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Abstract
Iran, in terms of biogeography, has considerable diversity. Considering the importance of conducting
faunistic and taxonomic investigations and identifying the fauna of insects in different climates of the
country, in this study, which was conducted to identify and examine the taxonomy of the subfamily
Noctuinae in Isfahan province during the years 2011 and 2012, moth specimens were collected by
light traps from different geographic regions. The collected specimens were then transported to the
laboratory and pinned, and slides were prepared from their genitals. The samples were identified with
the help of reliable scientific sources. Among the 22 collected species and subspecies belonging to this
subfamily, 17 species and subspecies belonging to eight genera were reported for the first time in
Isfahan province. Taxonomic characters of the species and subspecies and their distribution and
biological information as well as the image of whole insects are presented.
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 -1گروه اکولوژي ،پژوهشکدۀ علوم محیطی ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري
پیشرفته،کرمان ،کرمان ،ایران
-2دانشیار گروه گیاهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزي ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -3گروه تنوع زیستی ،پژوهشکدۀ علوم محیطی ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري
پیشرفته،کرمان ،ایران

چکیده
کشور ایران ازنظر جغرافیاي زیستتی داراي تنتوع شتایان تتوجهی استت بتا توجته بته اهمیتت بستیار انجتام مطالعتات
فونستیک و تاکسونومیک و شناسایی فون حشرات در اقلیمهاي مختلف کشتور ،ایتپ پتژوه

بتهمنظتور شناستایی و

بررسی تاکسونومیک شبپرههاي زیرخانوادۀ  Noctuinaeطی سالهاي  1390و  1391در استان اصفهان انجتام شتد
نمونههاي شبپره با تلههاي نوري از مناطق مختلف جغرافیایی جمت آوري ،پت

از انتقتال بته آزمایشتگاه ،اتالته و از

دستگاه تناسلی آنها اسالید تهیه شد نمونهها با کمک مناب علمی معتبر شناستایی شتد از میتان  22گونته و زیرگونت
جم آوريشدۀ مربوط به ایپ زیرخانواده 17 ،گونه و زیرگونه متعلق به  8جن

بتراي نخستتیپبتار از استتان اصتفهان

گزارش شدند صفات تاکسونومیک گونهها و زیرگونهها و اطالعتات مربتوط بته پتراکن

و زیستتشناستی آنهتا و

همچنیپ تصویر حشرات کامل ارائه شده است
واژههای کلیدی :اصفهان ،شبپره ،فونNoctuinae ،

مقدمه

گستردگی باالخانواده و نیاز به مرور مجتدد جتن هتا و

بتتتا وجتتتود ویژگت تیهتتتاي مختلتتتف در شناستتتایی،

گونتتههتتا ،تعتتداد گونتتههتتاي گتتزارششتتده بتتراي ایتتپ

باالختانوادۀ  Noctuoidea Latreille, 1809بته کمتک

باالختتتانواده در منتتتاب مختلتتتف یکستتتان نیستتتت ایتتتپ

وجود اندام شنوایی موجود در پ

قفت

ستینه از ستایر

بالپولکداران متمایز میشتود ( )Scoble, 1992بتهدلیتل

باالختتتانواده ،بتتتزر تتتتریپ باالختتتانواده در راستتتت
بالپولکتتداران شتتناخته شتتده استتت ( Kitching and
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 )Rawlins, 1998جن ها و گونتههتاي گتزارششتده

 Brandtو  Draudtبیپ سالهتاي  1933تتا  1941تعتداد

از  3700و

زیتتادي از گونتتههتتا را توصتتیف کردنتتد انتشتتارات مهتتم

 42000استت ( )Zhang, 2011ختانوادۀ Noctuidae

هاي ایپ دورۀ زمانی کارهاي Brandt

براي باالخانوادۀ  Noctuoideaبه ترتیب بی
 Latreille, 1809با بی

از  11700گون توصتیفشتده

در  1089جتتن  ،ازنظتتر تعتتداد گونتته ،دومتتیپ ختتانوادۀ
بزر

ایپ باالخانواده است ()Zhang, 2011
زیرختانوادۀ بتزر

حاصل از پژوه
)1941

1994) ،(1939,

)(1937

Brandt

(1945,

and

،Wiltshire

 Bytinsky-Salzو

) Schwingenschuss (1937, 1939است

Noctuinae Latreille, 1809

با وجود مطالعات فونستیک و تاکسونومیک وستیعی

حدود  1200گون توصیف شتده در سراستر جهتان دارد

که دربارۀ فون ایران انجام شتده استت ،هنتوز انتشتارات

( )Kravchenko et al., 2007براستتاج جدیتتدتریپ

مونوگرافیتتک دربتتارۀ فتتون نوکتوئیتتدهاي ایتتران وجتتود

پتتتژوه هتتتاي مولکتتتولی و فیلتتتوژنی ،زیرختتتانوادۀ

ندارد کاملتریپ منب دربارۀ فون ایران از ایتپ دیتدگاه،

 pestهمتتتتتراه بتتتتتا

کار ) Hacker (1990است (نوکتوئیدهاي آسیاي صغیر

زیرختتانوادههتتاي  Bryophilinae Guenée, 1852و

و خاورمیانه) که شامل رکوردهاي ثبتشده از ایران قبل

 Heliothinae Boisduval, 1828قرار داده شتده استت

از سال  1990میالدي است

 Noctuinaeدر گتتتتتروه clade

( )Zahiri et al., 2013گونتتتههتتتاي زیرختتتانوادۀ

تاکنون بی

از  50گونه شبپتره متعلتق بته ختانوادۀ

 Noctuinaeبتتته همتتتراه زیرختتتانوادۀ  Heliothinaeدر

 Noctuidaeاز استتتان اصتتفهان گتتزارش شتتده استتت

گروه  trifine Noctuoideaقرار میگیرند؛ به ایپ معنی

( ;Hacker, 1990; Hacker and Kautt, 1999

که محل اتصال رگبتال  M2بته ستلول دیستکال در بتال

Benedek and Ronkay, 2001; Ebert and Hacker,
2002؛ روان و همکاران )1394 ،از ایپ تعداد 17 ،گونه

عقب ،به رگبال  M1نزدیتکتتر استت از ویژگتیهتاي
منحصتربهفترد زیرختانوادۀ  Noctuinaeایتپ استت کته
هنگام استراحت ،بالها در سطح پشتی بتدن بته گونتهاي
افقی روي هم قرار میگیرند که حاشتی جلتویی دو بتال
رویی تقریبتا بتهطتور متوازي بتا ختی میتانی بتدن استت
()Holloway, 1989
سرآغاز انجام مطالعات فونستیک شبپرههاي ایران،
اوایل قرن بیستم میالدي ذکر شتده استت پژوهشتگرانی
مثتتتل  ،Schwingenschuss ،Bytinsky-Salzبتتترادران
 Pfeiffer ،Brandtو Wiltshire

از پیشتتتتتتتتگامان

بررس تیهتتاي فونستتتیک ختتانوادۀ  Noctuidaeبودنتتد و
شبپرههاي ایپ خانواده را از قسمتهاي مختلف ایتران
جمتتت آوري کردنتتتد (،Boursin )Shirvani, 2008

بومی استتان و  9گونته بتراي نخستتیپ بتار از ایتپ استتان
گتتزارش شتتده استتت ( )Shirvani, 2012تتتاکنون 10
گونتتته از زیرختتتانوادۀ  Noctuinaeکتتته دربرگیرنتتتدۀ
آفتهاي مهم محصوالت کشاورزي بهویتژه گونتههتاي
متعلق به جن

