
 

 

                                                                   Agricultural Pest Managementمدیریت آفات کشاورزی                    

  :Spring 2015, 2(1)                    38-30                                                             33-33 ، ص.9، شماره 2جلد ، 9314 بهار

 

 :.Lymantria dispar (Lepابريشم باف ناجور یعوامل كنترل زيستي پروانهشناسايي تكميلي 

Lymantriidae)  های ارسباراندر جنگل 

 

 مصطفی نیکدل*

 

51/85/5131: تاریخ پذیرش                   51/80/5131 تاریخ دریافت:  
 

           چکیده

نقاط  درخوار درختان جنگلی ترین آفات برگ، یکی از مخربLymantria dispar (L.)باف ناجور،  بریشمکولی یا ای پروانه

 در .دارد انتشار کشورغرب و شمال یشمال یهادر استان ژهیبه و رانیا از یدر مناطق مختلف پروانه این. باشدمیمختلف دنيا 

بالغ آن  یالروهااما  کندمی هیتغذ توسکا و ديب بلوط،درختان  رينظ رجيحیت هایزبانيم برخیاز  آفت نیا یالرو هياول مراحل

 حداقل ناجور باف ابریشم پروانهارسباران  یمنطقه درد. دهن قرار هیرا مورد تغذ درختچه و درخت گونه 188 از شيد بنتوانیم

به  ره،يشف به شدن لیتبد از قبل تاو  تابستان لیاز اواسط بهار تا اوا آفت یالروها .کندیم هیتغذ درختچه وگونه درخت  13 از

 باف ابریشم یپروانه یعيطب کنترل عوامل نييمطالعه به منظور تع نیا .پردازندیم زبانيم اهانيگ یهابرگ از هیبه تغذ شدت

 جیتا. نگرفتارسباران انجام  یهادر جنگل 5101 تا 5105 یهاسال یشگاهیو آزما ییصحرا یهایبررس یطدر  ناجور

 .  کنند-می عمل رهيالرو و شف تخم،در مراحل  آفت یعيطبدشمنان عنوان هبزیر  یکنندهکنترلنشان داد که عوامل  هایبررس

5- Monodontomerus aerus Walker (Hymenoptera: Torymidae) 

3- Tachina praeceps Meigen (Diptera: Tachinidae) 

1 - Zenillia libatrix Panzer (Diptera: Tachinidae) 

1 - Brachymeria intermedia Nees (Hymenoptera: Chalcididae) 

1 - Glyptapanteles indiensis Marsh. (Hymenoptera: Braconidae) 

1 - Glyptapanteles porthetriae Mues. (Hymenoptera: Braconidae 

1 - Hexamermis albicans (Nematoda: Mermithidae) 

0 - Calosoma sp. (Coleoptera: Carabidae) 

3 - Araneus diadematus (Aranea: Araneidae) 

58 - Cheiracanthium punctorium (Aranea: clubionidae)  
  ( NPVزیس )درويپولی ه وکلئوویروس ن – 55

 پرندگان و جوندگان – 53
 

 .های ارسبارانجنگل ،ابریشم باف ناجوری پروانه ،طبيعیدشمنان: های کلیدیواژه

                                                             
 .ایران تبریز، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقيقات، سازمان شرقی، آذربایجان طبيعی منابع و کشاورزی تحقيقات مرکز مرتع، و جنگل تحقيقات بخش
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 مقدمه
با نام  5یکول یابریشم باف ناجور یا پروانهی پروانه

