني  تابستانها  ميزبان نزديك به ميزبان

هايي بود كه  آفت در فصل بعد مربوط به تعداد شفيره

تعداد چه  كه هر طوري گذراني شدند به موفق به تابستان

ها زيادتر بود، جمعيت آفت در پاييز بيشتر شد.  اين شفيره

تدريج  ، بهرود در اوايل مهرماه كه هوا رو به خنكي مي

شده و  ها خارج  هاي بالغ و كامل از شفيره پره شب

اولين حشرات كامل در نسل اول پاييزه در  شدند. پراكنده 

 1394و  1393هاي  ي بوشهر اوايل مهرماه طي سال منطقه

روي درختان ُكنوكارپوس، آكاسيا و ُكنار مشاهده شد. 

ت. تدريج اوج گرف هاي بالغ اين حشره به پره ظهور شب

ي  پره شبميانگين طول عمر حشرات كامل نر و ماده 

 4/9 ± 5/3و  3/8 ± 2/4دو نواري به ترتيب  خوار برگ

روز محاسبه شد. حشرات كامل روزها روي برگ، 

به  پره شبشدند. اين  يمي درختان مشاهده  ها و تنه شاخه

هاي نوري جلب  خاطر عدم گرايش مثبت به نور، به تله

يري كرده و گ جفتماده در شب حشرات نر و نشد. 

يزي كردند. ر تخميري، شروع به گ جفتپس از  ها ماده

يزي معموالً در چهار روز اول زندگي حشرات ماده ر تخم

به سرعت در طول زندگي كاهش افتد و  اتفاق مي

ي ماده در  ). يك حشرهFarrar et al., 2017يابد ( مي

تخم توليد كرد.  237طول زندگي خود، تا حداكثر 
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عددي بود و اين  20تا  8ي ها دستهصورت  يزي بهر تخم

ي ها قسمتتخم روي  100حشره در مواردي تا بيش از 

ي درختان  تنهي نازك و حتي ها شاخهمختلف برگ، 

زمان رشد  ُكنوكارپوس، آكاسيا و ُكنار قرار داد. مدت

روز بود. الروهاي سن اول پس  11تا  6ين در طبيعت جن

جمعي از قسمت نرم  صورت دسته از خروج از تخم، به

جا  و هماني نازك و سبزرنگ تغذيه كرده ها شاخه

صورتي كه پوستك باقيمانده از  اندازي نمودند، به پوست

 ها روي برگ و شاخه قابل مشاهده بود. اين الروها در آن

اي روي برگ، يك اليه بسيار نازك  يهتغذاثر فعاليت 

).9ابريشمي شفاف و براق ايجاد كردند (شكل 

   

 خوار دو نواري (تصوير اصلي) ي برگ پره ي نر شب : حشرهBخوار دو نواري،  ي برگ پره ي شب ي ماده : حشرهA - 8شكل 

Figure 8. A: Female of Streblote siva; B: Male of of Streblote siva (Original picture) 
 

 
خوار دو  ي برگ پره خطاي استاندارد)) مراحل مختلف رشدي شب ±شناسي (ميانگين وزن و اندازه  هاي ريخت ويژگي - 2جدول 

 نواري روي كُنوكارپوس

Table 2. Morphological characteristics (Mean of weight and size ± SE) of different growth stages of 

Streblote siva on Conocarpus erectus 

Size (mm) Weight (mg) n Life Stages 

1.38±0.01 2.86±0.03 250 Egg 

5.33±0.21 2.78±0.11 50 1
st
 Larvae 

10.68±0.42 268.78±0.11 50 2
nd
 Larvae 

29.15±2.05 1836.30±37.27 40 3
th
 Larvae 

51.27±3.12 3480.50±64.19 40 4
th
 Larvae 

64.76±3.23 4040.50±30.54 30 5
th
 Larvae 

71.11±5.04 4877.40±21.34 30 6
th
 Larvae 

41.42±2.45 1843.20±29.54 30 Female pupa 

27.68±1.33 1104.20±72.02 30 Male pupa 

38.24±2.07 1282.80±29.01 
 

Female adult 

29.17±1.28 499.40±39.60 30 Male adult  

75.83±0.18 - 30 Wingspan of the female 

48.92±0.20 - 30 Wingspan of the male 
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خوار دو نواري  ي برگ پره ابريشمي بر اثر فعاليت الرو سن اول شبي نازك و درخشنده حاصل از تارهاي  اليه - 9شكل 
 هاي درختان ميزبان (تصوير اصلي) روي شاخه

