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  92، بهار 1شماره  36، جلد )مجله علمي كشاورزي(گياه پزشكي 

 Danaus chrysippus Linnaeusپروانه برگخوار استبرقو الري و نوسانات جمعيت ژبيواكولو

(Lep.:Nymphalidae) در استان بوشهر 

  5و فاطمه غالميان 4، فرهاد فخري3، ناصر فرار2، حسن عسكري1سيد رضا گلستانه

  

  
  )golestaneh53@yahoo.com(وشهر كارشناس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان ب :نويسنده مسؤول -1

  استاديار پژوهش، موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، تهران -2

  اعضاي هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهر -4و  3

  شهركارشناس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان بو -5

  14/8/91 :تاريخ پذيرش    20/1/91 :تاريخ دريافت

  

  چكيده

از آفات مهم گيـاه اسـتبرق      L. (Lep.: Nymphalidae) Danaus chrysippusپروانه برگخوار استبرق 

Calotropis  procera Aiton  خسارت اصلي مربوط به الروهاي آفت مي باشد كه با تغذيه از برگ . مي باشد

ايـن تحقيـق بـا هـدف مطالعـه      . برق باعث ايجاد ضعف و كاهش عملكرد گياه مـي شـوند  و سرشاخه هاي است

) منطقه سـعدآباد (در استان بوشهر  1386و  1385اين آفت بين سال هاي الرو  ي و نوسانات جمعيتژبيواكولو

ست جهت بررسي زي. نمونه برداري در طبيعت به صورت هفتگي و به روش كامال تصادفي انجام شد. انجام شد

سـانتي متـري و سـپس     8از طبيعت جمع آوري و ابتدا در ظروف پتري اين حشره شناسي آفت، مراحل نابالغ 

حشرات كامـل پروانـه برگخـوار    . سانتي متري در آزمايشگاه پرورش داده شدند 12×10درون ظروف پرورش 

جمعيـت الروهـا   . مودندتدريج در طبيعت ظاهر شده و تخمگذاري نه ب 1385استبرق در اواخر بهمن ماه سال 

در هفتـه اول فـروردين مـاه    . تدريج كاهش يافـت ه در هفته دوم و سوم اسفند ماه حداكثر بود و بعد از آن ب

ترتيب در نيمه فروردين، هفته دوم ه اوج فعاليت و جمعيت الروي ب. تخمگذاري پروانه هاي ماده مشاهده شد

تدريج جمعيت الروها كـاهش يافـت تـا    ه هده شد و سپس بو سوم ارديبهشت، هفته آخر مهر و اوايل آبان مشا

دي و بهمن هيچ الروي در منطقه سعدآباد مشاهده  اينكه با سرد شدن هوا و خزان گياه استبرق، در اواخر آذر،

روز در دماي   8/37 ± 5/0 كل مراحل زندگي اين پروانه از تخم تا ظهور حشره كامل به طور ميانگين. نگرديد

اين پروانه در طبيعت استان . درجه سلسيوس تعيين گرديد 25روز در دماي   7/26 ± 8/0 يوس و درجه سلس 22

نتايج نشان داد كه پروانه برگخوار استبرق در طول فصل تابسـتان  . بوددر سال هم پوشان نسل  5بوشهر داراي 

ـ   نمودسمت استان فارس مهاجرت ه به مناطق مرتفع و خنك تر استان و ب ـ  و در طـول فص دليـل  ه ل زمسـتان ب

شرايط دمايي نامناسب و عدم وجود منبع غذايي در منطقه مورد مطالعه به طرف مناطق ساحلي و كـم ارتفـاع    

  .نموداستان  مهاجرت 

  

،  Danaus chrysippus، پروانه برگخـوار اسـتبرق،   الرو ي، نوسانات جمعيتژبيواكولو: واژه ها كليد

  بوشهر

 
  مقدمه

 Calotropis proceraاسـتبرق بـا نـام علمـي    

Aiton   ــانواده   Asclepiadaceaeو از خـــــــــــــ

بـه طـور    كـه اسـت   ي از گياهـان كـائوچويي   ا درختچه

ــاني، حــاره  ــاطق بياب اي  اي و نيمــه حــاره گســترده در من

آفريقا، شبه جزاير عربي، جنوب ايران، شرق افغانستان، 
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. پاكستان و تمام منـاطق بيابـاني غـرب هنـد انتشـار دارد     

ايـران در نقـاط گرمسـير و سـواحل جنـوبي      در استبرق 

تــا و دريــاي عمــان از خوزســتان تــا مكــران بلوچســتان 

ثـابتي،  (شـود   متري از سطح دريا ديده مي 1100ارتفاع 

مهمترين و ). 1373؛ ميرحيدر،  1373؛ فاكر باهر، 1373

ي اســتبرق در اســتان بوشــهر عمـده تــرين رويشــگاه هـا  

. كـاكي اسـت   آبپخش، سمل و - شامل مناطق سعدآباد

كه مهمتـرين آن  آبپخش  - سعدآبادمحدوده رويشگاه 

و  9تـا َ  51و ْ 2هاي جغرافيايي َ  است در حد فاصل طول

واقـع   29ْ   و 37تـا َ  29ْ   و 22و عرض هاي جغرافيايي َ 51ْ

هكتار اسـت   2000شده و مساحت اين رويشگاه حدود 

يكــي از آفــات مهــم   ). 1379حســيني و همكــاران،  (

 .L پروانه برگخوار استبرق با نام علمـي ستبرق درختان ا

Danaus chrysippus     ــانواده ــه زيرخ ــق ب متعل

Danainae خانواده  ازNymphalidae   مي باشـد .