 یمتعلق به خانواده Lymantria dispar (L.) علمی

Lymantridae  فاژ است آفتی بسيار خطرناك و پلیو بوده

بان گياهی برای آن گونه ميز 188که در دنيا بيش از 

با وجود گستردگی  .(Pedigo 1999)شناخته شده است 

ها ميزبان ترجيحی بوده و های آفت، تعدادی از آنناميزب

مورد تغذیه قرار  آفت برخی دیگر در شرایط انبوهی

رگ آن بلوط، راش، ممرز، بهای پهنناگيرند. از ميزبمی

ای، سرو خروسی، برگان سرو نقرهتوسکا، نارون و از سوزنی

(. 5113 ،نيکدلتوان نام برد )کاج سياه و کاج رادیاتا را می

های از نقاط دنيا بيشترین خسارت آن به جنگل در خيلی

 ،سال یکبار به تناوب 1تا  1 شود و در هربلوط وارد می

کند که هر دوره طغيانی آن حداقل حالت طغيانی پيدا می

های انجامد. بدین ترتيب خسارتطول میه سه سال ب

کند. این آفت بومی شدیدی را به درختان ميزبان وارد می

جهت بررسی امکان  5013اروپا و آسيا بوده و در سال 

توليد ابریشم از آن، از اروپا وارد آمریکا گردید. در طی 

شدن اتفاقی آمریکای شمالی های مذکور بعلت رها بررسی

 .(Pedigo 1999)گرفت هم فرا را و کانادا 

برگ بعلت عدم سوزنی تأثير خسارت این آفت در درختان

مراتب بيشتر ه امکان جبران خسارت وارده توسط ميزبان ب

ها ها بوده و درختان ميزبان بعد از حذف برگبرگاز پهن

خواران چوبخواران و ضعيف شده و مورد حمله پوست

های بلوط برگان گونهگيرند. در بين پهنقرار می

 Lechowicz and)اند ترین گونه شناخته شدهحساس

Jobin 1983)های کنترل آفت در اغلب ترین شيوه. عمده

های و تله Bt کشورها، استفاده از سموم ميکروبی مخصوصاً

 باشد.فرمونی می

 ایکشوره اغلب در شده انجام مطالعات اساس بر

 یکنندهکنترل عوامل ،ناجور باف ابریشم آفت به آلوده

 کاهش و جمعيت مهار  در ایعمده نقش آفت بيولوژیك

 انواع عوامل این. دارند طغيانی هایسال در آن خسارت

 تاثير آفت نابالغ مراحل طول در "عمدتا و داشته زیادی

 در( 3885) همکاران و یتورکان گزارش طبق. گذارندمی

 جمهوری بلوط هایجنگل در ساله دهی رهدو یك

 توسط ،درصد 13 هاپاتوژن توسط آفت ميرومرگ اسلواکی

                                                             
1 Gypsy Moth 

 1/35 پرداتورها توسط باالخره و درصد 1/11 پارازیتوئيدها

-معنی ارتباط هيچ مطالعه این در هاآن. است بوده درصد

 تخم دستجات فراوانی و پارازیتيسم ميزان بين داری

 تياسم و کوپر(. Turcani et al. 2001) نکردند مشاهده

 18 ميزان به آفت تخم دستجات پرداتيسم( 5331)

 ثابت را آمریکا در پرنده گونه سه توسط درصد 18الی

 همکاران و ینووتن(. Cooper and Smith 1995) اندکرده

 نوع دو پارازیتوئيد، مگس و زنبور گونه 11(  5330)

-تك گونه چهار و کتریبا گونه دو قارچ، گونه دو ویروس،

     اسلواکی جمهوری در را آفت طبيعیدشمنی یاخته

 استفاده سازگاری همچنين نموده شناسائی و آوریجمع

 عوامل با را  Bacillus thuringiensis باکتری از کاربردی

 .Novotny et al) اندنموده بررسی طبيعیی کنندهکنترل

1998 .) 

در ایران برای اولين بار در ور ابریشم باف ناج یپروانه

افشار گزارش گردیده و خسارت آن در  توسط 5151سال 

ها مشاهده شده جنگلی، باغی و نهالستانهای انواع گونه

های اخير بصورت یکی از در سال ( و5111  ،بهداداست )

شود. کاشت محسوب میبرگان دستآفات خطرناك سوزنی

ی شرقی )منطقه های آذربایجانآفت تاکنون از استان

ارسباران(، گلستان، تهران، خراسان، فارس، کهکيلویه، 

کردستان، کرمانشاه و گيالن گزارش شده است. 

های نر و ماده وجه تسميه های مورفولوژیك پروانهتفاوت

باشد. البته در برخی آفت به عنوان ابریشم باف ناجور می

نامنظم و  گذاری را به تنيدن کالف ابریشمیمنابع این نام

نامرتب و غير قابل باز شدن روی شفيره )در مقایسه با 

کنون عالوه بر اند. تاکرم ابریشم( مرتبط دانستهی پيله

 .L. amabilis Chr.  ،Lگونه کولی چهار ی پروانه

destituta Stgr.،  L. komarovi Chr.  وL. lapidicola L. 