Figure 9 - The thin and bright layer of silk due to the activity of the first larvae of Streblote siva 

on the branches of the hosts plants (Original picture) 

  

ي تجمعفعاليت ي  نشانهي نازك و براق،  هيالاين 

چند الرو سن اول در مجاورت هم بود.  اي تغذيه

ي الروهاي سن اول مورد تغذيه  وسيله يي كه بهها شاخه

. الروهاي سن اول، دوم و ندقرار گرفتند، خشك شد

و به همين  شتنددا فعاليت تجمعيسوم گرايش شديدي به 

ها متمركز شده و به  جهت به شكل گروهي روي برگ

. تحرك الرو سن دوم و سوم بيش از سن ختندپردا تغذيه 

به  وپراكنده شده تدريج  اول بود. الرو سن سوم به بعد به

توان  . الروهاي سنين چهارم تا ششم را ميختندپردا تغذيه 

ده ها مشاه در طول روز در حالت انفرادي روي شاخه

از سنين  ي سن چهارم به باال بيشتر و تغذيه كرد. تحرك

اندازي، رنگ بدن  از هر بار پوست يك تا سوم بود. پس

ي هر نسل در زير درختان  الرو تغيير كرد. در اواخر دوره

. در شدآلوده، بيشترين ميزان فضوالت درشت مشاهده 

زمان فعاليت شديد و تراكم باالي الروها كه معموالً در 

ُكنوكارپوس و آكاسيا افتاد، درختان  واخر مهرماه اتفاق ا

شدت كاهش برگ داشتند. از  و يا بهبوده فاقد برگ 

ماه جمعيت الروها  ي آخر مهرماه تا دهه اول آبان هفته

ي كامل كرده و به  الروهايي كه تغذيهكاهش پيدا كرد. 

تنه  حداكثر رشد رسيدند، پس از يافتن جاي مناسب روي

حركت مانده و  هاي درخت، براي چند ساعت بي و شاخه

تدريج شروع به تنيدن ابريشم اطراف بدن نموده و در  به

ي ابريشمي محكم ساخته و در داخل آن  يلهپآخر يك 

تبديل به شفيره شدند. الروهايي كه پارازيته نشده بودند، 

در صورتي كه  .كمتر از يك روز تشكيل شفيره دادنددر 

اي پارازيته شده، مدت زمان بيشتري صرف ساختن الروه

پيله كردند. برخي الروها به دليل پارازيته شدن يا بيماري، 

ي نازكي تنيده و قادر به تكميل آن نبودند. تعدادي از  پيله

نيز قبل از تشكيل پيله از بين رفتند. شده الروهاي پارازيته 

يزه ريزي نسل اول پاي ي رشدي از شروع تخم طول دوره

ريزي نسل حاصل از آن روي ُكنوكارپوس،  تا شروع تخم

ريزي حشرات ظاهر  حدود يك ماه به طول انجاميد. تخم

و  1393ماه در سال  شده نسل دوم پاييزه در دهه اول آبان

اتفاق افتاد و اوج الروهاي  1394ماه سال  دهه دوم آبان

 25به ترتيب در  1394و  1393سنين مختلف در سال 

ماه مشاهده شد. پس از آن به آهستگي  آبان 30اه و م آبان

 1393ماه سال  دي 21در  .رشد و نمو الروها انجام شد

و به شدت كاهش يافت اين حشره الروهاي جمعيت 

شدند. جمعيت نسل دوم  گذران زمستاني  وارد مرحله

 12تحت تأثير كاهش دما تا ميانگين  1394پاييزه سال 

تلفات زياد الروها متحمل  درجه سلسيوس قرار گرفت و

طور ناقص به  شد. اين امر موجب گرديد نسل دوم به

سپري شدن نسل دوم پاييزه سال  زمان مدتاتمام برسد. 

