
  

    

 
 
 
 

 سازمان جُاد کشايرزی استان مازوذران

 مذیریت َماَىگی تريیج کشايرزی

 مازوذران طبيؼی مىابغ ي کشايرزی آمًزش ي تحقيقات مرکس
 

(ایناریکوارس انوموس) یجنگل درختان برگخوار پروانه   

 مازنذران استان در 

 

 

 

 : گانکنند تهيه

 دٍست ٍعي يیاه ٍ یوبًیثش حسي ،ییثبثب هحوذسضب

 1398سبل 



  

 
 

 

 

 

 

 

 : کنندگان تهيه

 دٍست ٍعي يیاه ٍ یوبًیثش حسي ،ییثبثب هحوذسضب

 1398سبل 

 

 

 

 



  

 مخاطبین نشریه:

 ثْشُ ثشداساى ثخص خٌگل ٍ کطبٍسصاى -

 یکطبٍسص ثخص هشٍخبى ٍ کبسضٌبسبى -

 ٍ خٌگلذاسی یکطبٍسص سضتِ ػالقوٌذاى -

 

 

 

 
 

 :نشریه اهذاف رفتاری

 اًَه  َ ) یخٌگل   دسخت  بى ثشگخ  َاس پشٍاً  ِ آف  ت ذُی  گشد یس  ؼ ِیًط  ش يی  ا دس

 آى ث  ب هج  بسصُ یّ  بساُدس خص  َظ  ٍهؼشف  ی  هبصً  ذساى اس  تبى دس ( بیٌبسیکَاسس  

 .تَصیِ ّبیی رکش ضَد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 شناسنامه: 

 هبصًذساى استبى دس )بیٌبسیکَاسس اًَهَ ) یخٌگل دسختبى ثشگخَاس پشٍاًِ ػىًان وشریٍ :

 دوست وطن نیام و یمانیبر حسن ،ییبابا محمدرضا تُيٍ ي تىظيم مطالب:

 غالهشضب یَسفی سادٌ وًیسی ي يیراستاری: تىظيم مته،

 هذیشیت ّوبٌّگی تشٍیح کطبٍسصی هبصًذساى واشر:

 ساد هْشک هلکی گرافيک ي صفحٍ آرایی:

 خلذ 1000گان:رشما

 اٍل وًبت چاپ:

 سایگبى قيمت:

 

 

 

سبصهبى خْبد کطبٍسصی  هیذاى اهبم خویٌی، اثتذای ثلَاس داًطگبُ،، سبسی وشاوی:

 ّبی آهَصضی اداسُ سسبًِ ،هبصًذساى، هذیشیت ّوبٌّگی تشٍیح کطبٍسصی

  333 - 44496333تلفه: 

 

 
س دثیشخبًِ ضَسای تَلیذ د 5/6/98 دس تبسیخ 2/711/98 ضوبسُایي ًطشیِ ثب 

 ّبی تشٍیدی خْبد کطبٍسصی هبصًذساى ثِ ثجت سسیذُ است. سسبًِ

 

 

 



  

 فهرست
 

 5 .............................................................................مقذمه...............................

 6 .........................................................الف( شکل شناسی............................... 

 6 ...............................................................................الرو......................... -

 6 .................. ....................................................................................شفیره -

 ................................................................پروانه نر...................................-

 ...................................پروانه ماده.............................................................-

 .........................................................................................................تخم-

 ......................................................................................... ب( زیست شناسی.

7 

8 

8 

9 

 11 ................................................................................................دشمنان طبیعی

 11 مبارزه............................................................................................................

 11 پیشنهاد..........................................................................................................

 11 منابع مورد استفاده..........................................................................................