 (. 5111 ،عباییاند )از ایران گزارش شده

شمال غرب استان  در های ارسباران کهجنگل

آذربایجان شرقی در محدوده شهرستان کليبر واقع شده، 

های خاص اکولوژیك و تنوع به لحاظ داشتن ویژگی

زیستی وسيع یکی از پنج ناحيه مهم جنگلی کشور را 

های غالب این هدهد. درختان ممرز و بلوط گونتشکيل می

گونه  18 . حدود(5111 ،اميرقاسمی) باشدها میجنگل

کولی  یهای مورد تغذیه پروانهنادرخت و درختچه از ميزب

-در منطقه وجود داشته و مورد تغذیه این آفت قرار می

 Quercus  گيرند. اما ميزبان ترجيحی آن درختان بلوط
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macrantera   وQ. petraea نيکدل و دردایید )نباشمی، 

 یپروانهطبيعی ناندشم توجه به تنوع و کارآیی با(. 5113

با فرض نقاط مختلف پراکنش آن،  درابریشم باف ناجور 

نيز تعدادی از ارسباران منطقه های جنگلاین که در 

این فعاليت دارند، آفت  یکنندهکنترلطبيعی دشمنان

 گرفته و عوامل ها انجامبا هدف شناسایی آنبررسی 

 ند. شدمعرفی  شدهآوری جمع یکنندهکنترل

 

 هاو روش مواد
با توجه به شيوع  5101تا  5105های در طی سال

ابریشم باف ناجور در منطقه ارسباران، ضمن  یآفت پروانه

انجام مطالعات صحرایی در طول سير تکاملی آفت و 

ها، مراحل نابالغ آوری برخی از شکارگرها و پارازیتجمع

آفت شامل دستجات تخم، سنين مختلف الروی و 

-نقاط مختلف منطقه از جمله نواحی کاللهها از شفيره

 5188متر(، مکيدی ) 5118متر(، گرمناب ) 018سفلی )

متر( که جمعيت نسبتاً زیادی از  5188متر(، خوینرود )

های اصلی شد، از روی ميزباننواحی دیده می آفت در آن

آوری و به آزمایشگاه منتقل آفت )درختان بلوط( جمع

آزمایشگاهی، پرورش الروها در های شدند. در طی بررسی

ها تا ها بر روی گياهان ميزبان و نگهداری شفيرهقفس

خروج پارازیتوئيدهای احتمالی انجام گرفت. در مورد 

با توجه به این که  Mermithidaeحشرات انگل  هاینماتد

های خارج شده از بدن حشره ميزبان الرو سنين باال نمونه

، لذا الروهای مذکور پس از بوده و قابل شناسایی نيستند

خروج از بدن ميزبان در بستری از خاك مرطوب در داخل 

های پرورش تا زمان تبدیل به نماتدهای بالغ جعبه

 نگهداری شدند. 

آوری شده پس از جمعطبيعی دشمنانهای نمونه

 متخصصيناوليه جهت تعيين هویت قطعی به  بررسی

از  استفادهبا تعدادی از آنها  و شدند ارسال مربوطه

شده موجود در موزه حشرات  تیهو نييتع یهانمونه

تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان  مرکز

ها و مراتع شرقی و مؤسسه تحقيقات جنگلآذربایجان

 زنبورهایکشور شناسایی شدند. به طوری که 

Torymidae و Chalcididae   توسط آقایHannes Baur 

 Peterتوسط آقای  Tachinidae هایمگس سوئيس، در

Tschorsnig  در اشتوتکارت آلمان، زنبورهایBraconidae 

 انگل نماتد چك، جمهوری در M. Capeck آقای بوسيله

Mermithidae آقای توسطH. Kaiser   باالخرهدر اتریش و 

و سوسك کارابيده ضمن شکارگر  هایعنکبوت ینمونه

که از همان  قبلیشده  تیهو نييتع هاینمونه باتطبيق 

 .ندشد آوری شده بودند، شناساییمنطقه ارسباران جمع

 

  نتایج
های نسبتاً زیادی براساس مطالعات بعمل آمده نمونه

برگخوار ی پروانهطبيعی مراحل نابالغ از دشمنان

های ارسباران به دست آمده و در جنگل ناجورباف ابریشم

رازیتوئيد انواع ها زنبورهای پاشناسائی شدند که در بين آن

دهند. طبيعی را به خود اختصاص میبيشتری از دشمنان

های منطقه مهمترین عوامل کنترل زیستی آفت در جنگل

هر های نمونهتعداد ارسباران به شرح زیر شناسایی شدند. 