Agrotis Ochsenheimer, 1816است،

بتتراي استتتان اصتتفهان گتتزارش شتتده استتت ( Hacker,

)1990; Feizpoor et al., 2014
با توجه به اهمیت اطالع از فون شبپترههتاي استتان
اصفهان ،پژوه

حاضر با هدف جم آوري و شناستایی

گونه هاي زیرخانوادۀ  Noctuinaeاز ایتپ استتان پهنتاور
انجام شد

مطالع تاکسونومیک شبپرههاي زیرخانوادۀ ) Noctuinae (Lepidoptera: Noctuidaeدر استان اصفهان

مواد و روشها

3

طبیعت شده بودند (جدول  )1با توجه به سیکل زنتدگی

با توجه به فعالیت شبان حشرات بالغ و جلب آنها بته

و بیولوژي متفاوت گونهها و همچنیپ اطالعتات مربتوط

نتتور ،طتی ستتالهتتاي  1390و  ،1391از تلتتههتتاي نتتوري

به تعداد و طول نسل ،دورۀ پرواز حشترات نتر و متاده و

حملشدنی براي جم آوري حشرات کامل استفاده شد

رفتار بالغها نسبت به نتور مصتنوعی ،محتلهتاي مناستب

المپ بهکاررفتته در ایتپ تلتههتا از نتوع  Black lightبتا

براي نمونهبرداري انتخاب شد و در هر مکان ،در هر بتار

قدرت  8وات بود که با باطري  12ولت روشپ متیشتد

نمونهبرداري ،سه تل نوري استتفاده شتد بستته بته غنتاي

مکان هاي منتخب براي نصتب تلت نتوري و جمت آوري

فون محل ،از هر نقطه یک یا دوبتار و بستته بته ستهولت

شبپرهها شامل ارتفاعات ،نواحی بیابتانی ،شتورهزارهتا،

تردد به آن مکتان ،گتاهی چنتدیپبتار نمونتهبترداريهتا

مناطق درختچه اي و نواحی بتا پوشت

گیتاهی پراکنتده

تکرار شد

بود کته کمتتر دستتخوش تغییترات و دخالتت انستان در
جدول  -1ویژگیهاي جغرافیایی و نام مکانهاي جم آوري شبپرهها در استان اصفهان
تاریخ نمونهبرداری

مناطق نمونهبرداری

موقعیت جغرافیایی

ارتفاع (متر)

کردعلیا

32°55’45”N 50°40’30”E

2363

قمیشلو

32°46’33”N 51°15’41”E

2037

90/03/06 ،90/02/01

خوانسار

33°11’44”N 50°21’35”E

2533

91/02/06 ،90/06/08 ،90/03/13 ،90/03/04

دره بید

33°04’58”N 50°26’28”E

2840

90/04/31 ،90/02/17

پادنا

30°95’62”N 51°74’71”E

2429

91/02/04 ،90/07/05 ،90/04/31،90/04/20 ،90/04/16

نطنز

33°30’72”N 51°54’93”E

1600

91/01/14 ،90/06/10 ،90/02/02

کاشان

33°59’51”N 51°26’25”E

982

91/01/29 ،91/01/01 ،90/06/09

پل زمانخان

32°37’15”N 50°58’40”E

1790

91/01/30

پونهزار

32°57’47”N 49°56’41”E

2557

90/02/11

سرداب

32°56’47”N 50°60’41”E

2557

91/02/15 ،91/02/12 ،90/07/20 ،90/04/20

سد زایندهرود

32°44’35”N 50°43’18”E

2601

90/02/03

آبپونه

32°37’15”N 50°58’40”E

1799

91/01/30 ،90/02/25

،91/01/20 ،90/06/31 ،90/05/04 ،90/02/16
91/01/28
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مرغاب

32°53’48”N 50°45’49”E

2363

90/02/24

موته

33°20’33”N 50°30’51”E

2300

91/02/07 ،90/12/27

اردستان

33°21’0”N52°23’0”E

1209

91/02/05

صبح روز بعد از نصب تلهها ،به آنهتا مراجعته شتد و

درمجموع 22 ،گونه و زیرگونه ،متعلق به  8جن

از

براي کشتپ شبپرههاي جلبشده در تله ،از پنب آغشته

زیرختتانوادۀ  Noctuinaeاز استتتان اصتتفهان جم ت آوري

به کلروفرم استتفاده شتد تتا حشترات درحتیپ متردن بته

حاضر آنهتا را معرفتی متیکنتد از ایتپ

یکتتدیگر آستتیب نرستتانند پ ت
مر

شد که پژوه

از حصتتول اطمینتتان از

تعداد 17 ،گونه و زیرگونته بتراي نخستتیپ بتار از استتان

شبپرهها ،با قراردادن آنها بیپ الیههتایی از پنبته،

اصفهان گزارش میشتوند ویژگتیهتاي تاکستونومیک

از

و زیستتشناستی آنهتا

به نحوي که ثابت باشند ،به آزمایشتگاه منتقتل و پت

گونهها و زیرگونتههتا ،پتراکن

انتقتتال بتته آزمایشتتگاه ،بتتا ستتوزن اتال ت نمتترۀ ستته ،روي

شرح داده میشتود؛ عتالوهبتر ایتپ  17گونت جدیتد نیتز

تختههاي ویژه ،اتاله شدند بعد از ستپريشتدن یکتی دو

توصیف میشود

هفته ،نمونهها خشک شدند و براي مطالعت تاکستونومی
آماده بودند آنها درنهایت داخل جعبت کلکستیون قترار
داده شدند تعداد نمونههتاي جمت آوريشتده از منتاطق
مختلف به تفکیک تعداد نمون نر و ماده ثبت شد
براي شناسایی نمونههتا از دستتگاه تناستلی آنهتا ،بته
روش  ،Fibiger, 1997اسالید دائمی تهیه شد گونتههتا
ابتدا با استفاده از ویژگتیهتاي ظتاهري از قبیتل نقت

و

نگار بال ،چشمهاي مرکتب و خارهتاي روي ستا پتا و
سپ

با مطالع اندام تناستلی و بته کمتک منتاب علمتی،

شناستتایی شتتدند ()Fibiger, 1990, 1993, 1997
تصتتویربرداري از حشتترات کامتتل بتتا دورب تیپ دیجیتتتال
 Canon Power Shot A710انجتتام شتتد نمونتتههتتاي
شناستتاییشتتده در کلکستتیون شتتبپتترههتتاي بختت
حشرهشناسی دانشکدۀ کشتاورزي دانشتگاه شتهید بتاهنر
کرمان ،نگهداري میشوند
نتایج و بحث

Parexarnis damnata (Draudt, 1937) .1
(شکل )1-A

نمونههای بررسیشده 1 :نتر 2 ،متاده ،اصتفهان،
اردستان ،زواره 1209 ،متر ارتفاع1391/2/5 ،
پراکنش :تهران ،مازنتدران ( Ebert and Hacker,

