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 چکیده

ٍ  (Butterflies)راستِ تالپَلکذاراى هتشکل از دٍ زیرراستِ رٍزپرٍازّا 

گًَِ یکی از  120000ایي راستِ تا حذٍد . است (Moths)پرٍازّا  شة

زیرراستِ رٍزپرٍازّا تا حذٍد . گردد ّای هْن حشرات هحسَب هی راستِ

یي اافراد . ّسار گًَِ از اّویت اقتصادی تسیار تاالیی ترخَردار است تیست

زیرراستِ خصَصا در دٍرُ الرٍی از آفات هْن گیاّاى زراعی تَدُ ٍ از 

تسیاری از . ٌذکٌ ت گردُ افشاى عول هیطرفی در هرحلِ تالغ تصَر

شًَذ ٍ  آٍری هی ذلیل زیثایی تَسط کلکسیًَرّا جوعّای تالغ ت پرٍاًِ

هطالعِ حاضر در . رًٍذ تسیاری تِ عٌَاى هذل در ٌّر ٍ طراحی تکار هی

ّای تِ عول  در تررسی. ّای الثرز صَرت گرفت راستای تکویل فَى پرٍاًِ

ّایی  ّای تخش تر رٍی فَى پرٍاًِ 1333 آهذُ طی فصَل تْار ٍ تاتستاى

ًوًَِ  170، (دیسیي، گلٌذرٍد، کورتي، ًسي، کذیر ٍ تلذُ)از الثرز هرکسی 

گیری  تا استفادُ از تَر حشرُ  Nymphalidaeّای خاًَادُ  از پرٍاًِ

گًَِ  2ّای شٌاسایی شذُ  از هیاى ًوًَِ .آٍری ٍ شٌاسایی گردیذ جوع

اختصاص  Heliconiinaeتِ زیرخاًَادُ قثیلِ  1جٌس ٍ  2هتعلق تِ 

ّای هطالعاتی، ایستگاُ کورتي تِ دلیل شرایط آب ٍ  از هیاى ایستگاُ. داشتٌذ

گًَِ . َّایی ٍ پَشش گیاّی ٍیژُ خَد دارای تیشتریي فراٍاًی تَد

Argynnisalexandra  ّای  ًوًَِ دارای تیشتریي فراٍاًی ٍ گًَِ 2تا

Argynnispaphia  ٍA.adippe  ًوًَِ دارای کوتریي فراٍاًی در  1تا

 .هحذٍدُ هطالعاتی تَدًذ
 

فَى،  ،Nymphalidae ،Heliconiinaeتالپَلکذاراى،  :کلیدیهای واشه

 الثرزهرکسی ایراى،
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Abstract 
Order Lepidoptera consists of two suborders, butterflies and 

moths. This order with about 165000 species is considered as 

one of the major orders of insects. Butterflies with about 

20000 species, is very high economic importance. The 

specimens of this suborder especially in larval stage are 

important pests of crops, on the other side they act as 

pollinators in the mature stage. Many of mature butterflies are 

collected by collectors because of their beauty and many of 

them are used as models in art and design. The present study 

was done to complete the butterflies fauna in the Alburz. In 

researches that performed during spring and summer 2010 on 

the butterflies fauna in parts of central Alburz (Dizin, 

Galandrud, Kamarbon, Nesen, Kodir and Baladeh), about 170 

specimens of family Nymphalidae were collected by insect net 

and they were identified. Among the identified specimens, 6 

species belong to 2 genera and 1tribes belonged to family 

Heliconiinae. Among the study stations, Kamarbon station had 

the most abundance because of its special climate and 

vegetation. The species Argynnisalexandra with 6 specimens 

had the highest abundance and species Argynnispaphia and 

A.adippe with 1 specimen had the less abundance in the study 

area.   
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 مقدمه

ٞب  پزٚا٘ٝ ٞبی ثشري ، یىی اسخب٘ٛادNymphalidaeٜخب٘ٛادٜ 
در جٟبٖ ای  است وٝ پزاوٙذٌی ٌستزدٌٜٛ٘ٝ  8000ثب ثیص اس 