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

قدمهم
 يیطتشیث  ذُیًَکتَئ خبًَادُ اص ثؼذ ذُیطئَهتش خبًَادُ ّبپشٍاًِ ساستِ يیث دس

 يیهْوتش اص خبًَادُ يیا افشاد اص یتؼذاد. ضَدیه ضبهل سا ّبپشٍاًِ یّبگًَِ

 ذیضذ یّبخسبست هَخت بیدً سشاسش دس کِ ثبضٌذیه یخٌگل دسختبى آفبت

 .گشدًذیه

 دس پشٍاًِ يیا. ثبضذ یه آفبت يیا اص یکی ایىاريکًارس اوًمًس پشٍاًِ 

 گًَِ يیا. است ضذُ هطبّذُ ثبغبت هَاسد یثشخ دس ٍ ّبپبسک ّب،خٌگل

 ساش، افشا، ثلَط، تَ ، ذ،یث خولِ اص یهختلف دسختبى اص ٍ ثَدُ چٌذخَاس

 . کٌذیه ِیتغز ثشگ پْي دسختبى گشید ٍ کیٍل ،یٍحط لیاصگ ًبسٍى، تَسکب،

 اص قجل تب اهب. است ضذُ گضاسش1352 سبل دس ثبس يیاٍل آفت يیا شاىیا دس

 سبل آى دس. است ًطذُ رکش گًَِ يیا ػوذُ خسبست اص یگضاسض 1379 سبل

 یخٌگل هٌبعق اکثش دس کِیثغَس بفتی صیافضا یاسبثقِ یث ثغَس آفت تیخوؼ

 . ذیگشد یآٍس خوغ ٍ هطبّذُ یخٌگل دسختبى یسٍ ثش هبصًذساى استبى

 خولِ اص یخٌگل دسختبى اص یثشخ کبهل یثشگیث هَخت آفت يیا بىیعغ

 دسختبى گشید ٍ یٍحط لیاسگ ک،یٍل آصاد، تَسکب، ،یلیاًد ثلَط، افشا، ساش،

-خسبست ٍ کشدُ بىیعغ هکشساً آفت يیا تبکٌَى سبل آى اص. است ضذُ یخٌگل

 . است کشدُ ٍاسد هٌغقِ یخٌگل دسختبى ثِ یفشاٍاً یّب

 ّبیساُ خصَظ دس ٍ دس ایي ًطشیِ سؼی گشدیذُ ثِ هؼشفی ایي آفت پشداختِ

 .ضَد رکش ییّب ِیتَص آى ثب هجبسصُ
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    یشناس شکل -الف

  : الرو

 کن سجض  2 ٍ 1 سي دس السٍّب. ثبضذ یه هتشیلیه 42 - 50يیث السٍ اًذاصُ    

 سًگ دٍ دس ثبال يیسٌ دس السٍّب. دٌّذهی سًگ شییتغ ثؼذاً اهب ثبضٌذ هی سًگ

 سجض یّب السٍ. ضًَذیه هطبّذُ یا قَُْ ٍ صسد ثِ هتوبیل سجض هتفبٍت کبهالً

 یاقَُْ یالسٍّب یپطت سغح اهب ثبضٌذ هی کٌَاختی ٍ ًگبس ٍ ًقص ثذٍى سًگ

 یثشخستگ کی ثذى ییاًتْب ٍ ییاثتذا سَم یک دس ٍ  ثَدُ ًگبس ٍ ًقص یداسا

 شُیت ٍ گشد لکِ 2 آخش قجل هب حلقِ یپطت سغح دس يیّوچٌ. داسد ٍخَد

  (.1 ضکل) است ضبخِ 3 ضیً السٍ ثذى یاًتْب. ضَد یه ذُید کَچک
  

 آفت الري  -3 شکل

 سى قَّْبی کبهل السٍ - ج                         سًگ سجض کبهل السٍ - ة                            کی سي السٍ – الف    

  

 شفیره : 

ثبضذ. سًگ ضفیشُ دس اثتذا سجض سٍضي ٍلی هتش هیهیلی 15 -20اًذاصُ ضفیشُ ثیي

ّبی ثذى ای هی گشدد. ًقبط تیشُ سًگی ًیض سٍی حلقِثتذسیح سجض پش سًگ تب قَُْ

 (.2تؼذادی اص ضفیشُ ّب ٍخَد داسد )ضکل 
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 شفيرٌ آفت -2شکل 

 

 

 

 

 
 

 

 

 پروانه نر : 