. حشرات كامل نسل بهاره حاصل بودحدود دو ماه  1393

در سال  گذران نسل دوم پاييزه هاي زمستان از شفيره

. ندهر شدتدريج ظا ي دوم اسفندماه به ، از نيمه1393

الروهاي اين نسل در دهه اول فروردين به اوج رسيدند و 

ي روي درختان مشاهده ماه جمعيت الرو اوايل ارديبهشت



1397 تابستان، 2شماره  41)، جلد يكشاورز ي(مجله علم ياهپزشكيگ  

 

 

23 

هاي اين  شفيرهها ديده شد.  نشد اما اوج جمعيت شفيره

ي  گذراني خود را شروع كردند. طول دوره نسل، تابستان

ريزي نسل بهاره تا تشكيل  رشدي از شروع تخم

گذران روي ُكنوكارپوس، حدود يك  هاي تابستان شفيره

  ماه به طول انجاميد.

  گذراني گذراني و تابستان زمستان

گذراني اين حشره  گذراني و تابستان زمستان

ي ابريشمي در روي  يلهپصورت شفيره در داخل  به

ي درختان ميزبان و درختان غير ميزبان نزديك ها شاخه

ي درختان و  و درز تنه  و الي شكاف درختان ميزبان

  .دادي ابريشمي رخ  يلهپشفيره درون  گاهي پيش

  تعداد نسل 

دو نواري در شرايط  خوار برگي  پره شب 

بوشهر داراي سه نسل كامل و در معتدل هاي  زمستان

هاي سرد داراي دو نسل كامل و يك نسل ناقص  زمستان

هاي پاييزه)  كه دو نسل در پاييز و اوايل زمستان (نسلبود 

ماه (نسل بهاره) رخ  و يك نسل اواخر اسفند و فروردين

خوار دو  ي برگ پره تحقيقي بر اساس نياز دمايي شب .داد

ي  در شرايط طبيعي منطقه )درجه -روز (مدل نواري

سه تواند  مياست كه اين حشره مورد مطالعه نشان داده 

    . (Farrar et al., 2016)كند توليد نسل 

  تغييرات جمعيت

ي  پره شب ي تخم و الروهاي سن اول دسته اولين

ي  روي ُكنوكارپوس در منطقه خوار دو نواري برگ

مشاهده  1394و  1393 هاي مهرماه سالاوايل در   بوشهر

صورت تدريجي  بهكامل با توجه به ظهور حشرات شد. 

از تخم، سنين مختلف الروي و  از اوايل مهرماه، تركيبي

برداري مشاهده  هاي نمونه كامل در طي زمان حشرات

هر دو سال نشان داد در تغييرات جمعيت نسل اول  شد.