 ،Apaturinae دارد ٚ در ایزاٖ ضبُٔ پٙج سیزخب٘ٛادٜ
Heliconiinae، Limenitidinae ،Nymphalinae  ٚ

Satyrinae ثبضذ ٔی. 
اس ٘ظز جغزافیبی جب٘ٛری، ایزاٖ ثخطی اس ٔٙغمٝ 

ٌٛ٘ٝ  1600پبِئبروتیه دارای حذٚد ٔٙغمٝ  .پبِئبروتیه است
ٌٛ٘ٝ اس  400پزٚا٘ٝ است وٝ اس ایٗ ٔیبٖ وطٛر ایزاٖ دارای 

تب وٖٙٛ ٔغبِؼبت ثسیبری ثز رٚی . ثبضذ ٞب ٔی وُ ایٗ ٌٛ٘ٝ
ٌزفتٝ وٝ تؼذادی اس  اػضبی ایٗ خب٘ٛادٜ در جٟبٖ غٛرت

 Weingartner (2003) ،Silva Bradaoٞب ػجبرتٙذ اس  آٖ
(2008) ،Wahlberg & Brower (2005-2010)، 

Penz and Mohammadi  ٚRubinoff (2011). 
تٛسظ  1832ٞبی ایزاٖ در سبَ  پزٚا٘ٝٔغبِؼٝ ثز رٚی 

 در ٔٙبعك Edward Menetriesٔحممی رٚسی ثٙبْ 
٘خجٛاٖ، تبِص ٚ ٔزسٞبی ضٕبِی ایزاٖ آغبس ضذ ٚ ثؼذ اس آٖ 

 .ٔتؼذدی ایٗ ٔغبِؼبت را ادأٝ داد٘ذدا٘طٕٙذاٖ 
ٞبی اِجزس را ٔٛرد  اس جّٕٝ ٔحممیٗ خبرجی وٝ پزٚا٘ٝ

 Ten Hagen (1998-2001)تٛاٖ اس  ثزرسی لزار داد٘ذ ٔی
 ٚEckweiler (1979-2001) ٔحممبٖ ایزا٘ی  اس. ٘بْ ثزد
یبد وزد وٝ در وٙبر  (1353-1273)اس جالَ افطبر  تٛاٖ ٔی

ٞب ثغٛر ػبْ ٚ ثٝ ٔمبغذ  ٔغبِؼٝ وّی حطزات، ثٝ ثزرسی پزٚا٘ٝ
، (1328)در ایٗ راستب دٚاچی . اختغیز اس وطبٚرسی پزد

ٚ سبیزیٗ ثٝ ( 1382)، ٔیزوزیٕی (1345)ٞبضٕی تفزضی 
ٞب در سٔیٙٝ إٞیت وطبٚرسی  ٌٛ٘ٝٔغبِؼٝ ٚ ضٙبسبیی 

 .ثبضٙذ ٔی  ٞب پزداختٙذ وٝ درخٛر تٛجٝ رٚسپزن
ٞبی اِجزس ٔزوشی ٚ  آٚری ٌٛ٘ٝ ٔغبِؼٝ حبضز سؼی ثز جٕغ

 Nymphalidaeاػضبی خب٘ٛادٜ . ٞب دارد ضٙبسبیی آٖ
ٞبیی ٔتٛسظ تب ثشري ثٛدٜ ٚ دأٙٝ تٙٛع رً٘ ٚ فزْ  پزٚا٘ٝ

ٞب در  رً٘ ٚ عزح ثبَ. ٞب در ایٗ خب٘ٛادٜ ثسیبر ٚسیغ است ثبَ
 وٙذ ٕ٘ی بدٜ یه ٌٛ٘ٝ ٔؼٕٛالً ثب ٞٓ فزلیجٙس ٘ز ٚ ٔ

(Heath, 2004).  اػضبی ایٗ  ٌٛ٘ٝ اس 49تب وٖٙٛ حذٚد
ذی ثٙ خب٘ٛادٜ اس ایزاٖ ٌشارش ضذٜ است وٝ ثب تٛجٝ ثٝ ردٜ