هیلی هتش هی ثبضذ. سًگ پشٍاًِ ّب هتٌَع ثَدُ ٍ  27 -34اًذاصُ ثب ثبل ثبص   

هؼوَالً صسد هتوبیل ثِ ًبسًدی ٍ یب آخشی سًگ هی ثبضذ کِ هی تَاًذ تیشُ تش ٍ 

یب سٍضي تش ثبضذ. دس حبضیِ ثبلْبی خلَیی دٍ خظ ػشضی ٍخَد داسد. دس 

یشُ ٍ یب لکِ داس ّستٌذ . ثؼضی اص افشاد حبضیِ خبسخی ثبلْبی خلَیی ضذیذاً ت

ثبلْبی خلَیی ٍ ػقجی دس حبضیِ هضش  ٍ کٌگشُ داس هی ثبضٌذ. یک ًقغِ 

 ( .3تیشُ سًگ دس صیش ّش ثبل ٍخَد داسد. ضبخک پشٍش هی ثبضذ )ضکل 
 تىًع روگ در پرياوٍ ور -4شکل 
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 پروانه ماده : 

افشاد هبدُ ضجیِ ثبضذ. ضکل ٍ سًگ هتش هیهیلی 34 - 45اًذاصُ ثب ثبل ثبص 

ّبی هبدُ افشاد ًش ٍ هتٌَع ٍ کوی سٍضٌتش است. ضبخک ًخی است. پشٍاًِ

 (. 4)ضکل کٌٌذًش ثَدُ ٍ ثِ ّویي دلیل کٌذتش پشٍاص هی ّبیتش اص پشٍاًِسٌگیي
 

 تىًع روگ در پرياوٍ مادٌ  -3شکل

 

                                                                     

 

                                                                 

 تخم : 

تخن آفت ثسیبس سفت ٍ هحکن ٍ ثِ سًگ سجض تیشُ  یب سجض صیتًَی است. ضکل آى 

است ٍ سش آى کِ هحل خشٍج السٍ ثیضی ٍ ضجیِ ثطکِ ایی است کِ دس اًتْب ثستِ 

 (.5است گشد ٍ دٍس تب دٍس آى سفیذ سًگ است )ضکل 
 

 تخم آفت -5شکل 
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  زیست شناسی  -ب
السٍّبی پشٍاًِ دس اٍاخش ٍ اٍائل ف شٍسدیي اص تخ ن خ بسج ه ی ض ًَذ. تف شیخ          

تخوْب دس عجیؼت تذسیدی ثَدُ ٍ هوکي است تب یک هبُ ثغَل اًدبه ذ. السٍّ ب   

ثشگخَاس ثَدُ ٍ  توبم سغح ثشگ ثدضء سگجشگْب سا هَسد تغزیِ ق شاس ه ی دٌّ ذ.    

ذ ک ِ ث ذیي ٍس یلِ اص    آًْب قذست حشکت خَثی داسًذ ٍ قبدس ثِ تٌیذى تبس ّستٌ

 دسخت آٍیضاى ضذُ ٍ ثشاحتی خبثدب هی ضًَذ. 

دس تشاکن صیبد آفت تبسّبی تٌیذُ ضذُ تَسظ السٍّب دس سٍی دسخت کبهالً ٍاضح 

ٍ ضجیِ کالف دس ّن پیچیذُ ای هی ثبضٌذ. السٍّب دس اضکبل هختلف ٍ سًگْ بی  

ٍ قْ َُ ای دی ذُ    هتٌَع هی ثبضٌذ اهب غبلت آًْب دس دٍ سًگ کبهالً هتفبٍت سجض

 .هی ضًَذ ٍ دس هَاسد اًذکی هوکي است تشکیجی اص صسد ٍ یب خبکستشی ثبضٌذ

 دس عجیؼت خوؼیت السٍّبی سجض ثیطتش اص السٍّبی قَُْ ای سًگ است.

سي السٍی داضتِ ٍ سٌیي هختلف السٍی ثب اًذاصُ ّ بی هتف بٍت    6ایي حطشُ  

سٍص  74/46ثغَس ّوضهبى دس عجیؼت حضَس داسًذ. هی بًگیي ع َل دٍسُ السٍی   

هحبسجِ گشدیذ. آخشیي حضَس السٍّب دس عجیؼ ت دّ ِ اٍل خ شداد ٍ دس تؼ ذاد     

ِ  . ثؼذ اص اتوبم تغزیِ، السٍّبی کبهلثسیبس اًذک هطبّذُ گشدیذ ّ ب ٍ ثشگْ بی   ض بخ