الروهاي ايـن حشـره از بـرگ و سرشـاخه هـاي جـوان       

كـاهش  ضـعف عمـومي و   استبرق تغذيه نموده و باعث 

 حملـه الروهـا بـه    رددر برخي مـوا . شوند رشد گياه مي

هاي جوان و كوچك استبرق باعث خشكيدگي و  نهال

پـازوكي و   ). 1378عبـايي،  (مرگ نهال گرديده اسـت  

را بـراي    D. chrysippusپروانـه  )1995( وازريـك 

پروانه  )1378(عبايي  .اولين بار از ايران گزارش نمودند

ــ D. chrysippus برگخــوار اســتبرق  ــوان ه را ب عن

يت اقتصـادي متوسـط   مهمترين آفت اين درختان با اهم

ــوده و   . دكــرگــزارش  ــا حــدي مهــاجر ب ــه ت ــن پروان اي

ــي باشــد   معمــول ــد م ــرواز در هن ــرين روز پ گــي و (ت

كه داراي  هر كشوري درگونه اين ). 1992، 1همكاران

ود و حتي در ارتفاعات به بلندي بيابان باشد، پيدا مي ش

  ). 1996، 2گانكار( نيز ديده شده استمتر  2743

رد زيسـت شناسـي ايـن حشـره روي     تحقيقي در مو

انجـام نشـده    Calotropis procera گياهي  ميزبان

اســت ولــي در كشــور هندوســتان روي ميزبــان گيــاهي 

                                                 
1 - Gay  et al. 
2 - Gaonkar 

Calotropis gigantean Aiton     و برخـي گونـه

وادنركار (روز  3تخم طول دوره هاي دارويي، متوسط 

ــاران ــارما و (روز  60/2±54/0 و  )1979، 3و همكــ شــ

ــاو ــول دوره الروي  ، )2005، 4رم ــط  ط ــا  58/9متوس ت

و  ) 1979وادنركــــــــار و همكــــــــاران، (روز  66/10

، متوسط طول )2005شارما و وارما ،(روز   27/0±80/9

وادنركـــــار و (روز  96/6تـــــا  86/5دوره شـــــفيرگي 

ــا (روز  80/8±27/0و ) 1979همكــاران،  شــارما و وارم

روز  15تـا   5و متوسط طول عمر حشرات بـالغ  ) 2005،

ــاران،  وا( ــار و همكــ روز  60/6±54/0و ) 1979دنركــ

هــيچ گونــه  . دســت آمــده بــ) 2005شــارما و وارمــا ،(

ه تحـت شـرايط آزمايشـگاهي بـ    اين پروانه تخمگذاري 

ــد  ــار و همكــاران، (دســت نيام درصــد ). 1979وادنرك

الروها . درصد بود 80تا 75 ي اين پروانهها تفريخ تخم

دوره  و بودنـد  داراي نوارهاي رنگي سياه، سـفيد و زرد 

شـارما و  ( طـول كشـيد  پيش شـفيرگي فقـط يـك روز    

رنگ هاي سبز، صورتي يا زرد در شفيره ). 2005رما، و

، 5سـوايلم و اسـماعيل   ؛2005شارما و وارما، (كم رنگ 

ــگ و  )1972 ــين رنـ ــدرهمچنـ ــفيد كـ ــوايلم و ( سـ سـ

 .Dچرخه زنـدگي پروانـه   . ديده شد )1972اسماعيل، 

chrysippus  روي گونهC. gigantea    در كشـور

حشرات بالغ از گياهان متعـددي   .هندوستان بررسي شد

 .Cجهـت تغذيـه اسـتفاده نمــوده و روي گونـه هـاي      

gigantea  وCryptostegia grandiflora 

Brown دوره كامل رشد از تخم . تخمگذاري نمودند

رامانــا و (روز طــول كشــيد  24تــا  22تــا حشــره كامــل 

  D. chrysippusاري گـذ  تخـم  ). 1998، 6همكاران

هـاي جـوان    صورت انفرادي در سطح زيرين بـرگ ه ب

. عدد تخم روي يك برگ ديده شـد  3يا  2و  ديده شد

. دوره سنين الروي در دماهاي متفاوت، گونـاگون بـود  

يافتـه در    هاي پـرورش   نسبت جنسي اين پروانه از نمونه

                                                 
3 - Wadnerkar et al.  
4 - Sharma & Verma   
5 - Swailem & Ismail 
6 - Ramana et al.   
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  92، بهار 1شماره  36، جلد )مجله علمي كشاورزي(گياه پزشكي 