ٞبٚ تغییزات تبوسٛ٘ٛٔیه در آٟ٘ب  پیچیذٜ ثزخی اس سیزخب٘ٛادٜ
 .ٌزددثیطتز است ایٗ رلٓ ٕٔىٗ 

 ٌٛ٘ٝ در 11دارای حذٚد  Heliconiinae سیزخب٘ٛادٜ
 ثسیبری اس اػضبی ایٗ سیزخب٘ٛادٜ تمّیذ وٙٙذٜ ٚ یب. ایزاٖ است

 ثبضٙذ ضىبرٌزٞب ٔیدارای عؼٓ ٘بٔغجٛع جٟت دٚروزدٖ 

(Wauer, 2002). 
ای  لٟٜٛـ  ٘بر٘جی ٞبی رً٘ اػضبی ایٗ سیزخب٘ٛادٜ دارای

ای ثزاق در سغح  ٞبی ٘مزٜ ای ثب عزح سرد ٔبیُ ثٝ لٟٜٛتب 
جّٛ در  پبٞبی (Avery, 2002). ثبضٙذ ثبَ ػمت ٔی سیزیٗ

 آیٙذ ٞب ٔؼٕٛالً تحّیُ رفتٝ ٚ ثٝ وبر راٜ رفتٗ ٕ٘ی ایٗ پزٚا٘ٝ
(Heath, 2004). 

، در ثبَ جّٛ ذ ٚ در پبیٝ ٘سجتأ ثٝ ٞٓ ٘شدیىٙذٞب ثّٙ آ٘تٗ
 ضبخٝ وٝ ثزخی اس آٟ٘ب دارای سبلٝ 5ثب  Radialرٌجبَ 

. ٚجٛد دارد Analٔطتزن ٞستٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ یه رٌجبَ 
 رٌجبَ آ٘بَ در ثبَ ػمت دیذٜ Humeral  ٚ2ٔؼٕٛأل رٌجبَ 

ثذٖ ثسیبری اس الرٚٞب دارای خبرٞبی ٔٙطؼت ثٛدٜ ٚ . ضٛد ٔی
 ٞستٙذسٕی وٙٙذ وٝ دارای تزویجبت  اس ٌیبٞب٘ی تغذیٝ ٔی

(Wauer, 2002) . ،ٖافزاد ثبِغ ایٗ سیزخب٘ٛادٜ ضیزٜ ٌیبٞب
دٞٙذ  ٞب ٚ الضٝ جب٘ٛراٖ را ٔٛرد تغذیٝ لزار ٔی ضٟذ ٌُ

(Heath, 2004).  ضفیزٜ ٔؼٕٛالً سثز ٚ یب دارای ثزآٔذٌی ثز
ٚ اس ا٘تٟبی ضىٓ  (Braby, 2000)ثبضذ  رٚی ثذٖ ٔی

 ٞب ٌٙجذی تخٓ. ضٛد ثػٛرت ٔؼىٛس اس ٌیبٞبٖ آٚیشاٖ ٔی
 ,Garth and Tilden)راٜ راٜ ٞستٙذ ضىُ ثب ٘مٛش 

1986). 
ٞب،  سٔیٗغٛر آضىبر در عَٛ فػُ تبثستبٖ در ٞب ث پزٚا٘ٝ

ٞب  اس آٖ ضٛ٘ذ ٚ تؼذاد وٕی ٞب دیذٜ ٔی ػّفشارٞب ٚ وٙبر جبدٜ
ثؼضی وٕیبة ٚ . (Kiel, 2003)ٌزد٘ذ  ٞب ٔی جذة تبالة

ٞبی سیز خب٘ٛادٜ  اس ٌٛ٘ٝ ثؼضی .پزٚاس ٚ ثزخی فزاٚا٘ٙذ ته
 .ثبضٙذ وٛر ثٝ ػٙٛاٖ آفبت وطبٚرسی ٔیٔذ

 6آٚری ضذٜ  ٞبی جٕغ در ٔغبِؼٝ حبضز اس ٔیبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
لجیّٝ ٔتؼّك ثٝ سیزخب٘ٛادٜ  1جٙس ٚ  2ٌٛ٘ٝ، 

Heliconiinae ثٛد٘ذ. 