 ،)2002کرمتتتتان ،اصتتتتفهان و سیستتتتتان و بلوچستتتتتان
()Shirvani, 2012
زیست شناسی :ایپ گونه ،از محیی بتاز بتا پوشت
گیتتاهی پراکنتتده جم ت آوري شتتد بتتا توجتته بتته اینکتته
حشرات کامل در اردیبهشت فعالیت دارند ،بته نظتر متی
رسد گونه اي تکنسلی باشد
& Albocosta flammatra ([Denis
.2
)( Schiffermüller], 1775شکل )1-B
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نمونه های بررسیشده 1 :ماده ،اصتفهان ،دامنته،

پی میانی و پ میانی متو،دار و دوتتایی ختی انتهتایی

دره بید 2630 ،متر ارتفاع 1 1390/4/31 ،نتر ،اصتفهان،

س تیاهرنتتگ لکتتههتتاي گتترد ،لوبیتتایی و چمتتاقیشتتکل
مشخ

خوانسار 2533 ،متر ارتفاع.1390/4/2 ،
توصیف :نر :عرض بدن بتا بتالهتاي بتاز  36تتا 39
میلیمتر شاخک نخی یقه سیاهرنگ سر ،قف

ستینه و

ریشکها قهوهاي بال عقب ستفیدرنگ ،نیمت

انتهایی بال سیاهرنگ رگبالها پوشیدهشده از فل هتاي
تیره ریشکها قهوهاي ماده :همانند نر

بالهاي جلو قهوهاي تیره شکم خاکستتري روشتپ بتال

پراکنش :خراسان ،سیستان و بلوچستتان ( Brandt,

داراي ختتتی تیتتترۀ قاعتتتدهاي ،لکت ت گتتترد ،لوبیتتتایی و

 )1941; Ebert and Hacker, 2002و کرمتتتان

چماقیشتکل مشتخ

خطتوط عرضتی ،پتی میتانی و

()Shirvani, 2012

ختی

زیستشناسی :احتمتاال تتکنستلی استت بتهطتور

انتهایی سیاه رنگ ریشکها قهوهاي روشتپ بتال عقتب

معمول در مناطق کوهستانی و ارتفاعات دیده میشتود و

به رنگ بال جلو و در قاعده روشپتر ماده :همانند نر

در ماههاي اردیبهشت تا مرداد گزارش شده است

پ میانی کمرنگ ختی ماقبتل انتهتایی مشتخ

پراکنش :فتارج ،یاستو ،،لرستتان ( Hacker and

Dichagyris terminicincta (Corti,
.4
)( 1933شکل )1-D

کرمانشتتاه ( ،)Ebert and Hacker, 2002گلستتتان و

نمونههای بررسیشده 5 :ماده ،اصتفهان ،دامنته،

 ،)Kautt, 1999گتیالن ،مازنتتدران ،تهتران ،خوزستتتان،
خراسان ()Wieser and Stangelmaier, 2005
زیست شناسی :تتک نستلی ایتپ گونته در تابستتان
فعالیت دارد و بیشتتر در منتاطق جنگلتی و نیتز علفزارهتا
دیده میشود او ،پرواز در ماههتاي اردیبهشتت تتا تیتر
است از گیاهان علفی مانند گونههتاي Taraxacum F.

 Potentilla Linnaeus, 1753 ،H. Wiggers, 1780و
 Fragaria Linnaeus, 1753تغذیتتته متتتیکنتتتتد
()Kravchenko et al., 2006
tyrannus beluchus
.3
( Brandt, 1941شکل )1-C

اصتتفهان ،خوانستتار 2533 ،متتتر ارتفتتاع3 .1390/4/2 ،
متتاده ،اصتتفهان ،دامنتته ،کتترد علی تا 2363 ،متتتر ارتفتتاع،
1390/5/4
توصیف :نر :عرض بدن با بال باز  38تا  42میلیمتر
شاخک بهطور ظریف شانهاي دوطرفه سر ،قف

سینه و

شکم قهوهاي روشپ بال جلتو قهتوهاي تیتره متمایتل بته
سیاه لک گرد ،لوبیایی و چماقیشکل کمرنگ خطوط

Dichagyris

نمونههای بررسیشدده 2 :نتر ،اصتفهان ،دامنته،
دره بید 2630 ،متر ارتفاع1390/4/31 ،
توصیف :نر :عرض بدن با بال باز  35تا  42میلیمتر
شاخک نخی سر ،قف

دره بید 2630 ،متتر ارتفتاع 2 1390/4/31 ،نتر 5 ،متاده،

ستینه و شتکم قهتوهاي روشتپ

بتتال جلتتو قهتتوهاي روشتتپ در انتهتتا ستیاهرنتتگ خطتتوط

پی میانی و پ میانی مشخ

و ستیاهرنتگ حدفاصتل

لک ت گتترد و لوبیتتایی ،س تیاهرنتتگ ختتی ماقبتتل انتهتتایی
عریض و سیاهرنگ خی انتهایی باریک ریشتکهتا در
قستتمت قاعتتدهاي منقطت و تیتتره بتتال عقتتب پوشتتیده از
فل هاي قهوهاي روشپ ماده :همانند نر شاخک نخی

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال یازدهم ،شماره چهلم ،پاییز 1398
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پدراکنش :خراستان ( ،)Brandt, 1941آذربایجتان
Dichagyris forficula (Eversmann, .6
)( 1851شکل )1-F

غرب تی ،مازنتتدران ،تهتتران ،کردستتتان ،لرستتتان و فتتارج
()Ebert and Hacker, 2002
زیست شناسی :گونه اي تتک نستلی و تابستتانه کته
بیشتر در مناطق کوهستانی دیده میشتود دورۀ پتروازي
حشتتترات کامتتتل در ماههتتتاي تیتتتر و متتترداد استتتت
()Kravchenko et al., 2006

دامنه ،مرغاب 2360 ،متتر ارتفتاع 3 1390/2/24 ،نتر2 ،
ماده ،اصفهان ،فریدون شهر ،چغورت 2557 ،متر ارتفاع،
1390/2/11

Dichagyris singularis (Staudinger, .5
)( 1877شکل )1-E

نمونههای بررسیشده 2 :نتر 1 ،متاده ،اصتفهان،
سمیرم ،پادنا 2429 ،متر ارتفاع1390/7/5 ،
توصیف :نر :عرض بدن حشرۀ کامل با بتال بتاز 30
تا  41میلیمتر شاخک شانهاي ظریف سر ،قف

نمونههای بررسیشده 1 :نتر 1 ،متاده ،اصتفهان،

سینه و

پددراکنش :فتتارج ،اصتتفهان ،کرمتتان ،کهگیلویته و
بویراحمد ( ،)Hacker & Kautt, 1999تهتران ،بوشتهر،
هرمزگان ،آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،خراستان
و کرمانشاه ()Ebert and Hacker, 2002
زیسددتشناسددی :ای تپ گونتته از استتفند تتتا متترداد
جم آوري شده است
Dichagyris anastasia (Draudt, 1936) .7
(شکل )1-G

بال جلو کرم مایل به سبز لک گترد ،لوبیتایی و چمتاقی
مشخ

خی پی میانی در حاشی عقبی تیترهتتر بتاالي

لک لوبیایی در حاشی کناري یک لک تیره ختی ماقبتل
انتهایی در حاشتی جلتویی تیترهتتر ختی ماقبتل انتهتایی
ممتد خی پ میانی منقط خی پی میانی نتامشتخ
بتتال عقتتب خاکستتتري تیتتره بتتا ریشتتکهتتایی بتته رنتتگ
خاکستري روشپ ماده :همانند نر شاخک نخی
پددراکنش :گلستتتان ،خراستتان ( Wieser and