تعيـين   2:1حـدود   )نسبت جنسي نر به ماده(آزمايشگاه 

ها و  گانيسمي روي الروهيچ پارازيت و يا ميكروار .شد

ــده نشــد  پــروهــاي  شــفيره ــه در آزمايشــگاه دي رش يافت

  ). 1972سوايلم و اسماعيل، (

ــاري   پارامترهــاي زيســتي ــت چهــارچوب آم جمعي

شناسـي   تري نسبت به آنچـه كـه اخيـراً در حشـره      قدقي

تحليـل   .كند اي وجود دارد، فراهم مي كـاربـردي و پايه

ــت حشــرات  كمــي  ــين نوســانات جمعي ــات و تعي امكان

جمعيتــي هــاي مــدل  جديــدي بــراي اســتفاده از سيســتم

 حشرات در مطالعة مفـاهيم دورة زنـدگي، طـول عمـر،    

. كنـد  مرگ و مير و بقـاء را فـراهم مـي    جدول زندگي،

مــدل هــاي مــورد اســتفاده در  و  مفــاهيم، تكنيــك هــا

و  كمي جمعيت عمومي بودهتحليل مطالعات مربوط به 

ه هـاي گيـاهي و جـانوري بـ     براي دامنة وسيعي از گونـه 

موفقيت در مـديريت تلفيقـي آفـات     .شود كار برده مي

هــاي زيســتي و   مســتلزم درك و آگــاهي از ويژگــي  

 1كــري( جمعيتــي آفــات و دشــمنان طبيعــي آنهاســت 

ــي ا .)1993، ــن ويژگ ــوگرافي   ي ــاي دم ــا در پارامتره  ه

  .اند خوبي توصيف و بيان شده  جمعيت به

مهمترين آفت درختچـه   D. chrysippusپروانه 

استبرق در استان بوشهر مي باشد كه خسارت الروهاي 

درصد  15 -10برگخوار آن در رويشگاه طبيعي حدود 

 50و در نهالســتان هــا روي نهــال هــاي جــوان بــيش از  

درصد توسط نگارنده و همكاران مشـاهده شـده اسـت    

عيـت الروي،  در صورت عدم كنترل و مبارزه با جمكه 

ه و باعـث  مورد تغذيـه قـرار داد  الروها تمام برگ ها را 

هـدف از انجـام   . نهال مـي گردنـد  مرگ  خشكيدگي و

برخـي پارامترهـاي زيسـتي و تعيـين     اين تحقيق، تعيـين  

استان پروانه برگخوار استبرق در الرو نوسانات جمعيت 

تـوان در   كه از نتـايج بـه دسـت آمـده مـي      است بوشهر

  .استفاده نمود) IPM(آفت قي تلفيمديريت 

  

                                                 
1  - Carey 

  مواد و روش ها

اين مطالعه در اسـتان بوشـهر و شهرسـتان دشتسـتان     

همزمان با ظهور حشرات كامـل در طبيعـت،   . انجام شد

صـورت هفتـه اي   ه نمونه برداري از درختـان اسـتبرق بـ   

يكبار، به صـورت تصـادفي و بـه روش نمونـه بـرداري      

ورد مطالعـه  رويشـگاه مـ   در  2خوشـه اي دو مرحلـه اي  

طبق اين روش در ابتـدا دو واحـد   . انجام شد) سعدآباد(

سياسي اين رويشگاه از لحاظ تقسيمات كشوري شـامل  

بخش شبانكاره و بخش سعد آباد انتخاب و سپس پـنج  

محل شامل شهر آبپخش، شـهر سـعدآباد و روسـتاهاي    

عنـوان نقـاط نمونـه    ه مشفق آباد، بـويري و گناوكـان بـ   

در هـر نمونـه   . ل انتخـاب گرديدنـد  برداري در طول سا

 3صـورت تصـادفي انتخــاب و   ه درخـت بـ   10بـرداري  

جهــت مختلـف جغرافيــايي و از سـه منطقــه    4شـاخه از  

 .انتخاب و بريـده شـد  بااليي، مياني و پاييني هر درخت 

عدد شـاخه در هـر بـار نمونـه بـرداري       120در مجموع 

تعـداد الروهـاي روي ايـن    مورد بازديد قرار گرفـت و  

شمارش شد تا با استفاده از مجموع تعداد الرو  شاخه ها

در هر هفته، نوسانات جمعيت الروهاي آفـت در طـول   

به موازات تعيين نوسانات جمعيت اين  .سال تعيين شود

حاالت مختلف ، مورد مطالعهمنطقه  هر هفته در حشره،

مرحلـه تخـم، دوره الروي، شـفيرگي،    (زندگي حشـره  

مورد  ) يو تابستان گذرانراني گذحشره كامل، زمستان 

 يي بـه صـورت  بازديـدها همچنـين  . گرفـت  بررسي قرار

هر نسـل و  هفتگي در اواخر دوره فعاليت اين حشره در 

شد تـا  طبيعت انجام در فصل هاي تابستان و زمستان در 

گـذراني آفـت    گذراني و تابستان شكل و محل زمستان

بــا جهــت تعيــين زيســت شناســي آفــت،  .تعيــين گــردد

 اسـتبرق هـاي مسـتقيم شـاخه و بـرگ درختـان       ررسيب

گــذاري  تخــمو نحــوه ضــمن مشــخص نمــودن تــاريخ 

بـه  جمـع آوري و   تخـم عـدد   100حشرات در طبيعت، 

در آزمايشگاه هر عدد تخـم   .شدآزمايشگاه انتقال داده 

مراه برگ اسـتبرق درون يـك   ه صورت جداگانه بهه ب

                                                 
2 - Two Stage Cluster  Sampling 
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آن سـانتي متـر كـه در كـف      8عدد ظرف پتري به قطر 