 
 نتایج

 Nymphalidaeٕ٘ٛ٘ٝ اس خب٘ٛادٜ  170در ٔغبِؼٝ حبضز 
ٌٛ٘ٝ  6ٕ٘ٛ٘ٝ ضبُٔ  20آٚری ٌزدیذ وٝ اس ایٗ ٔیبٖ  جٕغ

 Heliconiinaeلجیّٝ ثٝ سیزخب٘ٛادٜ  1جٙس ٚ  2ٔتؼّك ثٝ 
اس سیزخب٘ٛادٜ فٛق  ٞبی ضٙبسبیی ضذٜ ٌٛ٘ٝ. اختػبظ داضتٙذ

 :ثبضٙذ ثٝ لزار سیز ٔی

 
 Argynnini (Duponchel, 1835)قبیله 

سیبٜ ٚ  ٞب ثب اٍِٛی ضغز٘جی اس خبِٟبی سغح رٚیی ثبَ
٘بر٘جی چٟبرٌٛش تب ٔذٚر، سَّٛ دیسىٛئیذاَ در ثبَ ػمت 

 .(Spencer, 2001)ٔطخع  Humeralثستٝ ٚ رٌجبَ 

 
  Argynnis (Fabricius,1807)جنس

ٞب ٚ  ی ٕٞزاٜ ثب خبَٞب ٔتٕبیُ ثٝ ٘بر٘ج سغح رٚیی ثبَ
 .(Nazari, 2003) ٞبی سیبٜ ِىٝ



 Heliconiinae ... 35ٞبی سیزخب٘ٛادٜ  ثزرسی فٛ٘ستیه پزٚا٘ٝ :سالعیٗ 

Argynnispaphia (LINNAEUS, 1758) 
 Papiliopaphia:نام مترادف

ٞب  ٔتز، خبَ ٔیّی 36-38عَٛ ثبَ جّٛ : ٔطخػبت جٙس ٔبدٜ
سبیٝ ٞبی سیبٜ تٕبٔبً  ٌستزدٜ ٚ ٔطخع، در ثبَ جّٛ  ٚ ِىٝ
سٔیٙٝ  ٔطخع ٚ ثشري، سغح سیزیٗ ثبَ ػمت ثب S9سیبٜ 

ای، دٚ  سجش ٔبت تب سجش چزن ٕٞزاٜ ثب ٘ٛارٞبی ػزضی ٘مزٜ
در ٚسظ ثبَ ٚ حبضیٝ ای ٚ دٚ ٘ٛار وبُٔ  ٘ٛار وٛتبٜ لبػذٜ

جٙس ٔبدٜ ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ تؼذاد یه ٕ٘ٛ٘ٝ در (. 1 تػٛیز)خبرجی 
 . آٚری ٚ ضٙبسبیی ٌزدیذ اس ٌّٙذرٚد جٕغ 11/4/1389

 

 

  Argynnispaphia.1تصویر 

 
Argynnispandora (DENIS & 

SCHIFFERMULLER, 1775) 
 Papiliopandora :نام مترادف

ٞب ثب  ثبَٔتز،   ٔیّی 32-37عَٛ ثبَ جّٛ : ٔطخػبت جٙس ٘ز
سٔیٙٝ سجش ٔبیُ ثٝ ٘بر٘جی، لبػذٜ ثبَ جّٛ سجش، سغح سیزیٗ 
ثبَ جّٛ ثب سٔیٙٝ لزٔش آجزی تب لزٔش تیزٜ، ٘یٕٝ رأسی سرد 

ٞبی سیبٜ در ٘یٕٝ رأسی غبیت، سٔیٙٝ سیز ثبَ  رٚضٗ، تٕبْ ِىٝ
ا٘تٟبی سَّٛ )ٜ ٚ ا٘تٟبی حجز S7ػمت سجش رٚضٗ، ٘بحیٝ 

ضىُ، سیز  Vای درخطبٖ ٚ  دارای دٚ ِىٝ ٘مزٜ( دیسىٛئیذاَ
حبضیٝ پیطیٗ تب حبضیٝ  ای اس ثبَ ػمت ثب یه ٘ٛار ثبریه ٘مزٜ