بطور کلی در مورد بدست آمده  گونه از دشمنان طبيعی

 588قل ها و نماتد انگل مرميتيده، حدازنبورها، مگس

 .ندبود (شامل افراد نر و مادهنمونه ) 388تا بيش از نمونه 

ها و سوسك شکارگر کارابيده تعداد اما در مورد عنکبوت

ها ذکر شده محدودی نمونه وجود داشت که در شرح آن

 است. 
1) Monodontomerus aerus Walker (Hymenoptera: 

Torymidae) 

ابریشم باف  یی پروانهاین زنبور پارازیتوئيد شفيره

باشد که بدون استثناء در تمام نقاط ارسباران و می ناجور

شهر پراکنده است. عالوه بر بيشه مشگينهای حاتمجنگل

و ای قهوهدم یپروانه یشفيرهابریشم باف ناجور  یپروانه

نيز  Tachinidaeهای خانواده برخی از مگس یشفيره

ی ز داخل هر شفيرهشوند. اتوسط زنبور فوق پارازیته می

شده بطور متوسط شش تا زنبور خارج پارازیته یپروانه

 انگل این درپارازیتيسم سوپر حالتشود و در واقع می

گونه با توجه به پراکنش وسيع در منطقه  این. دارد وجود

آفت طبيعی مهم و جمعيت نسبتاً زیاد آن یکی از دشمنان

سم برخی از شود. اما بدليل هيپرپارازیتيمحسوب می

طبيعی برخی ها نيز دشمنهای تاکنيده که خود آنمگس

ثير منفی در کنترل زیستی جمعيت ت هستند گاهی تاآفا

( این زنبور در طی 5301آفات دارد. بنا  به گزارش گریل )

ای بلوط در طغيان آفت دم قهوه 5303 -01های سال

زنبور  این. (Grill 1987)فرانسه را مهار کرده است 

شهر، از عالوه بر منطقه ارسباران و مشگين ارازیتوئيدپ
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اطراف خلخال )در  آوری شده آفت ازهای الرو جمعنمونه

 هم بدست آمد.    استان اردبيل(

 
2) Tachina praeceps Meigen (Diptera: Tachinidae) 

   باشد ای میدم قهوه یميزبان اصلی این مگس پروانه

(Yaman et al. 2000, Tschorsnig et al. 2003)  اما

از جمله ابریشم باف ناجور نيز  هاگاهی به دیگر پروانه

-يره(.  شفBarkalov 2001 ؛5113 ،نيکدلکند )میحمله 

این پارازیتوئيد از داخل بدن الروهای سن آخر آفت  ی

آید و  با توجه به اینکه در موارد زیادی از تشریح بيرون می

ای بلوط، ذران آفت دم قهوهگالروهای سن سوم زمستان

رسد لذا بنظر می ،آمدها بدست میالرو مگس از داخل آن

الروی ميزبان صورت می یورود این مگس در سنين اوليه

مگس ضمن  یهگيرد و در مراحل آخر الروی آفت، شفير

 شود. از بين بردن الرو ميزبان خارج می

  
3) Zenillia libatrix Panzer (Diptera: Tachinidae) 

 T. praeceps یاین گونه مگس برخالف گونه

و از نواحی  (5 شکل)آفت بوده  یپارازیتوئيد شفيره

متر( و  5388تالش )متر(، ملك 5118هجراندوست )

متر( پيدا شد. به گزارش تورکانی و  5118دارانا )کالله

( در اسلواکی بعنوان یکی از عوامل 3885همکاران )

ناجور معرفی شده ابریشم باف  یی پروانهکنندهکنترل

  .(Turcani et al. 2001)است 

 
4) Brachymeria intermedia Nees (Hymenoptera: 

Chalcididae) 

آفت ابریشم باف ناجور را در  یاین زنبور شفيره

های . اما پروانه(5)شکل دهد ارسباران مورد حمله قرار می

و  Hyphantria cunea (Arctiidae)مختلفی از جمله 

Hemileuca oliviae (Saturniidae)  بعنوان نيز

  (.5111 ،اولاند )مدرسهای آن ذکر شدهميزبان

 
5) Glyptapanteles indiensis Marsh.  

(Hymenoptera: Braconidae) 

 

6) Glyptapanteles porthetriae Mues. 