 ضًَذ.دسختبى سا ثَسیلِ تبس ثْن چسجبًذُ ٍ دس ثیي آًْب تجذیل ثِ ضفیشُ هی

عَل دٍسُ ضفیشُ ًش ثیطتش اص ضفیشُ هبدُ است. خشٍج حط شات کبه ل ٍ پ شٍاص    

پشٍاًِ ّب دس استبى هبصًذساى ثستِ ثِ ضشایظ آة ٍ َّایی هختلف اص ّفت ِ آخ ش   

آخ ش خ شداد ث ِ پبی بى ه ی       هی ضَد ٍ دس ّفتِاسدثیْطت تب اٍائل خشداد آغبص 

سٍص ثؼذ اص ظْ َس   7سسذ. پیک پشٍاص پشٍاًِ دس ضشایظ استبى هبصًذساى دس حذٍد 

اٍلیي پشٍاًِ ّب ی آفت یؼٌی ّفتِ اٍل خشداد هی ثبض ذ. هی بًگیي ع َل ػو ش     
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سٍص هحبسجِ گشدیذ کِ ًطبى هی دّ ذ   7 ّبی ًشٍ پشٍاًِ 76/5ِ ّبی هبدُ پشٍاً

 . ش عَل ػوش ثیطتشی ًسجت ثِ افشاد هبدُ داسًذافشاد ً
 

 تٌیذى تبس تَسظ السٍّبی آفت -7ضکل           ػالئن خسبست آفت -6ضکل            

 

  

 

 

دس اٍائل خشٍج پشٍاًِ ّب اص ضفیشُ، خوؼیت افشاد ًش ثِ هشاتت ثیطتش اص افشاد 

 یبثذ. هبدُ است ٍلی ثؼذ اص چٌذ سٍص تؼذاد افشاد هبدُ افضایص هی

ّب ًیض پشٍاًِ ّب دس ضت ثِ ًَس خلت ضذُ ٍ دس سٍی دیَاسّبی ًضدیک ثِ الهپ

تخن گزاسی هی کٌٌذ. دس عجیؼت تخن ّب سٍی تٌِ ٍ ضبخِ ّبی دسختبى 

سٍص ثؼذ اص خشٍج اص ضفیشُ  76/3گزاضتِ هی ضَد. افشاد هبدُ ثغَس هتَسظ 

 گزاضتِ هی ضًَذ.تخوگزاسی هی کٌٌذ. تخن ّب ثغَس دستِ خوؼی ٍ ًضدیک 

 – 150داهٌِ تؼذاد تخن گزاضتِ ضذُ تَسظ ّش فشد هبدُ خفتگیشی کشدُ  

ػذد است.  هبدُ ثبکشُ ٍ خفتگیشی ًکشدُ ًیض  280ػذد ٍ هیبًگیي آى  350

 3تب  2ّبی گزاضتِ ضذُ ایي افشاد ثؼذ اص قبدس ثِ تخوگزاسی است اهب توبم تخن

یکل صًذگی آفت تب دِّ آخش خشداد س  ّفتِ چشٍکیذُ ضذُ ٍ اص ثیي هی سًٍذ.

ایي حطشُ دس  ثِ اتوبم هی سسذ. صهستبًگزساًی آفت ثِ صَست تخن هی ثبضذ.

ضشایظ آة ٍ َّایی استبى هبصًذساى یک ًسل دس سبل داسد. عَل هذت یک 

 سٍص است.   55/62ًسل اص تفشیخ تخن تب پبیبى ػوش حطشات کبهل ثغَس هیبًگیي 
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 دشمنان طبيعی : 
خو غ آٍسی ٍ ث ِ    سَسک ض کبسگش السٍ آف ت اص خ بًَادُ کبساثی ذُ     دٍ گًَِ*

ضٌبسبیی ضذًذ. گًَِ اٍل ث ِ   ٍ کبلَصٍهب ایٌکَایضیتَس ًبهْبی کبلَصٍهب سیکَفبًتب

سًگ سجض هبیل ثِ صسد هتبلیک ٍ گًَِ دٍم سجض هتوبیل ثِ ث ٌفص هتبلی ک ه ی    

سگشی ثبضذ. حطشات کبهل ّش دٍ گًَِ حشک ت س شیؼی داض تِ ٍ فؼبلی ت ض کب     

 ّب  ثَی ثسیبس ًبهغجَػی داسًذ. خَثی داسًذ. ایي سَسک

 