هاي خارج شده از  پره كه زمان ظهور اولين شب

، در اوايل مهرماه بود. مدت گذران تابستان هاي يرهشف

زمان سپري شدن نسل اول پاييزه از دهم مهرماه تا هفتم 

و از هشتم مهرماه تا يازدهم  1393ماه در سال  آبان

 بود. 1394سال در ماه  آبان

ي اوج مشخص بود  نسل اول پاييزه داراي يك نقطه

و در  71/4 ± 67/0گين با ميان 26/7/1393كه در تاريخ 

در الرو عدد  38/3 ± 42/0با ميانگين  27/7/1394تاريخ 

برداري رخ داد. در ادامه ميانگين جمعيت  هر واحد نمونه

مرور كاهش پيدا كرد و به كمترين مقدار خود در نسل  به

 1393ماه سال  كه در تاريخ هفتم آبان طوري اول رسيد به

انگين جمعيت به ترتيب مي 1394ماه سال  و يازدهم آبان

در هر واحد الرو عدد  95/0 ± 13/0و  47/1 ± 18/0

برداري بود. به اين ترتيب مدت زمان سپري شدن  نمونه

نسل اول پاييزه در هر دو سال حدود يك ماه و از اوايل 

از ماه اتفاق افتاد. جمعيت الروها  مهرماه تا دهه اول آبان

طوري  جي كرد بهشروع به افزايش تدريهفته دوم آبان 

و در تاريخ  92/2 ± 37/0با ميانگين  25/8/1393كه در 

در واحد الرو عدد  61/1 ± 18/0با ميانگين  30/8/1394

برداري به باالترين مقدار در نسل دوم پاييزه در دو  نمونه

اين حشره با نوسانات الرو سپس جمعيت  .سال رسيد

ر بيشتر از نسل اول پاييزه كاهش پيدا كرد و د

و  10 (شكل به صفر رسيد الروها جمعيت 14/10/1393

از نوسانات جمعيت الروها در نسل دوم پاييزه بيشتر  .)11

بود. اختالف بارز نسل دوم نسل اول پاييزه و نسل بهاره 

اين بود  1394با نسل دوم پاييزه در سال  1393پاييزه سال 

متوقف  23/9/1394كه رشد و نمو الروهاي اين نسل در 

كه تعداد زيادي از الروها مرده و از روي  يطور بهشد 

ومير الروها  درختان به روي زمين افتادند. بيشترين مرگ

طول مدت سپري شدن مربوط به سن دوم و سوم بود. 

ماه و  تا هفتم دي 1393ماه  نسل دوم پاييزه از هشتم آبان

حدود دو ماه به طول انجاميد. ميانگين تراكم جمعيت 

نسل اول پاييزه نسبت به نسل دوم پاييزه در هر دو سال 

بيشتر بود. مراحل زيستي نسل دوم پاييزه نسبت به نسل 

تر شد. در آخر  اول پاييزه به دليل سردي هوا، طوالني

ي ابريشمي كاغذي،  گذران در پيله هاي زمستان شفيره

هاي دي، بهمن  در طول ماه روي درخت تشكيل شدند.

صورت شفيره درون پيله به سر  و اوايل اسفند حشرات به

برده و با مساعد شدن هوا نسل بهاره تشكيل شد.
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ي بوشهر از  روي درخت كُنوكارپوس در منطقه خوار دو نواري ي برگ پره شبتغييرات جمعيت الروهاي سنين مختلف  - 10شكل 

  1394تا شهريورماه  1393مهرماه 

Figure 10. The population dynamics of  Streblote siva larva on Conocarpus erectus in Bushehr from 

October 2014 to August 2015 
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ي بوشهر از  روي درخت كُنوكارپوس در منطقه خوار دو نواري ي برگ پره شب تغييرات جمعيت الروهاي سنين مختلف - 11شكل 

  1394ماه  تا بهمن 1394مهرماه 

Figure 11. The population dynamics of Streblote siva larva on Conocarpus erectus in Bushehr 

fromOctober 2015 to February 2016 

  

با ميانگين  5/1/1393در جمعيت الروهاي نسل بهاره 

برداري به  در واحد نمونهالرو عدد  57/3 ± 55/0

ي اوج  ي اوج رسيد. در نسل بهاره نيز يك نقطه نقطه

مشخص ديده شد. جمعيت الروها از اين تاريخ 

ماه  طوري كه در اوايل ارديبهشت كاهش پيدا كرد به

به صفر رسيد. شروع فعاليت نسل الروها جمعيت 

بهاره (سوم) از اوايل اسفند بود و تا اوايل ارديبهشت 

بنابراين مدت زمان ظهور حشرات كامل تا . شد كامل

M
e
a
n
 N
u
m
b
e
r
 o
f 
L
a
r
v
a
 



1397 تابستان، 2شماره  41)، جلد يكشاورز ي(مجله علم ياهپزشكيگ  

 

 

25 

روز در اين نسل به طول  40تا  30تشكيل شفيره بين 

هاي گرم خرداد، تير، مرداد  انجاميد. حشرات در ماه

ي ابريشمي بسر  صورت شفيره درون پيله و شهريور به

تواند  نتايج اين تحقيق مي .)11و  10(شكل  بردند

را فراهم  S. sivaاطالعات اوليه الزم جهت مديريت 

  نمايد.