(Hymenoptera: Braconidae) 

یشم باف ابر یگونه پارازیتوئيد الروهای پروانه این دو 

 یشفيره های ارسباران هستند.ناجور در اغلب نقاط جنگل

این زنبورها در حد فاصل سنين چهارم و پنجم الروی از 

بدن الروهای آفت خارج شده و پس از حدود یك هفته 

 شوند.  ها ظاهر میزنبورهای بالغ آن

 
7) Hexamermis albicans (Nematoda: 

Mermithidae) 

وهای آفت ابریشم باف ناجور را در نقاط این نماتد الر      

های مشکين شهر و های ارسباران، جنگلزیادی از جنگل

کند و در اغلب اوقات بيش از یك خلخال پارازیته می

شود نماتد( از بدن هر الرو خارج می 1تا  1نماتد )معموال 

پارازیتيسم در آن وجود دارد. این و در واقع حالت سوپر

ای بلوط را نيز از بين قهوهدم یای پروانهنماتد انگل الروه

   .(Nikdel et al. 2011)برد می

 
8) Calosoma sp. (Coleoptera: Carabidae) 

الروها و  الروهای این سوسك کارابيد در ارسباران از

کند. ابریشم باف ناجور تغذیه می یپروانه هایشفيره

از اگرچه این سوسك جمعيت خيلی زیادی ندارد اما یکی 

 1 :هاتعداد نمونه) باشدعوامل کاهش جمعيت آفت می

 نر(. 1ماده و 
 

9) Araneus diadematus (Aranea: Araneidae)    

 

10) Cheiracanthium punctorium (Aranea: 

clubionidae) 

های های ماده آفت دسته تخمپرهبا وجود اینکه شب

پوشانند، دو خود را با استفاده از موهای محافظ خاص می

گونه عنکبوت مذکور دستجات تخم و گاهی الروهای 

های ارسباران مورد تغذیه سنين پایين آفت را در جنگل

دهند. این شکارگرها همواره در اطراف دستجات قرار می

های الروها و در روی ميزبان یهای تغذیهتخم و محل

 هاتعداد نمونهشوند )مختلف ابریشم باف ناجور یافت می

در گونه دوم:  هاتعداد نمونه، نر 1ماده و  58 :در گونه اول

 نر(. 1ماده و  1

 

 یا LdMNPVزیس )درويپولی ه وکلئوویروس ن -55

NPV )    

باشد عمدتا ها میاین ویروس که از گروه باکولوویروس

دهد. الروهای را تحت تاثير قرار می هاپرهشبها و پروانه

های زیاد و انبوه آن، به این آفت بخصوص در جمعيت

ویروس فوق العاده حساس بوده و بالفاصله پس از شيوع 

. اگرچه هنوز روندویروس، الروها بيمار شده و از بين می
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الروهای آفت در ارسباران استخراج ی اين ويروس از الشه

شيوع بيماری، ی و شناسايي نشده است اما با مقايسه نحوه

و نحوه انتشار آن با  (2)شکل عاليم الروهای مرده 

 Elkinton andمندرج در منابع معتبری نظيرمشخصات 

Liebhold 1990, Reardon et al. 2012, Harrison et al. 

های شود كه آلودگي موجود در جنگلستنباط ميا 2014

 باشد. به ويروس مذكور مي ارسباران نيز مربوط

 LdMNPV1با توجه به اثر سريع و وسيع اين ويروس 

زيستي مؤثر تحت كش به عنوان يک آفتامروزه از آن 

عليه آفات ابريشم باف ناجور در  بر "Gypchek"عنوان 

 .شوداستفاده ميشرايط طغياني 

ترين و پرندگان و جوندگان مختلف يکي ديگر از مهم -12

باشند كه در فاصله طبيعي آفت ميمؤثرترين دشمنان

ريزی تا خروج الروها از تخم در سال بعد زماني تخم

در ماه(، تعداد زيادی از دستجات تخم و  6 -7)حدود 

برند. عالوه بر الروهای جوان را از بين مي بعضي مواقع

ان و جوندگان دخيل در اين شکارگری، با تنوع پرندگ

مدت و توجه به قدرت پرواز، تحرک زياد و ارتباط كوتاه

ها با ميزبان امکان دسترسي و شناسايي اين ای آنلحظه

ها قابل ميسر نبود و لذا تنها آثار خسارت آن عوامل

كه در منابع مرتبط ديگر نيز به  طورهمانمشاهده بود. 