و ضـمن بررسـي    كاغذ صافي قرار داشت، گذاشته شـد 

پـس از  . طـول دوره رشـد جنينـي ثبـت گرديـد      روزانه

ظهور الروهـاي سـن اول و ورود بـه سـن دوم الروي،     

پالسـتيكي  الروها هر كدام جداگانه به ظروف پرورش 

كـه  متـر   سانتي 12ارتفاع و  10اي به قطر  استوانهشفاف 

محصـور شـده بـود،     درب آنها با توري نازك و كـش 

مراحـل  كامل شـدن  تا بررسي هاي روزانه  .منتقل شدند

ين دو بـ  انجـام شـد  الروي، پيش شـفيرگي و شـفيرگي   

ترتيـب تعــداد سـنين الروي، طــول دوره الروي، پــيش   

پـس از  . شفيرگي و شفيرگي براي هر الرو ثبت گرديد

صـورت  ه هـر جفـت بـ    خروج حشرات بـالغ از شـفيره،  

و  10رورش بزرگتـر بـه قطـر    جداگانه درون ظـروف پـ  

ســانتي متــر قـرار داده شــد و شــاخه اســتبرق   30ارتفـاع  

محتــوي بــرگ و گــل تــازه و محلــول آب و عســل در 

ضمن بررسي هاي روزانه، طول . اختيار آنها قرار گرفت

ريـزي و تعـداد تخـم     ريـزي، تخـم   دوره پيش از تخـم 

گذاشته شده و همچنين طول عمـر حشـرات بـالغ ثبـت     

حشرات كامل نر و ماده  يين نسبت جنسي،جهت تع. شد

و بـا   منتقـل  آوري شده در طبيعـت بـه آزمايشـگاه    جمع

 و انـدام تناسـلي  ( شـكل شناسـي  استفاده از خصوصيات 

 و شـمارش  تفكيـك از يكـديگر  ) نقش و نگار بـال هـا  

كامــل حاصــل از  اتحشــرنيــز  در آزمايشــگاه  .شــدند

 آوري و الروهاي سنين مختلـف جمـع   ها  پرورش تخم

مـورد  ، به تفكيـك حشـرات نـر و مـاده      شده از طبيعت

حشـرات  نسـبت  ( گرفت و نسـبت جنسـي   شمارش قرار

جهت شناسـايي دشـمنان طبيعـي،    . تعيين شد )ماده به نر

الروهاي سنين مختلف و شفيره اين آفـت   ،تخممراحل 

و ضمن پرورش جداگانه هر شده آوري  از طبيعت جمع

ري و ظـروف  ظـروف پتـ  يك از اين مراحل در داخـل  

و جداسـازي  موجـود  احتمالي ، پارازيتوئيدهاي پرورش

 در شـرايط  بررسـي هـاي آزمايشـگاهي     .نددششناسائي 

ــه  22 ±2 و 25 ± 2( ــيوسدرج ــا سلس ــد  60، دم درص

  .انجام شد) ساعت نور در شبانه روز 16و  رطوبت نسبي

ــل  ــه و تحلي ــانس و داده هــاآمــاري تجزي ــه واري ، تجزي

ا اسـتفاده از آزمـون چنـد دامنـه اي     مقايسه ميانگين ها ب

  . انجام شد  SPSSدانكن توسط نرم افزار 

  

  و بحث نتايج

  زيست شناسي 

اولين حشـرات كامـل پروانـه برگخـوار اسـتبرق از      

به تدريج در منطقه آبـپخش   1385اواخر بهمن ماه سال 

مراحـل   تمام. ظاهر شده و فعاليت خود را شروع كردند

تا ظهور حشره كامل به طـور   زندگي اين پروانه از تخم

درجـه سلسـيوس    25روز در دماي  7/26 ±8/0ميانگين 

درجه سلسـيوس تعيـين    22روز در دماي  8/37 ±5/0و 

 5ايـن پروانـه در طبيعـت اسـتان بوشـهر داراي      . گرديد

به دليـل اينكـه ظهـور    ). 1جدول(نسل در سال مي باشد 

حشرات كامـل در طبيعـت بـه صـورت تـدريجي بـود،       

  در بررسـي . ين هم پوشاني نسـل هـا مشـاهده شـد    بنابرا

طــول عمــر حشــرات بــالغ انجــام شــده در آزمايشــگاه،  

اي كه غذا در اختيار آنها قـرا نگرفتـه    حشرات نر و ماده

ه اما در حشـراتي كـه بـ   . روز زنده بودند 4/2±1/0، بود

همراه  محلول آب و عسل و گياه اسـتبرق قـرار گرفتـه    

روز در دمـاي   4/10 ±7/0بودند، طول عمـر حشـره نـر    

ــيوس و   25 ــه سلس  22روز در دمــاي  1/15 ±4/0درج

روز  8/7 ±3/0درجه سلسيوس و طول عمر حشره ماده 

روز در  2/11 ±3/0درجــه سلســيوس و   25در دمــاي 

  ).2جدول ( درجه سلسيوس تعيين شد 22دماي 

در آزمايشـگاه درون ظـروف پـرورش و بـه همــراه     

گيري و تخـم   ل، جفتگياه استبرق و محلول آب و عس

تخـم گـذاري فقـط در    . گذاري اين پروانـه ديـده نشـد   

طبيعت و معموالً صـبح در سـاعات گـرم روز مشـاهده     

 ،) 2005( 1كـه نتـايج فـوق بـا مطالعـات كانـت      . گرديد

، وانــدركار و همكــاران  )1972(ســوايلم و اســماعيل  

و شـارما و ورمـا   ) 1988(2، اسميت و همكـاران )1979(

                                                 
1 - Kunte 
2 - Smith et al. 
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  )1386لغايت بهمن ماه  1385بهمن ماه ( نسل پروانه برگخوار استبرق  تعداد -1جدول 

  

 نسل شروع فعاليت پايان فعاليت

  اول  1385هفته چهارم بهمن   1386هفته اول فروردين 

  دوم  1386هفته اول فروردين   1386هفته اول ارديبهشت 

  مسو  1386هفته اول ارديبهشت   1386) مهاجرت تابستانه(هفته اول خرداد 

  چهارم  1386هفته دوم مهر   1386هفته دوم آبان 

  پنجم  1386هفته دوم آبان   1386) مهاجرت زمستانه( هفته سوم آذر 

  