 )Stangelmaier, 2005و خوزستان (روان و همکتاران،
)1394
زیستشناسی :گونهاي تکنسلی و پاییزي کته در
مناطق کوهستانی دیده میشود دورۀ پرواز ایپ شبپتره
از شهریور تا اوایل دي و او ،پترواز آن در آبتان استت
الروها در شتب از گیاهتان کتمارتفتاع تغذیته متیکننتد
()Kravchenko et al., 2006

نمونه های بررسیشدده 3 :نتر ،اصتفهان ،دامنته،
کرد علیا 2363 ،متر ارتفاع1390/6/19 ،
توصیف :نر :عرض بدن با بال باز  34تا  37میلیمتر
شاخک شتانهاي بتا موهتاي ظریتف ستر ،قفت

ستینه و

بالهاي جلتوزرد لکت گترد و لوبیتایی کتمرنتگ لکت
چمتتاقیشتتکل نامشتتخ

ختتی پ تی می تانی متتو،دار و

کمرنگ خی پت میتانی مشتخ

و تیتره ختی ماقبتل

انتهتتایی کنگتترهاي ختتی انتهتتایی روشتتپ و دوتتتایی
ریشکها قهتوهاي روشتپ بتال عقتب ستفید رگبتالهتا
مشخ

ریشکهتا روشتپ متاده :هماننتد نتر شتاخک

نخی
پراکنش :مرکزي ()Ebert and Hacker, 2002

مطالع تاکسونومیک شبپرههاي زیرخانوادۀ ) Noctuinae (Lepidoptera: Noctuidaeدر استان اصفهان

زیستشناسی :گونهاي تکنسلی و پاییزي کته در
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توصددیف :نتتر :عتترض بتتدن بتتا بتتال بتتاز  36تتتا 42

استپهاي کوهستتانی دیتده متیشتود دورۀ پترواز ایتپ

میلیمتر شاخک شانهاي بتا موهتاي ریتز تگتوال ،قفت

گونه در ماههاي مرداد تا آبان استت ( Kravchenko et

سینه و بال جلو قهوهاي روشپ با فل هاي پراکندۀ تیتره

)al., 2006

تگتتوال داراي خطتتوط س تیاهرنتتگ ختتی پ تی می تانی و

Dichagyris pfeifferi (Corti & Draudt, .8
)( 1933شکل )1-H

نمونههای بررسیشده 1 :نتر ،اصتفهان ،ستمیرم،

پ میانی وجتود نتدارد ختی تیترۀ قاعتدهاي مشتخ

،

باریتتک و ستتیاه لکتت گتترد ،لوبیتتایی و چمتتاقیشتتکل
مشخ

و کامل لک گرد کشیده لکت لوبیتایی و گترد

در مرکتتز تیتترهتتتر و در حاشتتیه بتتا نتتوار تیتتره لکتت

پادنتتا 2429 ،متتتر ارتفتتاع 1 1390/6/8 ،نتتر ،اصتتفهان،

چماقیشکل کشیده و سیاهرنگ بیپ لک گرد و لوبیایی

خوانسار 2533 ،متر ارتفاع.1390/7/5 ،

سیاه رنگ ،یک لک تیره از قسمت میانی لک لوبیایی بته

توصیف :نر :عرض بتدن بتا بتالهتاي بتاز  35تتا 38

طرف خی ماقبل انتهایی ادامه دارد ختی ماقبتل انتهتایی

سینه تیره بال

از لکههاي کشیدۀ تیره تشکیل شده است ختی انتهتایی

جلو قهوهاي روشتپ مایتل بته زرد ناحیت ماقبتل انتهتایی

سیاهرنگ و منقط بال عقب سفید و شتفاف رگبتالهتا

تیرهتر با دو ناحی خاکستري قهوهاي ختی زیرقاعتدهاي

پوشیدهشده با فل

ماده:

بسیار بلند و تیره داراي لک سیاه در ناحی میانی بال بال

همانند نر شاخک نخی

میلیمتر شاخک نخی ناحی جلویی قف

عقتتب قهتتوهاي خاکستتتري بتتا رگبتتالهتتاي پوشتتیده از
فل هاي قهوهاي ریشکها خاکستري قهتوهاي روشتپ

قهوه اي ،خی انتهایی مشخ

پددراکنش :تهتتران ،فتتارج ،خوزستتتان ،لرستتتان و
خراسان ()Ebert and Hacker, 2002
زیست شناسی :تتک نستلی بته طتور معمتول دورۀ

ماده :همانند نر
پراکنش :مرکزي ()Ebert and Hacker, 2002

پرواز از اردیبهشت تا شتهریورماه استت و در ارتفاعتات

زیست شناسدی :گونته هتاي تتک نستلی و پتاییزي

متوسی مناطق استپی دیده میشود

هستند و بیشتر در استپهاي کوهستانی فعالیت میکنند
بتهطتتور معمتول از اواختتر تابستتان تتتا اوایتل پتتاییز دیتده

Euxoa conspicua (Hübner, 1827) .11
(شکل )1-J

میشوند ()Kravchenko et al., 2006
truculenta toxistigma
.9
)( (Hampson, 1903شکل )1-I

Yigoga

نمونه های بررسیشده 8 :نر ،اصفهان ،خوانسار،
 2533متر ارتفاع1390/6/8 ،

نمونههای بررسیشده 4 :نتر 3 ،متاده ،اصتفهان،
دامنه ،دره بید 2630 ،متتر ارتفتاع 2 1390/4/31 ،نتر5 ،
ماده ،اصفهان ،خوانسار 2533 ،متر ارتفاع1390/4/2 ،
توصیف :نر :عرض بتدن بتا بتالهتاي بتاز  42تتا 47
میلیمتر از بزر تریپ گونههاي ایپ جتن

در ایتران و

همچنتتیپ اروپتتا استتت شتتاخک شتتانهاي دوطرفتته ستتر،
تگوال ،سینه و بالهاي جلو قهوهاي روشپ (رنتگ زمینت
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بتتال درایتتپ گتتروه بستتیار متنتتوع استتت ) ختتی عرضتتی
پی میانی و پ میانی مشخ

لکههاي گرد و لوبیتایی

در حاشتتیه بتتا نتتوار تیترهتتتر ختتی عرضتتی پتی میتانی و
پ میانی تیره خی ماقبل انتهایی تیره و به طرف حاشتی

روشپ تر از رنگ زمین بال که فاصل میانی ایتپ دو لکته

کاستا عریضتر خی انتهایی باریتک و ستیاهرنتگ بتال

با رنگ قهوهاي تیره پر شده است لک چماقی با حاشتی

عقتتب در قاعتتده روشتتپ و بتته طتترف حاشتتی ختتارجی

تیره خی عرضی ماقبل انتهتایی بته رنتگ روشتپ ختی

قهوهاي رنگ ماده :مشتابه نتر ازنظتر انتدازه بتزر تتر

عرضی انتهایی باریک سیلیا قهوهاي کمرنگ بال عقب

شاخک نخی

قهوه اي رنگ پریتده لکت دیستکال وجتود نتدارد ختی

پراکنش :خوزستان ،کردستان ،لرستتان ،سیستتان و

عرضی انتهایی باریک نیم ابتدایی سیلیا روشتپ و نیمت

بلوچستتان ،هرمزگتان ،بوشتهر ( Ebert and Hacker,

انتهایی قهوهاي رنگپریده ماده :مشابه نر ازنظتر انتدازه

 )2002و فارج ()Boursin, 1940

بزر تر شاخک نخی

زیست شناسی :تتک نستلی فعالیتت ایتپ گونته در

پراکنش :سیستان و بلوچستان و خراسان ( Brandt,

)1941

بهار است و در مناطق بیابانی و نیمهبیابانی دیده متیشتود
(1940

زیست شناسی :تک نسلی تابستانه ستکونتگاه ایتپ

 )Boursin,دورۀ پتتتتترواز از استتتتتفند تتتتتتا

اردیبهشتماه و او ،پرواز آن فروردیپماه است

گونه ،مکتانهتاي مختلفتی ازجملته منتاطق کوهستتانی،
علفزارها و زمیپهاي بتاز استت ( )Fibiger, 1990دورۀ
پرواز در خرداد و تیرماه است
Euxoa canariensis diamondi Boursin, .11
( 1940شکل )1-K