 بهعنوان شکارگران ناشناخته و يا اين شکارگرها تحت 

 شکارچي اشاره شده است جوندگان و پرندگانعنوان 
(Elkinton and Liebhold 1990, Turcani et al. 2001). 

 

 بحث

(، 1831های نيکدل و صدقيان )بررسيبر اساس 

ارسباران يک نسل  ابريشم باف ناجور در منطقهی پروانه

 درن آ زندگي چرخه از زمان بيشترين ودر سال داشته 

به اين ترتيب اين مرحله از  . شودمي سپری تخم حالت

زندگي مدت زمان زيادی در معرض شکارگران )كه عمدتا 

پرندگان و جوندگان مي باشند( قرار دارد. لذا بيشترين 

طبيعي در مرحله تخم و نيز سنين پائين تاثير دشمنان

ر الروی كه بصورت تجمعي در اطراف توده تخم بس

 دهد. برند، رخ ميمي

در رابطه با  1831در طي مطالعات قبل از سال 

ابريشم باف ناجور در منطقه  یوانهطبيعي پردشمنان

سه گونه طبيعي شامل ارسباران تنها چهارگونه دشمن

                                                           
1multiple nucleopolyhedrovirus  Lymantria dispar  

و  Glyptapanteles indiensis ،G. porthetriae)زنبور 

Monodontomerus aerus)   انگل و يک گونه نماتد

شده بودند )نيکدل و رات )بدون تعيين هويت( گزارش حش

های ( و بطور كلي در مطالعات و گزارش1831صدقيان، 

ی توييد برای پروانهگونه پرداتور و پارازي 11قبلي از ايران، 

ابريشم باف ناجور از نقاط مختلف گزارش شده است. در 

-گونه دشمن 12حالي كه در طي اين بررسي حداقل 

هکتار  111111نطقه ارسباران با حدود طبيعي از م

پوشش جنگلي بدست آمد. با توجه به دامنه ميزباني 

وسيع آفت و پتانسيل توليدمثل نسبتاً زياد آن شرايط 

های اكولوژيک مساعدی برای طغيان اين آفت در جنگل

ها جمعيت ارسباران وجود دارد كما اينکه در برخي از سال

پيدا كرده و خسارت شديدی به  ایالعادهها افزايش فوقآن

كند. اما های ميزبان وارد ميدرختان و درختچه

طبيعي متنوع مذكور جمعيت  خوشبختانه وجود دشمنان

ای و كنند. از طرفي فعاليت دورهآفت آن را كنترل مي

های های پروانهطغيان تناوبي تقريباً در تمام گونه

طبيعي  دشمنانليمانتريده متداول است لذا در ارسباران 

در زمان افزايش جمعيت آفت نقش موثری دارند و در 

رابطه با تاثير ديگر  عوامل زنده و غيرزنده در تغيير تناوبي 

تر های بيشجمعيت ابريشم باف ناجور نياز به بررسي

ه در تنوع ژبويطبيعي  وجود دارد. زيرا در بحث دشمنان

صي وجود دارد های خاكنشها و برهمپيچيدگيها زياد آن

كه تعيين ميزان تاثير واقعي هر يک از فاكتورها را مشکل 

 11ای در كبک كانادا به همراه سازد. مثال در مطالعهمي

هيپرپارازيت كه جمعيت گونه  نهگونه پارازيتوئيد آفت 

 Lipa)كنند، بدست آمده است پارازيتوئيدها را كنترل مي

and Bakowski 1981).  

ت انجام شده در اغلب كشورهای بر اساس مطالعا

ی كنندهآلوده به آفت ابريشم باف ناجور عوامل كنترل

ای در  مهار جمعيت و كاهش بيولوژيک آفت نقش عمده

های طغياني دارند. اين عوامل انواع خسارت آن در سال

در طول مراحل نابالغ آفت تاثير  "زيادی داشته و عمدتا

( در 2111همکاران ) گزارش توركاني و گذارند. طبقمي

های بلوط جمهوری اسلواكي يک دوره ده ساله در جنگل

 ، توسط درصد 95ها مير آفت توسط پاتوژنومرگ

 9/21و باالخره توسط پرداتورها  درصد 8/17پارازيتوئيدها 

 بوده است.درصد 
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(، شفيره و Aابريشم باف ناجور )ی پروانهی زيتوئيد شفيرهپارا  Zenillia libatrixالرو های سن آخر مگس تاكينيده  .1شکل