  

  

  

  سپاسگزاري
بدين وسيله از حمايت مالي پرديس كشاورزي و 

 نيتأممنابع طبيعي دانشگاه رازي كرمانشاه، از حمايت و 

امكانات و آزمايشگاه مركز تحقيقات و آموزش 

كشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهر وابسته به سازمان 

قدرداني كشاورزي تحقيقات، آموزش و ترويج 

ها و مراتع كشور  گردد. از موسسه تحقيقات جنگل مي

.شود يماز اين رساله تقدير و تشكر حمايت دليل  به

REFRENCES 

 
Abaii, M. 2000. Pests of forest trees and shrubs of Iran, No: 22; Ministry of Agriculture, 

Agricultural Research Education & Extension organization; Tehran, pp.175. (in Farsi). 

Behdad, E. 1996. Pests and diseases of forest trees and shrubs and ornamental plants in 

Iran. Vaziry, 824pp. (in Farsi). 

Calvo, D. and Molina, J.M. 2008. Morphological aspects of developmental stages of 

Streblote panda (Lepidoptera: Lasiocampidae). Annales de la Societe Entomologique de 

France, 44 (1) : 37-46. 

Dyar, H.G. 1890. The number of molts of lepidopterous larvae. Psyche, 5: 420-422. 

Esfandiari, M., Mossadegh, M.S., Farrar, N., and Fazelinejad, A. (2013). Report of 

Streblote siva (Lepidoptera: Lasiocampidae) damage on conocarpus trees in south and 

southwestern provinces of Iran. Plant Pest Research.  2(2):75-80. (in Farsi with English 

abstract). 

Farrar, N., and Golestaneh, S.R. 2011. Streblote siva a potential defoliator of Konar 

(Ziziphus spp.) in Bushehr, Iran. 2nd International Jujube Symposium Xinzheng, China, 

28-29. 

Farrar, N., Assareh, M.H., Sadeghi, S.M., and Sadeghi, S.E. 2008. Present status of 

arthropoda pests on Ziziphus spp. in south of Iran. Proceeding of First International 

Jujube Symposium. Baoding, China, 63-64. 

Farrar, N., Zamani, A.A., Haghani, M., and Jamshidnia, A. 2017. Effects of body size, 

nutrition intake and mating on longevity and other reproduction aspects of Streblote siva 

(Lefebvre). Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 15 (2): 187-198. (in 

Farsi with English abstract). 

Farrar, N., Zamani, A.A., Moeini Naghadeh, N., Azizkhani, E., and Haghani, M. 2016. 

Estimation of development threshold and thermal requirements of Jujube lappet moth 

Streblote siva (Lefebvre). Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 13 

(2): 150-159. (in Farsi with English abstract). 



شناسي و تغييرات جمعيت ...شناسي، زيستفرار، زماني، معيني نقده، حقاني و عزيز خاني: ريخت  26 

Faucheux, M.J. 2012. The urticating apparatus in the larva of the Lappet Moth, Streblote 

panda Hübner, 1820 (Lepidoptera: Lasiocampidae). Bonn Zoological Bulletin, 61 (1): 

129–134. 

Garcia-Barros, E. 2000. Body size, egg size, and their interspecific relationships with 

ecological and life history traits in butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea). 

Biological Journal of the Linnean Society, 70: 251–284. 

Modarres Awal, M. 1997. List of agricultural pests and natural enemies. Ferdowsi 

University of Mashhad, Mashhad. 759 pp. (in Farsi). 