نمونه های بررسیشدده 2 :نتر ،اصتفهان ،نطنتز،
ابیانتته 1600 ،متتتر ارتفتتاع 1 1391/1/14 ،نتتر 1 ،متتاده،
اصفهان ،دلیجان ،موته 2300 ،متر ارتفاع1390/12/27 ،
توصیف :نر :عرض بتدن بتا بتالهتاي بتاز  35تتا 40
میلیمتر شاخک بتهطتور ظریتف شتانهاي ستر ،تگتوال،
سینه و بال جلو قهوهاي روشتپ متمایتل بته طالیتی لکت
گرد ،لوبیایی و چماقیشکل مشخ

و کامل لک گترد

و لوبیایی روشتپتتر از رنتگ زمینت بتال و در حاشتیه بتا
خطوط تیره احاطه شده است بیپ لک گرد و لوبیتایی بتا
رنگ قهوه اي تیره پوشیده شده است لک چماقیشتکل

Euxoa homicida lugubris (Brandt, .12
)( 1941شکل )1-L

نمونههای بررسیشده 3 :نتر 2 ،متاده ،اصتفهان،
خوانسار 2533 ،متتر ارتفتاع 2 .1390/4/2 ،نتر 2 ،متاده،
اصفهان ،دامنه ،دره بید 2630 ،متر ارتفتاع1390/4/31 ،
 1نر 1 ،ماده ،اصفهان ،دامنه ،مرغاب 2360 ،متر ارتفتاع،
 2 1390/2/24نتتر 2 ،متتاده ،اصتتفهان ،فریتتدونشتتهر،
چغورت 2557 ،متر ارتفاع1390/2/11 ،
توصیف :نر :عرض بتدن بتا بتالهتاي بتاز  36تتا 42
میلی متر سر ،تگوال ،قف

سینه و بالهاي جلتو قهتوهاي

متمایل به آجريرنگ رنگ بال و خطوط عرضی تنتوع
درونگونهاي وسیعی را نشان میدهد تا جایی که ممکپ
است دو فرد الگوي ظاهري بسیار متفتاوتی نشتان دهنتد
خی تیرۀ قاعدهاي وجود دارد خی عرضی پی میتانی و
پ میانی مشخ

لکت گترد ،لوبیتایی و چمتاقی شتکل

مطالع تاکسونومیک شبپرههاي زیرخانوادۀ ) Noctuinae (Lepidoptera: Noctuidaeدر استان اصفهان

مشتتخ

و کامتتل لک ت گتترد و لک ت لوبیتتاییشتتکل در

حاشیه با نوار تیره احاطه میشوند ختی عرضتی انتهتایی
مشتخ

و ظریتف ناحیت رأستتی بتال تیترهرنتگ نیمت
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 ،)Meineke, 2001خراستان رضتوي ( Rabieh et al.,

 )2014و خوزستان ()Esfandiari et al., 2011
زیستشناسی :چندنسلی از اواخر زمستان تا اوایل

ابتدایی روشپ و نیمت انتهتایی بته رنتگ زمینت بتال بتال

پاییز جذب تلههاي نوري میشود در مناطق جغرافیتایی

عقب به رنگ آجري تیره ناحی قاعتدهاي روشتپ فاقتد

مختلف از بیابانها تا جنگتلهتا ،در ارتفاعتات مختلتف،

لک دیسکال خی انتهایی ظریف سیلیا همانند بال جلتو

گزارش شده است و الروها از آفتهتاي مهتم غتالت و

ماده :همانند نر ،کمی بزر

تر ،شاخک نخی با موهتاي

ریز
پراکنش :سیستتان و بلوچستتان (،)Brandt, 1941
کردستان ،لرستان ،زنجان ،هرمزگتان ،تهتران ،کرمتان و
خراستتان ( Hacker, 1990; Ebert and Hacker,

)2002
زیست شناسدی :حشترات کامتل از اردیبهشتت تتا
مرداد فعالیت دارند زیستتگاه ایتپ گونته منتاطق گترم و
خشک و کوهستانی است
& Agrotis segetum ([Denis
.13
)( Schiffermüller], 1775شکل )1-M

سبزیجات هستند ()Fibiger, 1990
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) .14
(شکل )1-N

نمونه های بررسیشده 2 :نتر 1 ،متاده ،اصتفهان،
دامنه ،دره بید 2630 ،متتر ارتفتاع 2 1390/4/31 ،متاده،
اصفهان ،سمیرم ،پادنا 2429 ،متر ارتفاع1 1390/4/16 ،
نر 1 ،ماده ،اصفهان ،دامنه ،کرد علیا 2363 ،متتر ارتفتاع،
1390/5/4
پراکنش :ایپ گونه همه جا زي و از آفتهاي مهتم
محصتتوالت کشتتاورزي استتت و تقریبتتا در بیشتتتر نقتتاط
کشور فعالیت دارد استانهاي مرکزي ،جنتوب غربتی و

نمونه های بررسیشده 1 :نتر 1 ،متاده ،اصتفهان،

شرقی ایران ( ،)Hacker, 1990تهران ،مازندران ،فارج،

خوانسار 2533 ،متتر ارتفتاع 3 1390/4/2 ،نتر 2 ،متاده،

هرمزگان ( ،)Ebert & Hacker, 2002خراسان رضتوي

اصفهان ،دامنه ،دره بید 2630 ،متر ارتفتاع1390/4/31 ،

( ،)Rabieh et al., 2014خوزستتان ( Esfandiari et

 1نتتتر ،اصتتتفهان ،ستتتمیرم ،پادنتتتا 2429 ،متتتتر ارتفتتتاع،

 )al., 2011و لرستان ()Hacker and Kautt, 1999

 2 1390/4/16نر 1 ،متاده ،اصتفهان ،دامنته ،کترد علیتا،
 2363متر ارتفاع1390/5/4 ،
پراکنش :ایپ گونه ازآفتتهتاي مهتم محصتوالت

زیستشناسی :چندنسلی سرتاسر ستال در منتاطق
جغرافیتتایی مختلتتف وجتتود دارد الروهتتا از گیاهتتان
متفاوت خانواده هتاي مختلتف ،تغذیته متیکننتد ،آفتت