پروانه خارج ی آفت كه با ايجاد سوراخي در بدن شفيرهی پارازيتوئيد شفيره  Brachymeria intermediaحشره كامل زنبور

 (.B)اند شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. در سمت A) دهدرخ مي NPVتماال توسط ويروسابريشم باف ناجور كه اح یمير دسته جمعي الروهای پروانهومرگ .2شکل

 شود.ای شدن بدن الروهای مرده بوضوح ديده مي( حالت كيسهBراست )
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داري بين ميزان ها در اين مطالعه هيچ ارتباط معنيآن

دستجات تخم مشاهده نكردند پارازيتيسم و فراواني 

(Turcani et al. 2001). ( پرداتيسم 5991وپر و اسميت )ک

درصد توسط سه  13الي 03دستجات تخم آفت به ميزان 

 Cooper and)اند پرنده در آمريكا را ثابت کردهگونه 

Smith 1995). ( 5991نووتني و همكاران  )گونه زنبور  01

 دوگونه قارچ،  دونوع ويروس،  دوو مگس پارازيتوئيد، 

طبيعي آفت دشمني گونه تك ياخته چهار گونه باکتري و

آوري و شناسائي نموده را در جمهوري اسلواکي جمع

 Bacillusهمچنين سازگاري استفاده کاربردي از باکتري 

thuringiensis  بررسي طبيعي يکنندهکنترلعوامل ا را ب 

 و وسلو باالخره. (Novotny et al. 1998) اندنموده

 بر B. thuringiensis ييافزاهم اثر( 5910) همكاران

 آفت کنترل در Apanteles melanoscelus زنبور کارآئي

 .Weseloh et al) اندنموده اثبات را ناجور باف ابريشم

1983).  

 رسدمي بنظر الذکر فوق موارد به جهتو با ترتيب بدين

 وجود و طبيعي هاياکوسيستم در آفت زندگي بعلت که

 از زيادي انواع هااکوسيستم اين در وسيع زيستي تنوع

. هستند دخيل آن جمعيت کنترل در آفت طبيعيدشمنان

 کنترل هايروش اعمال به نياز موارد در دليل بهمين

 هايروش از ناجور باف ابريشم آفت عليه بر کاربردي

 ميكروبي هايکشآفت از استفاده نظير طبيعت با سازگار

 NPV هايويروس ، B. thuringiensis هايفرآورده مانند

 از حفاظت زيرا. است شده استفاده جنسي هايفرمون يا و

 طبيعي تعادل حفظ و آفت زيستي يکنندهکنترل عوامل

 منابع آفات مورد در بويژه کنترل مديريت اساس محيط

 .شودمي محسوب طبيعي
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Abstract 

The gypsy moth, Lymantria dispar, is one of the most devastating forest tree defoliator pests in different parts of 

the world. The gypsy moth is distributed in different regions in Iran especially in the northern and north-western 

provinces of the country. Young larvae feed primarily on some preferred host trees such as oaks, willows and 

alder, but older larvae can feed on over 500 species of trees and shrubs. The pest feeds on leaves of at least 32 

species of trees and shrubs in Arasbaran. It actively feeds on plant foliages from mid-spring to early summer, till 

develops into a pupa. The study was conducted to determine natural enemies of gypsy moth in Arasbaran forests 

by field and laboratory studies from 2002 to 2008. The results showed that following pest control agents are 

parasitized eggs, larvae and pupa of the pest.    

1) Monodontomerus aerus Walker (Hymenoptera: Torymidae) 

2) Tachina praeceps Meigen (Diptera: Tachinidae) 

3) Zenillia libatrix Panzer (Diptera: Tachinidae) 

4) Brachymeria intermedia Nees (Hymenoptera: Chalcididae) 

5) Glyptapanteles indiensis Marsh. (Hymenoptera: Braconidae) 

6) Glyptapanteles porthetriae Mues. (Hymenoptera: Braconidae) 

7) Hexamermis albicans (Nematoda: Mermithidae) 

8) Calosoma sp. (Coleoptera: Carabidae) 

9) Araneus diadematus (Aranea: Araneidae) 

10) Cheiracanthium punctorium (Aranea: clubionidae) 

11) Nuclear polyhedrosis virus (NPV) 

12) Birds and rodents 

 

Keywords: Natural enemies, Gypsy moth, Arasbaran forests. 