جٙس (. 2تػٛیز)داخّی، ثٙذرت وبُٔ، اغّت در ٚسظ ضىستٝ 
ٕ٘ٛ٘ٝ  1اس وذیز ٚ  10/4/89ٕ٘ٛ٘ٝ در  2٘ز ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ تؼذاد 

 .ٚری ٚ ضٙبسبیی ٌزدیذآ اس ٘سٗ جٕغ 2/5/89در 

 

  
  Argynnispandora .2تصویر 

 
ٔتز،  ٔیّی 33-40عَٛ ثبَ جّٛ : ٔطخػبت جٙس ٔبدٜ

ضجیٝ ثٝ جٙس ٘ز أب ثشرٌتز، سغح سیزیٗ ثبَ جّٛ در رأس سرد 
 ٔبیُ ثٝ سجش، سغح سیزیٗ ثبَ ػمت ثب ٘ٛار ػزضی وبُٔ ٚ

ٕ٘ٛ٘ٝ در  2جٙس ٔبدٜ ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ تؼذاد  (.3 تػٛیز)ای  ٘مزٜ
 .آٚری ٚ ضٙبسبیی ٌزدیذ اس وذیز جٕغ 10/4/89

 

 

  Argynnispandora .3تصویر 
 

Argynnisalexandra (MENETRIES, 1832) 
ٞب ثب  ٔتز، ثبَ ٔیّی 25-32عَٛ ثبَ جّٛ : ٔطخػبت جٙس ٘ز

ای ٞز  در ردیف سیزحبضیٝ S4ای، خبَ  لٟٜٛ -سٔیٙٝ ٘بر٘جی
ٞب، حبضیٝ خبرجی دارای دٚ ردیف  دٚ ثبَ وٛچىتز اس سبیز خبَ

ٞبی سیبٜ، سغح سیزیٗ ثبَ جّٛ در حبضیٝ پیطیٗ ٚ رأس  خبَ
ای ٚ  سرد ٘خٛدی ٚ ٔبت، ثبَ ػمت در لبػذٜ ثب غجبر لٟٜٛ

ٞبی ظزیف، سغح سیزیٗ ثبَ ػمت ثب سٔیٙٝ سرد ٘خٛدی  وزن
ٞبی ٔختّف  خطبٖ، پزاوٙذٜ ٚ در ا٘ذاسٜای در ٞبی ٘مزٜ ٚ خبَ

اس  19/4/89ٕ٘ٛ٘ٝ در  1جٙس ٘ز ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ تؼذاد (. 4 تػٛیز)
 .آٚری ٚ ضٙبسبیی ٌزدیذ وذیز جٕغ

 

  
  Argynnisalexandra .4 تصویر

 
ٞب  ا٘ذاسٜ ثشرٌتز اس جٙس ٘ز، ثبَ: ٔطخػبت جٙس ٔبدٜ

ٚ ثب ٘مٛش سیبٜ ثشرٌتز اس ٘ز، سبیز   رً٘ تز، سٔیٙٝ وٕی وٓ پٟٗ
ٕ٘ٛ٘ٝ در  2جٙس ٔبدٜ ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ تؼذاد . ٔطخػبت ٔطبثٝ ٘ز

ٕ٘ٛ٘ٝ در  1اس وذیز ٚ  19/4/89ٕ٘ٛ٘ٝ در  2ٚ  11/4/89
 . آٚری ٚ ضٙبسبیی ٌزدیذ اس ٘سٗ جٕغ 10/4/89

 
Argrnnisadippe (DENIS & 

SCHIFFERMULLER, 1775) 
 Papiliocydippe :م مترادفنا

ٞب ثب  ٔتز، ثبَ ٔیّی 30-35عَٛ ثبَ جّٛ : ٔطخػبت جٙس ٘ز
ای  ٘بر٘جی، لبػذٜ ثبَ جّٛ ثب غجبر لٟٜٛ -ای سٔیٙٝ رٚضٗ لٟٜٛ