کشاورزي است و تقریبا در بیشتتر نقتاط کشتور فعالیتت

جدي بتراي محصتوالت کشتاورزي هستتند و بته ریشت

دارد تهتتتران ،گتتتیالن ،فتتتارج ،بوشتتتهر ،هرمزگتتتان،

گیاهان نیز خسارت میزنند ( Fibiger, 1990; Hacker,

آذربایجتان غربتی ،کهگیلویته و بویراحمتد ( & Ebert

)2001

 ،)Hacker, 2002همتتدان ،مازنتتدران ( Hacker and

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال یازدهم ،شماره چهلم ،پاییز 1398
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Agrotis obesa scytha Alphéraky, .15
( 1889شکل )1-O

نمونه های بررسیشده 2 :نر ،اصفهان ،خوانسار،
 2533متر ارتفاع1390/7/5 ،
توصیف :نر :عرض بتدن بتا بتالهتاي بتاز  42تتا 63
میلی متر شاخک بهشدت شانه اي دوطرفه ستر ،تگتوال،
قف ت

ستتینه و بتتال جلتتو قهتتوهاي روشتتپ تتتا خاکستتتري

روشپ خطوط عرضی پی میانی و پ میتانی مشتخ
خی ماقبل انتهایی مشخ

و کامل خی انتهایی ظریف

لک لوبیایی و گرد تیرهتر از رنگ زمینه فاصل بتیپ ایتپ
دو لکه با رنگ تیره پتر شتده استت لکت چمتاقیشتکل
تیرهرنتگ و کشتیده بتال عقتب روشتپ گتاهی حاشتی
بیرونی به رنگ قهوهاي روشپ سیلیا شفاف ماده :مشتابه
نر شاخک نخی با موهاي ریز

 1 1390/4/16نر 1 ،متاده ،اصتفهان ،دامنته ،کترد علیتا،
 2363متر ارتفاع1390/5/4 ،
توصیف :نر :عرض بدن بتا بتالهتاي بتاز  34تتا 38
میلیمتر شاخک نخی با موهاي ریز ستر ،قفت

بالهاي جلتو قهتوهاي تیتره داراي ختی تیترۀ قاعتدهاي
لکه هاي گرد و لوبیایی مشخ

 ،)2002گلستتتتتتان و خراستتتتتان (

خی ماقبل انتهایی سیاهرنگ ریشکها قهوهاي تیره بال
عقب روشپ رگبالها پوشیدهشده با فل هتاي قهتوهاي
تیره ریشکها قهوه اي روشپ ماده :همانند نر شتاخک
نخی
پراکنش :تهران ()Ebert and Hacker, 2002
زیسدتشناسدی :احتمتاال تتتکنستلی در ماههتتاي
اردیبهشت و خرداد جذب تلههاي نوري میشوند

زیست شناسی :تکنسلی دورۀ پرواز ایپ شبپتره
بیپ ماههاي مرداد تا مهر است محل فعالیت آن ،منتاطق
باز با پوش

Spaelotis deplorata (Staudinger, .17
)( 1896شکل )1-Q

Wieser

.)Stangelmaier, 2005

گیاهی پراکنده تا ارتفتاع  2600متتر استت

( )Fibiger, 1990الروها از قستمتهتاي تتازه روییتدۀ
گیاهان جوان تغذیه میکنند
Spaelotis senna contorta (Rebel & .16
)( Zerny, 1931شکل )1-P

نمونههای بررسیشده 2 :نتر 1 ،متاده ،اصتفهان،
خوانسار 2533 ،متتر ارتفتاع 2 1390/4/2 ،نتر 1 ،متاده،
اصفهان ،دامنه ،دره بید 2630 ،متر ارتفتاع1390/4/31 ،
 2متتاده ،اصتتفهان ،ستتمیرم ،پادنتتا 2429 ،متتتر ارتفتتاع،

لک چماقیشکل محو

خطوط عرضی پی میانی و پ میانی مو،دار و منقطت

پدراکنش :تهتران ،گتیالن ( Ebert and Hacker,
and

ستینه و

نمونههای بررسیشده 2 :نتر 1 ،متاده ،اصتفهان،
خوانسار 2533 ،متتر ارتفتاع 1 .1390/6/8 ،نتر 2 ،متاده،
اصفهان ،دامنه ،کرد علیا 2363 ،متر ارتفاع1390/5/4 ،
توصیف :ماده :عرض بدن با بالهاي بتاز  38تتا 46
میلی متر ماده :شاخک نخی سر ،تگوال ،سینه و بال جلو
قهوه اي تیره متمایل به خاکستتري لکت گترد و لوبیتایی
مشتتخ

لک ت چمتتاقیشتتکل محتتو ختتی پ تی می تانی

تحلیلرفته خی پت میتانی ضتعیف ختی زیرقاعتدهاي
مشخ

 ،طویتل و ستیاهرنتگ قبتل از لکت گترد داراي

سای سیاهرنگ بیپ لکههاي گرد و لوبیتایی و ادامت لکت
لوبیایی خی ماقبل انتهایی سیاهرنگ و به طترف حاشتی
کاستا کمی عریض تر بال عقتب ستفید قستمت حاشتی
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مطالع تاکسونومیک شبپرههاي زیرخانوادۀ ) Noctuinae (Lepidoptera: Noctuidaeدر استان اصفهان

خارجی با فل هاي تیره رگبالها پوشیده از فلت هتاي

لوبیتتایی لک ت ستتیاه ذوزنقتتهاي شتتکل ماقبتتل لک ت گتترد

قهوهاي نر :مشابه ماده شاخک با موهاي ریز

سیاهرنتگ ختی ماقبتل انتهتایی تیتره در حاشتی کاستتا

پراکنش:کرمان ()Shirvani et al., 2008

به صورت لک سیاه رنگ خی انتهایی ستفید بتال عقتب

زیست شناسی :تتک نستلی در ماههتاي خترداد تتا

سفید و شفاف نیم حاشتیهاي بتا فلت هتاي متمایتل بته

شهریور حشرات کامل به طرف نتور جلتب و در منتاطق

قهوهاي رگبالها پوشیدهشده با فل

تیره ختی انتهتایی

کوهستانی و شیبهاي سنگی در اقلتیمهتاي خشتک تتا

تیره ماده :مشابه نر
پراکنش :تهران و مرکتزي ( Ebert and Hacker,

ارتفاع  2500متر جم آوري شدند
& Spaelotis ravida ([Denis
.18
)( Schiffermüller], 1775شکل )1-R

نمونههای بررسیشده 5 :نتر 2 ،متاده ،اصتفهان،

)2002
زیستشناسی :ایپ گونه در نواحی استپ و منتاطق
نیمهکوهستانی فعالیت دارد و بالغها از شتهریور تتا آبتان
ماه پرواز میکنند مراحل اولیه و الروي ناشناخته است

خوانسار 2533 ،متر ارتفاع1390/4/2 ،

Eugnorisma insignata (Lederer, .21
)( 1853شکل )1-T

پدددراکنش :لرستتتتان ،اصتتتفهان ( Hacker and
 )Meineke, 2001و تهتتران ( Ebert and Hacker,

)2002
زیسدتشناسدی :احتمتتاال تتکنستلی دورۀ پتترواز
بهطور معمول بیپ ماههاي خرداد تا شهریور است

نمونه های بررسیشده 3 :نر ،اصفهان ،خوانسار،
 2533متر ارتفاع.1390/7/5 ،
توصیف :نر :عرض بدن بتا بتالهتاي بتاز  35تتا 40
سینه و بالهاي

جلو قهوهاي روشپ مایل به صورتی یقه و تگتوال داراي
خی متمایل به صورتی خی عرضی قاعدهاي مشخ