پروانـه در  عدم تخم گذاري اين . مطابقت دارد) 2005(

آزمايشگاه چالش هاي جدي را در بحث پـرورش ايـن   

حشره در آزمايشگاه جهت بررسي هاي آزمايشـگاهي،  

وجـود مـي   ه يكي و تهيه جداول زندگي بـ نتژمطالعات 

آورد كه ضرورت انجام تحقيقات بيشتر جهت دستيابي 

ــه در   بــه روش مناســبي بــراي تخــم گــذاري ايــن پروان

بـه نظـر مـي رسـد كـه      . آزمايشگاه را آشكار مي سـازد 

داليل اصلي عـدم جفـت گيـري و تخـم گـذاري ايـن       

 پروانه در آزمايشـگاه، نيـاز حشـرات بـالغ بـه پـرواز در      

طبيعت و تغذيه از شهد انواع گل هـا و گياهـان جهـت    

تكامل تخمدان و همچنين تكامل فرمون هاي ضـروري  

در تكميـل  . براي جفت گيري و تخم گذاري مي باشد

د نـ بيـان مـي كن  ) 1988(اين مبحث اسميت و همكاران 

كه ايـن پروانـه در آزمايشـگاه جهـت انجـام مطالعـات       

و نرهـاي حاصـل از   نتيكي به راحتي پرورش نمي يابد ژ

روز پـس از ظهـور    10تـا   7پرورش هاي آزمايشگاهي 

قادر به جفت گيري نيستند زيرا فاقـد فرمـون ضـروري    

در طبيعـت  . جهت جفت گيري بـا مـاده هـا مـي باشـند     

گـذاري بـه دور درخـت مـي      پروانه مـاده هنگـام تخـم   

چرخد و اين كار را چندين بار با پروازهاي آرام تكرار 

ز انتخـاب بـرگ مناسـب كـه معمـوال      مي كند و پـس ا 

هـاي ميـاني    شاداب و جوان مي باشد و بيشتر از قسمت

به سمت پايين درخـت انتخـاب مـي گـردد، در حاشـيه      

برگ نشسته و با خم كردن نـوك شـكم، پشـت بـرگ     

گـذاري   مـدت زمـان تخـم   . عدد تخم مي گذارد يك

پروانه روي هر درخـت  . دقيقه طول كشيد 2تا  1حدود 

تخم و روي هر برگ فقط يك عـدد تخـم    عدد 6تا  4

ديگـر پـرواز مـي     درخـت مي گذارد و سپس به سمت 

روز  5/4 ±1/0روز و  4/3 ±1/0دوره جنيني تخم . كند

درجه سلسيوس طول كشيد  22و  25به ترتيب در دماي 

تخم در ابتداي تشكيل سفيد رنگ و سپس ). 2جدول (

 تغييــر رنــگ داده، كــرم رنــگ و در نهايــت در هنگــام

الروهـا   .)الـف  ،1شكل( تفريخ قهوه اي رنگ مي شود

كرده  صورت انفرادي از برگ درختان استبرق تغذيه ه ب

و چند ساعت قبـل از جلدانـدازي و تغييـر سـن الروي     

طـول دوران  . )ب تـا ج ، 1شـكل ( ديگر تغذيه نكردنـد 

روز بــه ترتيــب   1/19 ±4/0روز و  5/12 ±2/0الروي 

آغـاز  . طـول كشـيد   درجه سلسـيوس  22و  25در دماي 

شفيرگي زماني است كه الرو سن پـنجم از   مرحله پيش

شـود، بـدن    تغذيه كردن خودداري كـرده و ثابـت مـي   

در ايـن زمـان الرو   . منقبض شده و تغيير رنگ مي دهد

طـول  . )چ ،1شـكل ( به حداكثر رشد خود رسيده اسـت 

روز به  4/2 ±1/0روز و  5/1 ±1/0شفيرگي  دوره پيش

قبـل از  . درجه سلسـيوس بـود   22و  25ترتيب در دماي 

شفيره شدن، الرو بالغ از تغذيه كردن خودداري كـرده  

ــي  ــت دراز م ــدون حرك ــد و ب ــوده  . كش ــك ت ــپس ي س

تند كه باعث درگير شدن بنـدهاي انتهـايي    ابريشمي مي

شده ) صفحات مخرجي و پاهاي شكمي مخرجي(بدن 

ميلـي متـر    4/17 ±4/0شـفيره  . و سپس وارونه مي شود

  دست ه نتايج ب. داردميلي متر عرض   5/7 ±4/0و طول 
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  ت       پ      ب          الف    

       
  ج                                    چ                         ح                                ث            

                    
  د                                                   ذ                                    خ            

  

الرو  -الرو سن اول؛ پ -ب تخم؛ -الف. مراحل مختلف رشدي پروانه برگخوار استبرق - 1شكل 

 -پيش شفيره؛ ح -الرو سن پنجم؛ چ -الرو سن چهارم؛ ج -الرو سن سوم؛ ث -؛ تسن دوم

  )  ماده(حشره  -؛ ذ)نر(حشره  -د ؛ )سبز رنگ(شفيره  -؛ خ)كرم رنگ(شفيره 

  

  

آمده در خصوص طول دوران الروي، پيش شـفيرگي   

، رامانـا و  )2000( 1برابـي شفيرگي با نتـايج مطالعـات   و 

هـم خـواني   ) 2005(و شارما و ورما   )1998(همكاران 

ــا نتــايج ســوايلم و   داشــته ولــي تفــاوت هــاي انــدكي ب

ــماعيل  ــاران  و وادن) 1972(اسـ ــار و همكـ ) 1979(ركـ

داليل اصلي اين اختالفات مـي توانـد بـه دليـل     . داشت

متفاوت بودن زيرگونه اين پروانه، گياه ميزبان و شرايط 

شفيره در دو رنگ سبز كم رنـگ و قهـوه   . اقليمي باشد

). ، ح و خ1شكل (ديده شد ) كرم رنگ(اي كم رنگ 

ــفيرگي  ــول دوران شـ  14/ 6 ±7/0روز و  8/9 ±3/0طـ

درجه سلسـيوس طـول    22و  25روز به ترتيب در دماي 

كل مدت زمان مراحل زنـدگي ايـن    ).2جدول (كشيد 

                                                 
1 - Braby 

ــا ظهــور حشــره كامــل و طــول عمــر    ــه از تخــم ت پروان

در آزمايشـگاه بـا   ) ، د و ذ1شـكل  (حشرات نر و مـاده  

، وادنركـار و  )1972(نتايج مطالعات سوايلم و اسماعيل 

و شارما و  )1998(ران رامانا و همكا، )1979(همكاران 

بنــابراين بــا توجــه بــه نتــايج . مشــابه بــود) 2005(ورمــا 

 مطالعات محققين فوق، به نظر مـي رسـد كـه بـدون در    

نظر گرفتن زير گونه هاي اين پروانه، شرايط اقليمي بـه  

خصوص دما نقش تعيين كننـده اي در سـيكل زنـدگي    

   . اين پروانه و طول عمر حشرات بالغ دارد
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 طول دوره مراحل مختلف رشدي پروانه برگخوار استبرق در دماي) ±SE(ميانگين  -2جدول 