ٞبی ثشري سیبٜ چٟبرٌٛش  ساٌی اس ِىٝ تیزٜ، یه ردیف سیً
ٚ سَّٛ   ٔؼبدَ ٘بحیٝ ٔبثیٗ سیزحبضیٝ) ٜ  در سیزحجز
ای تحّیُ رفتٝ یب  اس ردیف سیزحبضیٝ S4، خبَ (دیسىٛئیذاَ

ٔب٘ٙذ ضىستٝ،  8غبیت، حجزٜ در ثبَ ػمت ثب یه ِىٝ 
وٛچه یب غبیت، سغح سیزیٗ ثبَ  S4  ٚS6ٞبی ٘ٛاحی  خبَ

ای تیزٜ ٔبیُ ثٝ  ای لٟٜٛ ٞبی سیزحجزٜ ػمت ثب یه ردیف خبَ
(. 5تػٛیز)وٛچه یب غبیت  S4 ای، در سزخ ثب ٔزاوش ٘مزٜ
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 اس ٘سٗ 17/4/89ٕ٘ٛ٘ٝ در  1تؼذاد  جٙس ٘ز ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ
 . آٚری ٚ ضٙبسبیی ٌزدیذ جٕغ

 

  
  Argynnisadippe .5تصویر 

 
Argynnisniobe (LINNAEUS, 1758) 

 Papilioherse :نام مترادف

ٔتز، ثبِٟبی ثب  ٔیّی 23-29عَٛ ثبَ جّٛ : ٔطخػبت جٙس ٘ز
درٚ٘ی، خظ ٔٛاج  3٘بر٘جی، حجزٜ ثب  -ای سٔیٙٝ رٚضٗ لٟٜٛ

ٞبی سیبٜ  ساي اس ِىٝ ای ثب یه ردیف سیً ٘بحیٝ سیزحجزٜ
رفتٝ، لبػذٜ ٚ حبضیٝ  ٔؼٕٛالً تحّیُ S4چٟبرٌٛش، خبَ 

داخّی ثبَ ػمت ثب غجبر تیزٜ ٚ ٔٛٞبی ظزیف رٚضٗ، حجزٜ ثب 
ای،  ٔب٘ٙذ ضىستٝ ٚ یه ٘مغٝ سیبٜ ٌزد لبػذٜ 8یه ِىٝ 

(. 6تػٛیز)رفتٝ یب غبیت  ٔؼٕٛالً تحّیُ S4  ٚS6ٞبی  خبَ
 1اس ثّذٜ،  28/3/89ٕ٘ٛ٘ٝ در  1جٙس ٘ز ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ تؼذاد 

اس ٘سٗ ٚ  17/4/89ٕ٘ٛ٘ٝ در  1اس وٕزثٗ،  17/4/89ٕ٘ٛ٘ٝ در 
 .آٚری ٚ ضٙبسبیی ٌزدیذ اس وذیز جٕغ 2/5/89ٕ٘ٛ٘ٝ در  1

 

  
  Argynnisniobe .6تصویر 

 
ٔتز،  ٔیّی 24-30عَٛ ثبَ جّٛ : ٔطخػبت جٙس ٔبدٜ

ٞبی سیبٜ  ٚ ثب ِىٝ  ٞب وٕزً٘ جٙس ٘ز، سٔیٙٝ ثبَضجیٝ ثٝ 
ٞب ٔطخع،  تز، خبَ ، سغح سیزیٗ ثبَ ػمت تیزٜ تز درضت

ای ٌبٞی ثٝ رً٘ سجش یب سیتٛ٘ی تیزٜ،  لبػذٜ ثخص سیزحجزٜ
جٙس ٔبدٜ ایٗ (. 7تػٛیز)سبیز ٔطخػبت ضجیٝ ثٝ جٙس ٘ز 

آٚری ٚ  اس ٘سٗ جٕغ 17/4/89ٕ٘ٛ٘ٝ در  1ٌٛ٘ٝ ثٝ تؼذاد 
 .ی ٌزدیذضٙبسبی
 

  
  Argynnisniobe .7تصویر 

 Issoria (Hubner, 1819) جنس
ای درخطبٖ  ٞبی ٘مزٜ ٞبی جّٛ ٚ ػمت ثب خبَ سغح سیزیٗ ثبَ