خوانسار 2533 ،متر ارتفاع1390/7/5 ،
توصیف :شاخک نخی سر ،قف

سینه ،شکم ،یقته

و تگتتوال خاکستتتري بتتال جلتتو خاکستتتري متمایتتل بتته

Eugnorisma chaldaica (Boisduval, .19
)( 1840شکل )1-S

میلی متر شاخک نخی سر ،تگوال ،قف

نمونههای بررسیشده 3 :نتر 1 ،متاده ،اصتفهان،

و

سیاه خی پی میانی سیاه ختی پت میتانی کتمرنتگ و
دوتایی لکههاي گرد ،لوبیایی و چماقیشتکل مشتخ
و کامل لک گرد و لوبیتایی صتورتی بتیپ لکت گترد و

طوسی لکههاي گرد ،لوبیایی و چماقیشتکل مشتخ
خطوط قاعدهاي و پی میانی تیرهرنگ است و به حاشی
داخلی نمتیرستد ختی پت میتانی در حاشتی ختارجی
داراي لکهاي تیتره ختی ماقبتل انتهتایی مشتخ

ختی

انتهایی مو ،دار ریشک هتا خاکستتري تیتره بتال عقتب
کتترمرنتتگ ی تک ستتوم انتهتتایی تیتترهرنتتگ رگبتتالهتتا
مشخ

و قهوهايرنگ ریشکها خاکستري روشپ

پراکنش :خراسان ( Wieser and Stangelmaier,

)2005
زیستشناسی :احتمتاال تتکنستلی ایتپ گونته در
ماههاي شهریور و مهر فعال است

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال یازدهم ،شماره چهلم ،پاییز 1398
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Eugnorisma eminens (Lederer, 1855) .21
(شکل )1-U

نمونددههددای بررس دیشددده 1 :متتاده ،اصتتفهان،
خوانسار 2533 ،متر ارتفاع 1 1390/3/13 ،نتر 2 ،متاده،
اصتتتفهان ،دامنتتته ،کتتترد علیتتتا 2363 ،متتتتر ارتفتتتاع،
1390/6/19

 )2002و مازنتتدران ( Wieser and Stangelmaier,

)2005
زیست شناسی :ایتپ گونته از فتروردیپ تتا مهرمتاه
فعال است و حشرات کامل ،به نور جذب می شوند
Rhyacia arenaceae (Hampson, 1907) .22
(شکل )1-V

توصیف :نر :عرض بدن بتا بتالهتاي بتاز  34تتا 40

نمونه های بررسیشده 1 :نر ،اصفهان ،خوانسار،

سینه قهتوهاي مایتل بته خاکستتري

 2533متتر ارتفتاع 2 .1390/4/2 ،نتتر 1 ،متاده ،اصتتفهان،

میلیمتر سر و قف

یقه تیره بال جلو خاکستري مایل به قهوهاي کمرنگ یتا
اخرایی خاکستري همراه با نوارهاي عرضی کتم و بتی

دامنه ،کرد علیا 2363 ،متر ارتفاع1390/2/16 ،
توصیف :نر :عرض بدن بتا بتالهتاي بتاز  39تتا 49

واضح مایل به قهوهاي خی زیرقاعدهاي مستقیم و مایتل

میلیمتر شاخک نخی بتالهتاي جلتو اخرایتی مایتل بته

به سیاه ناحی قاعدهاي بهویژه در ناحی رگبالها بهشدت

خاکستري خطوط عرضی مشخ

 ،زیگزاگتی و تیتره

قهوهاي مایل به ستیاه خطتوط پتی میتانی و پت میتانی

خطوط پی میانی و پ میتانی دوتتایی حاشتی کنتاري

قهوهاي مایل بته ستیاه ،دوتتایی و پوشتیده بتا فلت هتاي

داراي لکههاي تیره لک گرد بته رنتگ بتال؛ ولتی ختی

خاکستري که در حاشی داخلی بال بته یکتدیگر متصتل

احاطهکنندۀ آن تیره لک لوبیایی کمرنگ نیم انتهتایی

شده اند در ناحی میانی لک گرد کشیده ،نسبتا کوچتک

تی ترهتتتر و بتتا ختتی احاطتتهکننتتدۀ روشتتپ لک ت چمتتاقی

و مایل لک لوبیایی بیضوي و اندکی کمانیشتکل لکت

نامشخ

چماقی بلند خطوط اطراف لکهها دوتایی نواحی ماقبل

خاکستري روشپ با رگبالهاي پوشیده از فل هاي تیره

لک گرد و بیپ لک گرد و لک لوبیایی ،بتزر  ،ستیاه و

لک دیستکال تاحتدودي مشتخ

ریشتکهتا اخرایتی

همراه با خطوط سهگوش تیره از انتهاي لکت لوبیتایی تتا

روشپ ماده :مشابه نر

خی پ میانی خی ماقبل انتهتایی مشتخ

ریشکها اخرایی روشپ بتال عقتب اخرایتی

شتامل ختی

پراکنش :سیستتان و بلوچستتان (،)Brandt, 1941

مو،دار خاکستري روشپ و ردیفی از لکههاي سهگوش

فتارج ( ،)Hacker and Kautt, 1999تهتران ( Ebert

مایل بته ستیاه ختی انتهتایی ستیاه ریشتکهتا مایتل بته

 )and Hacker, 2002و گلستتتتان ( Wieser and

خاکستري با خی قهوهاي تیره در وسی بال عقب ستفید

)Stangelmaier, 2005

ریشکها مایل به سفید

زیسددتشناسددی :تتتکنستتلی دورۀ پتترواز آن

خال

لک دیسکال نامشخ

پشت بالها مایل به خاکستتري روشتپ بتا تعتدادي نتوار

اردیبهشت تا مهر استت منتاطق بتاز و استتپی را تترجیح

عرضی مایل به قهوهاي ماده :مشابه نر

میدهد و تا ارتفاع  3200متري نیز گزارش شتده استت

پددراکنش :خراستتان ( Varga and Ronkay,
 ،)1987تهتران ،فتارج ،کرمتان ( Ebert and Hacker,

احتمتتاال از گیاهتتان علفتی و بتتهویتژه ختتانوادۀ Poaceae

تغذیه میکند
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 حشرات کامل گونههاي-1 شکل
A: Parexarnis damnata, B: Albocosta flammatra, C: Dichagyris tyrannus beluchus, D: Dichagyris terminicincta, E:
Dichagyris singularis, F: Dichagyris forficula, G: Dichagyris anastasia, H: Dichagyris pfeifferi, I: Yigoga truculenta
toxistigma, J: Euxoa conspicua, K: Euxoa canariensis diamondi, L: Euxoa homicida lugubris, M: Agrotis segetum, N:
Agrotis ipsilon, O: Agrotis obesa scytha, P: Spaelotis senna contorta, Q: Spaelotis deplorata,
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R: Spaelotis ravida, S: Eugnorisma chaldaica, T: Eugnorisma insignata, U: Eugnorisma eminens. , V: Rhyacia arenacea. .