     سلسيوسدرجه  25و  22

  

 مراحل زندگي   مدت زمان بقاء

 درجه سلسيوس برحسب ميانگين 25در دماي 

 )روز(

 درجه سلسيوس برحسب ميانگين 22در دماي 

 )روز(

  

1/0 ± 4/3  1/0 ± 5/4   تخم   

  ) n(ات تعداد مشاهد   79 86

1/0 ± 5/2  1/0 ± 4/3   الرو سن اول   

  ) n(تعداد مشاهدات    61 65

1/0 ± 5/2  1/0 ± 9/3   الرو سن دوم   

  ) n(تعداد مشاهدات    58 61

1/0 ± 5/2  1/0 ± 9/3   الرو سن سوم   

  ) n(تعداد مشاهدات    56 60

1/0 ± 5/2  1/0 ± 9/3   الرو سن چهارم   

  ) n(تعداد مشاهدات    55 60

1/0 ± 5/2  1/0 ± 9/3   الرو سن پنجم   

  ) n(تعداد مشاهدات    55 60

2/0 ± 5/12  4/0 ± 1/19   مجموع دوره الروي   

1/0 ± 5/1  1/0 ± 4/2   پيش شفيرگي   

  ) n(تعداد مشاهدات    52 58

3/0 ± 2/10  7/0 ± 1/16   شفيره  نر   

  ) n(تعداد مشاهدات    28 32

2/0 ± 1/8  3/0 ± 6/11   شفيره ماده   

  ) n(تعداد مشاهدات    21 23

2/0 ± 8/9  7/0 ± 6/14   شفيرگي   

  )n(تعداد مشاهدات    49 55

8/0 ± 7/26  5/0 ± 8/37   تخم تا حشره كامل   

  ) n(تعداد مشاهدات    43 51

  طول عمر حشره  نر   1/15 ± 4/0 4/10 ± 7/0

  ) n(تعداد مشاهدات    24 29

  ادهطول عمر حشره م   2/11 ± 3/0 8/7 ± 3/0

  ) n(تعداد مشاهدات    19 22

 

 

نسبت جنسي اين پروانه از حشرات بالغ خارج شده 

يافته در آزمايشگاه و همچنين   هاي پرورش  از نمونه

طبيعت، در  گيري نمونه هاي گرفته شده با تور حشره

در  ماده :نرنسبت جنسي  3جدول طبق. محاسبه گرديد

  .يين شدتع 9:1/0و در طبيعت  7:1/0آزمايشگاه 
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  نسبت جنسي پروانه برگخوار استبرق -3جدول 

  درصد ماده ها در كل جمعيت  )ماده: نر (نسبت جنسي  ماده  نر  تعداد كل  

  %3/42 7:1/0  33  45  78  آزمايشگاه

  %7/47  9:1/0  21  23  44  طبيعت

  

  نحوه تغذيه

الروهاي سن اول در ابتدا از پوسته تخم و سپس از 

آنهـا يـك حلقـه    . كننـد  مـي اپيدرم زيرين برگ تغذيـه  

دايــره اي كوچــك روي ســطح بــرگ جويــده و يــك 

كنـد را   ناحيه حلقوي كه صمغ در آن جريان پيـدا نمـي  

سنين دوم و سوم ). ، الف و ب2شكل (نمايند  ايجاد مي

ــرگ ــازه  الروي از ب ــين  (هــاي ت ــا ب ــرگ ي از حاشــيه ب

سـنين چهـارم و   . كننـد  تغذيه مـي ) رگبرگ هاي جانبي

كل برگ و گاهي جوانه ها هـم تغذيـه    پنجم الروي از

   ). ،پ2شكل( نمايند مي

پروانــه برگخــوار اســتبرق در طــول فصــل تابســتان  

در منطقـه مـورد   ) اواخر خرداد ماه تا اواسـط مهـر مـاه   (

مطالعه ديده نشـد و جسـتجو بـراي يـافتن مرحلـه اي از      

زندگي اين پروانه روي شاخ و برگ، تنه، اطراف طوقه 

ولـي  . هاي استبرق بي نتيجه بـود  و خاك پاي درختچه

در همين تاريخ، جمعيت هاي پراكنـده اي از حشـرات   

كامل روي ميزبان هاي متنوع گيـاهي و الروهـاي ايـن    

ــاي   ــه هــ ــه روي گونــ  ، C. proceraپروانــ

Pergularia tomentosa   وPripluca 

aphylla ــانواده ا در  Asclepiadaceaeز خـــــــــ

دريا، مناطقي چـون  متر از سطح   700تا  600ارتفاعات 

ديـده  ) مرز اسـتان فـارس  (پشتكوه برازجان و كنارتخته 

، )1996(بنابراين با توجه به گزارش هـاي گانكـار   . شد

مبنـي بـر   ، )1975( 1و اسـميت ) 1992( گي و همكـاران 

مهاجر بودن اين گونه و وجود گرماي شـديد در فصـل   

در منطقـه  ) درجه سلسيوس 40تا  35دماي بين (تابستان 

   آباد، اين پروانه در طـول فصـل تابسـتان بـه منـاطق     سعد

  

                                                 
1 - Smith 

    
  الف

    
  ب

     
  پ

 -؛ بنحوه تغذيه الرو سن اول - الف 2شكل

  پنجم پروانه برگخوار استبرق - پ ؛دوم

  تابستان گذراني و زمستان گذراني

  

و خنك تر استان و به سمت استان فارس  مرتفع

ايلم با مطالعات سواين موضوع كه  مي نمايدمهاجرت 

هم ) 1998(و رامانا و همكاران ) 1972(و اسماعيل 
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اواخر (همچنين در طول فصل زمستان  .خواني دارد