 سَسک کبلَصٍهب ایٌکَایضیتَس -9ضکل کبلَصٍهب سیکَفبًتب          سَسک -8ضکل 

 

 

 

 

 

چٌذ گًَِ ػٌکجَت ضکبسگش السٍ ٍ پشٍاًِ ّبی ایي آفت ضٌبس بیی ض ذًذ ک ِ    *

 هی ثبضذ. هْوتشیي آًْب آساًئَ 

 

 

 

 

 

 
 ضکبسگشػٌکجَت  – 10ضکل 
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خوغ آٍسی ث ِ    سِ گًَِ صًجَس پبساصیتَئیذ ضفیشُ آفت اص خبًَادُ ایکٌَهًَیذُ*

 (.11ّبی تشًٍیب آتبالًتب، پیوپال تَسیًَال ٍ آپکتیس ضٌبسبیی ضذًذ )ضکل ًبم
 

 

 صًجَس ّبی پبساصیتَئیذ  ضفیشُ آفت -11ضکل  

 

 

                                                                    

 آپکتیس -ج            پیوپال تَسیًَال                   -ة                  تشًٍیب آتبالًتب            -الف
 

 

اصخبًَادُ  یک گًَِ هگس پبساصیتَئیذ السٍآفت ثب ًبم ػلوی اسویذتیب آهَاًب*

خوغ آٍسی ٍ ضٌبسبیی ضذ. السٍ هگس ثؼذ اص اتوبم تغزیِ هوکي است تبکٌیذُ 

ثذى هیضثبى تجذیل ثِ ضفیشُ ضَد ٍ یب ایٌکِ تب پبیبى سیکل صًذگی  دس خبسج اص

دس ثذى هیضثبى ثبقی هبًذُ ٍ اص ضفیشُ آفت خبسج گشدد. ّش دٍ حبلت هزکَس دس 

    عجیؼت هطبّذُ ضذُ است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 آفت پبساصیتَئیذهگس  -12ضکل  
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یک گًَِ صًجَس پبساصیتَئیذ ضفیشُ آف ت ث ب   *

   اص خ بًَادُ کلس یذیذُ    ًبم ػلو ی ثشاکیوشی ب  

 (. 13دس سغح خٌس ضٌبسبیی ضذ )ضکل 

 

 

 صًجَس پبساصیتَئیذ ثشاکیوشیب-13ضکل                                                                            

 مبارزه:

استفبدُ اص سوَم ضیویبیی دس ػشصِ ّبی خٌگل ی ً بهغلَة ث َدُ ٍ هَخ ت        

ثشّن خَسدى تؼبدل عجیؼی دس اکَسیس تن خٌگ ل ه ی ض َد ل زا ثْت شیي ساُ       

هج  بسصُ ث  ب ای  ي آف  ت اس  تفبدُ اص حط  شُ کط  ْبی هیکشٍث  ی هث  ل ثبس  یلَ   

تَسًدیٌسیس هی ثبضذ کِ ثشای هَخَدات دیگش ثی خغش ٍ یب کن خغ ش اس ت.   

بثغ خبسخی اص سن دیگشی ثِ ًبم دیفلَثٌضٍسٍى )دیویلیي(  ی بد ه ی ض َد    دس هٌ

کِ ثشای سبیش هَخَدات ًسجتب کن خغش ثَدُ ٍ هَخت اختالل دس پَست اًذاصی 

السٍی اس ت   2ایي آفت س ي   السٍّب ی آفت هی گشدد. ثْتشیي هشحلِ هجبسصُ ثب

    ثبضذ.کِ دس ضشائظ استبى هبصًذساى هصبدف ثب اٍاسظ فشٍسدیي هی 

 

 پيشنهاد :

ّبی دٍسُ ای یکی اص خصَصیبت پشٍاًِ ّبی ثشگخَاس خبًَادُ طئَهتشیذُ دس عغیبى

ّب سا آلَدُ هٌبعق خٌگلی است. ایي آفبت دس ّش ثبس عغیبى سغح ٍسیؼی اص  خٌگل

کشدُ ٍ هَخت ثی ثشگی دسختبى خٌگلی هی ضًَذ. لزا ایي آفبت ثبیذ ّویطِ تحت 

 صَست لضٍم ثِ هَقغ ثب آًْب هجبسصُ صَست گیشد.ًظش قشاس گیشًذ تب دس 
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