جمعبندی
براساج بررسیهاي فونستیک و تاکسونومیک که تا
امتتروز در کشتتور انجتتام شتتده استتت ،از زیرختتانوادۀ
 ،Noctuinaeگونتتته و زیرگونتتتههتتتاي Chersotis
،gratissima zaghros Gyulai and Varga, 2006
،Euxoa eremopersa Gyulai and Varga, 2006
،Euxoa emamrezai Gyulai and Varga 2002

تابستانی و بقیه فعالیت پاییزي دارند در ایران حتدود 38
گونه از ایپ جن گزارش شده است ( ;Hacker, 1990
)Ebert and Hacker, 2002; Shirvani et al., 2008
از ایت تپ جتتتن  ،گونت ت Dichagyris terminicincta
بیشتریپ تعداد افراد جم آوريشده را شامل متیشتود و
از منتتاطق کوهستتتانی بتتا پوشتت گیتتاهی گونتتههتتاي
 Artemisia spp.جم آوري شتد جتن هتاي دیگتري
که در ایپ پژوه ازنظر تعداد گونه در جایگتاه بعتدي
هستند عبارتنتد ازSpaelotis ،Euxoa Hübner, 1821 :
 Boisduval, 1840و Eugnorisma Boursin, 1946
گونههاي جتن  Euxoaکته در ایتپ پتژوه گتزارش
شدند همگی تک نسلی هستند ،در بهار و تابستان فعالیت
دارند و ازنظر ارتفاع محل زیستتگاه ،از منتاطق مرتفت و
همچنیپ بیابانی جم آوري شتدند از جتن  Euxoaدر
ایران حتدود  49گونته گتزارش شتده استت ( Hacker,

 )2012گونه و زیرگونت ذکرشتده در اواختر تابستتان و
اوایل پاییز و در نواحی نیمهکوهستانی با پوش گیتاهی
گونههاي جتن  Artemisia spp.و جتن Stipa spp.
فعالیتت دارنتد ( )Gyulai and Varga, 2006گفتنتی
است که بهدلیل پژوه هتاي فونستتیک انتدکی کته در
کشور ما انجام شتده استت ،مشتخ کتردن گونتههتاي
بتتومی ی تک منطقتته بتته انجتتام و کامتتلکتتردن مطالعتتات
فونستیک در سایر مناطق کشور وابسته استت تتا بتهطتور
دقیق اطالعات فونستیک و تاکستونومیک هتر تاکستون
بیان شود
 17گونه و زیرگونهاي که در ایپ پژوه  ،بهتازگی
براي استان اصفهان گزارش میشوند ،متعلق به  8جتن
Dichagyris Lederer,
هستند که از ایپ میتان ،جتن
 1857با تعداد  5گونه بیشتریپ تعداد را شامل متیشتود
ایتتپ جتتن در منطقتت پالئارکتیتتک و در زیستتتگاههاي
مختلف از نتواحی استتپی تتا کوهستتانی پراکنتده استت
( )Fibiger, 1990تعدادي از گونههتاي ایتپ جتن در
اوایل بهار و تعدادي در فصل پاییز فعالیت دارند از ایتپ
 5گونتته ،حشتترات کامتتل دو گونتته ،فعالیتتت بهتتاري و

1990; Ebert and Hacker, 2002; Varga et al.,

Euxoa abualisinai esfahanica Varga and
Euxoa ebadhadiani Gyulai and ،Gyulai, 2002
 Varga, 2002و Dichagyris gyulaiivani Gyulai

 and Varga, 2002براي نخستتیپبتار از استتان اصتفهان
توصتیف و گتتزارش شتتدهانتد کتته گونت Dichagyris
Euxoa abualisinai
 gyulaiivaniو زیرگونتتتت
 esfahanicaبتومی ایتپ استتان هستتند ( Varga et al.,
2002; Gyulai and Varga, 2006; Shirvani,

 )2002; Gyulai and Varga, 2006و ایتپ جتن در
زیستتتگاههاي متنتتوع پراکنتتده استتت در ای تپ پتتژوه ،
بیشتریپ تعداد افراد جمت آوريشتده ،از گونت Euxoa
 conspicuaو زیرگونت Euxoa homicida lugubris
هستند با توجه به اینکه فعالیتت ایتپ دو گونته از اواختر
بهار شروع میشتود ،بته نظتر متی رستد پوشت گیتاهی
مناسبتر ( )Artemisia spp.در آغتاز فصتل رویشتی و
شرایی آب و هوایی مساعدتر نسبت بته تابستتان و ستایر
فصتتول ستتال ،دلی تل جمعی تت زی تاد آنهتتا استتت برخ تی
گونتتههتتاي جتتن  Eugnorismaازنظتتر ظتتاهري متنتتوع
هستند؛ به نحتوي کته حتتی یتک گونته در یتک منطقت
جفرافیایی به دو شکل ظاهري مختلتف دیتده متیشتود؛
ماننتتد گون ت  E. insignataکتته بتته دو شتتکل ظتتاهري
مختلف وجود دارد؛ اگرچه شکل انتدام تناستلی در ایتپ
دو فرم کامال مشابه است ایتپ جتن داراي  13گونته و
زیرگونته در ایتران استت ( )Rabieh et al., 2013کته
زیستگاههایی از مناطق استپی تا نیمه کوهستانی را اشتغال
کردهاند گونههاي جن  Spaelotisدر ارتفاعتات و در

مطالع تاکسونومیک شبپرههاي زیرخانوادۀ ) Noctuinae (Lepidoptera: Noctuidaeدر استان اصفهان

فصل تابستان فعالیت دارند و دو گونت جمت آوريشتده
در ایپ پژوه نیتز از چنتیپ زیستتگاههایی جمت آوري
شتتدهانتتد گونتتههتتاي ایتتپ جتتن در ایتتران از منتتاطق
محدودي گزارش شدهاند که دلیل آن زیستگاه خاص و
کوهستانی آنها است از چهار گونهاي که از ایتپ جتن
براي ایران گزارش شده ( ،)Hacker, 1990فقتی گونت
) Spaelotis demavendi (F. Wagner, 1931در
استان اصفهان هنوز گتزارش نشتده استت چهتار جتن
دیگر گزارششده در ایپ مقاله ،هرکدام با تعداد اندکی
گونه (بتهجتز جتن )Agrotis Ochsenheimer, 1816
از ایران گزارش شدهاند ایپ گونتههتا بیشتتر تتکنستلی
هستند و از مناطق کوهستانی جم آوري شدند
با توجه به اینکه اغلتب پژوهشتگران غیربتومی ،فتون
ختتانوادۀ  Noctuidaeدر ایتتران را مطالعتته کتتردهانتتد و
گزارشهاي ارائهشده از پراکن گونههاي ایپ ختانواده
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فقتتی مربتتوط بتته توصتتیف اولیتته و محتتل جمتت آوري
نمونههاي تیپ است؛ بنابرایپ انجام مطالعتات فونستتیک
توستتی پژوهشتتگران بتتومی بتتهشتتدت نی تاز استتت تتتا از
پراکن شبپرههاي ایپ خانواده در استانهاي مختلتف
اطالعات جامعی تهیه شود بتا توجته بته اینکته تغییترات
زیستتمحیطتی اثتتر مستتقیم بتتر فلتور و فتتون هتر منطقتته
میگتذارد؛ بنتابرایپ بتا انجتام پتژوه هتاي فونستتیک،
پتتای گونتتههتتا و بررستتی نتتتایج آن آثتتار بتتهختتوبی
امکانپذیر است
تشکر و قدردانی
ایتتپ طتترح بتتا حمایتتت متتالی دانشتتگاه تحصتتیالت
تکمیلی صنعتی و فنتاوري پیشترفته و بتا شتماره قترارداد
 1/923انجام شد
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