هيچ مرحله اي از زندگي ) آذر ماه تا اواخر بهمن ماه

در منطقه ) الرو، شفيره و حشره بالغ تخم،(اين پروانه 

دماي ( دليل خزان درختچه استبرق و سرماه ب سعدآباد

ديده نشد ولي در همين ) سلسيوسدرجه  15تا  11بين 

تاريخ، جمعيت هايي از اين پروانه به شكل الرو و 

حشرات كامل در مناطق ساحلي و كم ارتفاع استان 

هاي بوشهر و چون كاكي، دير و كنگان تا مرز استان 

. ديده شد C. proceraهرمزگان روي ميزبان 

شرايط دليل ه در طول فصل زمستان ب اين پروانهبنابراين 

دمايي نامناسب و عدم وجود منبع غذايي در منطقه 

به طرف مناطق ساحلي و كم ارتفاع  استان   سعدآباد

ه با توجه به مطالعات انجام شده، ب .نمايد مهاجرت مي

نظر مي رسد كه دما و همچنين وجود منبع غذايي 

اين  .مهمترين عوامل در مهاجرت اين گونه باشند

در مورد ) 1993( 1لوكيمالكولم و زاموضوع را 

  .بيان نموده اندنيز   D. plexippus مهاجرت گونه

  ينوسانات جمعيت الرو

حشرات كامل پروانه برگخوار استبرق در اواخر 

تدريج در طبيعت ظاهر شده و ه ب 1385بهمن ماه سال 

جمعيت الروها در هفته دوم و . گذاري نمودند تخم

تدريج ه ن بسوم اسفند ماه حداكثر بود و بعد از آ

 1386سال در هفته اول فروردين ماه . كاهش يافت

اوج فعاليت . گذاري پروانه هاي ماده مشاهده شد تخم

و جمعيت الروي در نيمه ماه فروردين ديده شد و پس 

تدريج كاهش يافت تا اينكه در اوايل ه از آن ب

در اوايل . ارديبهشت ماه به كمترين تعداد خود رسيد

تدريج ظاهر ه رات بالغ در طبيعت بارديبهشت ماه حش

هفته دوم و سوم ارديبهشت . شده و تخمگذاري نمودند

تدريج جمعيت ه ماه اوج جمعيت الروي بود و سپس ب

ترين تعداد خود در نيمه  كاهش يافت تا اينكه به پايين

در اواخر خرداد ماه و ماه هاي تير، . خرداد ماه رسيد

                                                 
1 - Malcolm & Zalucki  

قه مورد مطالعه مرداد و شهريور هيچ الروي در منط

اولين حشرات كامل در فصل . ديده نشد) سعدآباد(

تدريج در طبيعت ظاهر شده ه پاييز در اواسط مهر ماه ب

اوج جمعيت الروها در هفته . و تخمگذاري نمودند

در نيمه . دست آمده اوايل آبان ماه ب  آخر مهر ماه و

شده و  تدريج ظاهره آبان ماه حشرات بالغ ب

در هفته آخر آبان ماه بيشترين . دندگذاري نمو تخم

تدريج جمعيت ه تعداد الرو مشاهده شد و سپس ب

الروها كاهش يافت تا اينكه با سرد شدن هوا و خزان 

گياه استبرق، در اواخر آذر ماه، دي ماه و بهمن ماه 

). 1و نمودار  4جدول (هيچ الروي مشاهده نگرديد 

وانه در دست آمده نوسانات جمعيت اين پره نتايج ب

منطقه سعدآباد استان بوشهر با نتايج سوايلم و اسماعيل 

مشابه بوده و نشان  )1998(و رامانا و همكاران ) 1972(

داد كه حداكثر جمعيت اين پروانه در شرايط اقليمي 

درجه سانتي گراد با اپتيمم  30تا  18دماي بين (مناسب 

 و حداقل آن در شرايط نامساعد) درجه سانتي گراد 25

نتايج اين . دست آمده ب) گرما و سرماي زياد(اقليمي 

تحقيق وجود پنج نسل هم پوشان را در سال در استان 

بوشهر نشان داد هر چند كه اين پروانه در كل سال در 

با اين موضوع مناطق مختلف استان، پراكنش دارد كه 

با . مطابقت مي كند) 2005(نتايج تحقيقات كانت 

ه ام شده و اهميت شرايط اقليمي بتوجه به مطالعات انج

خصوص دما در نوسانات جمعيت و تعداد نسل اين 

پروانه، رابطه بين نوسانات جمعيت و ميانگين دما، 

بررسي شد  1386رطوبت و بارندگي در طول سال 

منحني رابطه ميانگين دما و جمعيت الروي ).  5جدول (

نشان داد كه حداكثر جمعيت الروي در ) 2نمودار (

دست آمد و ه درجه سانتي گراد ب 30تا  25ماي بين د

و ) درجه سانتي گراد 40تا  35(در دماي خيلي باال 

حداقل جمعيت ) درجه سانتي گراد 15تا  10(پايين 

الرو به دست آمد و اين منحني فرضيه فوق را تاييد مي 

 Pearsonتجزيه و تحليل داده ها با . نمايد

Correlation  در نرم افزارSPSS هيچ گونه رابطه ،
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  .نوسانات جمعيت الروي را نشان ندادمعني داري بين دما، رطوبت نسبي و بارندگي با 

  

  نوسانات جمعيت الروي پروانه برگخوار استبرق -4دول ج

 )1386لغايت بهمن ماه  1385بهمن ماه ( 

  مجموع
تعداد الرو 

 درهفته چهارم

تعداد الرو 

 درهفته سوم

تعداد الرو 

 مدرهفته دو

تعداد الرو 

 درهفته اول

زمان هاي نمونه 

 برداري

  1385بهمن   0  0  0  0  0

  1385اسفند   3  6  5  4  18

 1386فروردين  6 9 6 5  26

 1386ارديبهشت  4 6 8 5  23

 1386خرداد  4 2 0 0  6

 1386تير  0 0 0 0  0

 1386مرداد  0 0 0 0  0

 1386شهريور  0 0 0 0  0

 1386مهر  0 0 4 6  10

 1386آبان  5 4 4 7  20

 1386آذر  5 3 2 0  10

 1386دي  0 0 0 0  0

 1386بهمن  0 0 0 0 0

  