Pedigo, L.P., and Buntin, G.D. 1994. Handbook of Sampling Methods for Arthropods in 

Agriculture. CRC Press, Boca Raton. FL, 714pp. 

Robinson, G.S. 1976. The preparation of slides of lepidoptera genitalia with special 

reference to the microlepidoptera. Entomologist’s Gazette, 27: 127-132. 

Ruf, C. 2002. Social life styles in caterpillars: Behavioural mechanisms and ecological 

consequences. Ph.D. Thesis, Fakultät Biologie und Chemie, Geowissenschaften der 

Universität Bayreuth. Germany, 283pp.  

Wiltshire, E.P. 1964. The Lepidoptera of Bahrain. Bombay Natural History Society 

Journal, 61(1): 119–141. 

Zolotuhin, V.V. 1992. An annotated checklist of the Lasiocampidae (Lepidoptera) of 

Caucasus. Atalanta (Marktleuthen / Wurzburg), 23: 225–243.  

Zolotuhin, V.V., and Zahiri, R. 2008. The Lasiocampidae of Iran (Lepidoptera). Zootaxa, 

1791: 1–52. 

 



Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 41(2), Summer, 2018  

 

2 

Dynamism, biology and morphology of jujube lappet moth Streblote siva 

(Lepidoptera: Lasiocampidae) in Bushehr city 
 

N. Farrar
1
, A. A. Zamani

2*
, N. Moeeny Naghadeh

3
, M. Haghani

4
 and

 
E. Azizkhani

5
 

 

 
1. Assistant Professor of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center 

(AREEO), Bushehr, Iran 

2. *
Corresponding Author: Associate Professor of Department of Plant Protection, Campus of 

Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran (azamani@razi.ac.ir) 

3. Assistant Professor of Department of Plant Protection, Campus of Agriculture and Natural Resources, 

Razi University, Kermanshah, Iran 

4. Associate Professor of Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Yasouj University, 

Yasouj, Iran 
5. Assistant Professor of Institute of Forests and Rangelands of Iran (AREEO), Iran 

 

Received: 5 October 2017   Accepted: 30 April 2018 

Abstract 

Background and Objectives 

The Jujube lappet moth, Streblote siva (Lefebvre) (Lepidoptera: Lasiocampidae), is one of the most 

important polyphagous pest in ornamental and forest communities’ species including Conocarpus 

erectus, Ziziphus spp. and Acacia ampliceps in southern provinces of Iran such as Bushehr, 

Khuzestan and Hormozgan. This insect was not a significant economic damage in the past, but since 

huge planting of imported C. erectus tree in urban and industrial areas in these regions, it has become 

a serious threat to urban open spaces.  

This study was conducted to determine morphology, biology and dynamism of S. siva.  

Mateials and Methods 

The region of Bushehr was chosen in order to study the population dynamics and biology of S. siva 

following the stratified random sampling program.  

Results 

The results showed that the eggs of the insect are large white-brown. The surface of the eggs is 

brown spotted and they are denser on the eggs' poles. S. siva has 6 instars larva. The pupae are in thin 

sturdy silk cocoons on the branches and trunk of their hosts. According to the results, S. siva spends 

May to September which is a very hot period in the region, as pupae begins their oversummering and 

overwintering. In early October, the adults' moths appear gradually and after mating, they start laying 

eggs on leaves and branches. The insect has two autumnal and a spring generation in cool winters 

and one autumn and one spring generation in cold winters. The autumn first generation had a clear 

pick point and the average population gradually declined to the lowest amount in early November. 

The spring generation adults appeared gradually since the middle of March. 

Discussion 

Forests conservation, protection and urban open spaces are very important due to the extreme 

climates, dust and environmental pollution of the southern regions of Iran. In these circumstances, 

Conocarpus erectus has been planted in wide areas because of extreme compatibility, resistance to 

environmental stress and its rapid growth. The results of this research can provide the basic 

information necessary for the pest management (IPM) of S. siva. 
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