  

  

  
  

  )1386لغايت بهمن ماه  1385بهمن ماه ( نوسانات جمعيت الرو پروانه برگخوار استبرق  -1نمودار 

  

  

د 
دا
تع

رو
ال
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  تعداد الرو، ميانگين دما، رطوبت نسبي و بارندگي در منطقه سعدآباد استان بوشهر  - 5جدول

  ) 1386لغايت بهمن ماه  1385بهمن ماه (

  ميانگين بارندگي  ميانگين رطوبت نسبي  ميانگين دما  مجموع تعداد الرو  تاريخ

  20/37  15/66  10/15  0  1385بهمن

 2 50/54 60/18  18  1385اسفند

 80/37 97/50 30/24  26  1386فروردين

 1 10/33 92/31  23  1386ارديبهشت

 0 98/36 31/34  6  1386خرداد

 0 05/38 08/35  0  1386تير

 0 55/43 12/36  0  1386مرداد

 0 02/46 73/34  0  1386شهريور

 0 35/45 50/31  10  1386مهر

 0 00/45 80/24  20  1386آبان

 10/27 50/60 10/18  10  1386آذر

 70/62 50/74 70/11  0  1386دي

  20/34 00/67 15/14  0  1386بهمن

  

  

  

  
  

ما و نوسانات جمعيت الروي پروانه برگخوار استبرق در منطقه سعدآباد رابطه ميانگين د - 2نمودار

  )1386لغايت بهمن ماه  1385بهمن ماه ( استان بوشهر 

ر 
 د
رو
ال
د 
دا
تع

12
0

 
خه

شا
 

ما
 د
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  سطح انتشار جغرافيايي

   D. chrysippusپروانه برگخوار استبرق 

از  وصورت پراكنده انتشار دارد ه درتمام نقاط استان ب

 غيرهعي، جنگلي و انواع گل هاي درختان، گياهان مرت

فعاليت حشرات بالغ اين پروانه در . تغذيه مي نمايد

مناطق ديلم، گناوه، دشتستان، بوشهر، تنگستان، دشتي، 

بيشترين پراكنش در منطقه . دير و كنگان مشاهده شد

از شهرستان دشتستان و منطقه كاكي از  سعدآباد

شهرستان دشتي وجود دارد كه مهمترين رويشگاه هاي 

  . استبرق در سطح استان مي باشنددرخت 

  دامنه ميزباني 

حشره بالغ اين پروانه دامنه ميزباني وسيعي دارد و 

از انواع گل ها تغذيه  مي نمايد  اما الروها فقط از 

تغذيه مي    C. proceraبرگ هاي گياه استبرق 

در . نمايند و مراحل زندگي را روي آن كامل مي كنند

گياه ر گياه استبرق دو گونه ارتفاعات استان عالوه ب

بنام  Asclepiadaceaeديگر از خانواده 

Pergularia tomentosa    و  Pripluca 

aphylla   وجود دارد كه ميزبان هاي ديگر الروهاي

  .اين پروانه مي باشند

  دشمنان طبيعي

  شكارگرها

نشان داد كه  مورد مطالعهبررسي ها در منطقه 

از جمله  سعدآباد تعدادي شكارگر در فون منطقه

درختچه هاي  مارمولك صحرايي روي مانندخزنده اي 

عيت اين پروانه كاهش جم استبرق وجود دارند كه در

  .دارندنقش 

  پارازيتوئيدها

در طول اين تحقيق هيچ پارازيتوئيدي از مراحل 

تخم، الرو، شفيره و حشره (مختلف زندگي اين پروانه 

. اسازي نشددر پرورش هاي آزمايشگاهي جد) كامل

و  )1991( 1و شوكالتيواري برخالف نتايج اين تحقيق 

                                                 
1 - Tiwari & Shukla  

 Sturniaمگس پارازيتوئيد) 1978( 2ماتور و ماتور

convergens Wiedemann (Diptera: 
Tachinidae)   را از رويD. chrysippus   در

زنبور ) 1972(سوايلم و اسماعيل و هندوستان  

  Trichogramma evanescensپارازيتوئيد

Westwood  هاي اين پروانه در  تخمروي از را

بنابراين بنظر مي رسد . كشور مصر گزارش نموده اند

كه اظهار نظر در مورد پارازيتوئيدهاي اين حشره در 

ايران هنوز زود بوده و تحقيقات تكميلي را در ساير 

فعاليت . نقاط استان و مناطق جنوبي كشور مي طلبد

يي در رويشگاه گياه مارمولك صحرا  مانندخزنده اي 

بوشهر ديده شد كه در كاهش  در استان استبرق

 .استجمعيت الروها و حشرات بالغ اين پروانه موثر

) 1989( 3با نتايج تحقيقات مالكولم و بروراين يافته ها 

ها،  فعاليت شكارگري بند پاياني از قبيل كنه مبني بر

 4رسنال و نتايج ها ها، زنبورها و سن ها، مورچه عنكبوت

كه شكارگري سوسمار آفريقايي )  1994(

(Chameleo delipes)  ايروداياراج و نتايج و

  Rhynocorisكه شكارگري  ) 2002( 5همكاران

marginatus  )را روي پروانه ) نوعي سوسمارD. 

chrysippus   گزارش نموده اند، مطابقت دارد .  

  

  گزاري سپاس

ام علمي اسميت بخاطر تاييد ن ديويدروفسور پ زا

همكاران در مركز همچنين از كمك گونه ها و 

در مراحل بوشهر  تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي

  .قدرداني مي شوداجراي اين پژوهش 

                                                 
2 - Mathur & Mathur  

3 - Malcolm & Brower  
4 - Larsen  
5 - Irudayaraj et al.  
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