 .ٔطخع وبٔالًٚ 
 

Issorialathonia (LINNAEUS, 1758) 
 Argynnislathonia :نام مترادف

ثب ٔتز، ثبِٟب  ٔیّی 17-25عَٛ ثبَ جّٛ : ٔطخػبت جٙس ٘ز
٘بر٘جی ٚ خبِٟبی سیبٜ فزاٚاٖ، حبضیٝ خبرجی  -ای سٔیٙٝ لٟٜٛ

ٔمؼز،  ثٝ ثؼذ V5ٞز دٚ ثبَ ٔؼٕٛالً تیزٜ، حبضیٝ ثبَ جّٛ اس 
ای ثزاق،  ِىٝ ٘مزٜ 4اِی  2٘بحیٝ سیزیٗ رأس ثبَ جّٛ دارای 

دار، تٕبْ ثبَ ػمت  ساٚیٝ V8حبضیٝ خبرجی ثبَ ػمت در 
تز  ٞبی تیزٜ ای ثب حبضیٝ ٞبی درضت ٚ ثزاق ٘مزٜ پٛضیذٜ اس ِىٝ

 (.8تػٛیز( )ٞبی ایٗ پزٚا٘ٝ اس ٚیژٌی)
 

  
  Issorialathonia .8تصویر 

 
ٕ٘ٛ٘ٝ در  1ثٝ تؼذاد  28/3/89جٙس ٘ز ایٗ ٌٛ٘ٝ در 

 .آٚری ٚ ضٙبسبیی ٌزدیذ ٕ٘ٛ٘ٝ در وٕزثٗ جٕغ 1دیشیٗ ٚ 
 

 بحث
ٞب در اِجزس ٔزوشی  ٘تبیج حبغُ اس ثزرسی فٛ٘ستیه پزٚا٘ٝ

دٞذ وٝ ٚجٛد ضزایظ سیستی، پٛضص ٌیبٞی ٚ دٔبی  ٘طبٖ ٔی
ٔٙبست اس یه سٛ ٚ تٙٛع سیستٍبٜ ثٝ دِیُ ٔیشاٖ رعٛثت 

ٞبی ٔختّف ٔحذٚدٜ ٔٛرد ٔغبِؼٝ اس سٛی  ٔتغیز در ثخص
ٞبی ایٗ خب٘ٛادٜ  دیٍز ٔٙجز ثٝ حضٛر عیف ٚسیؼی اس ٌٛ٘ٝ

ٞبی ٔختّف  ٞب در ٔىبٖ فزاٚا٘ی ٚ پزاوٙص پزٚا٘ٝ. ذٜ استض
ٔتأثز اس ضزایظ الّیٕی ثٛدٜ ٚ فبوتٛرٞبیی اس جّٕٝ ارتفبع، دٔب، 

ای را  رعٛثت ٚ پٛضص ٌیبٞی در ایٗ أز ٘مص تؼییٗ وٙٙذٜ
ٞبی ضٕبِی  در راثغٝ ثب رضتٝ وٜٛ اِجزس، دأٙٝ. ثبضٙذ دارا ٔی

ٞبی جٙٛثی  ٚ دأٙٝ سیجزی -ایٗ رضتٝ وٜٛ در ٔٙغمٝ ارٚپبیی
ا٘ذ وٝ ایٗ دٚ ٔٙغمٝ  لزار ٌزفتٝ تٛرا٘ی -ایزاٖآٖ در ٔٙغمٝ 

ایٗ دٚ ٔٙغمٝ اس . ثبضٙذ ثخطی اس لّٕزٚ ٌیبٞی ٞٛالروتیه ٔی
٘ظز الّیٓ، ریتٓ ٚ تٛاسٖ ٌیبٞی، پٛضص ٚ فّٛر ٚ ٌذضتٝ 

ثٝ ػجبرتی دیٍز ایٗ رضتٝ . ضٛ٘ذ ٌیبٞی ٔتفبٚت خٛد ٔتٕبیش ٔی
ٞبی  ثبضٙذ یؼٙی دأٙٝ جٍّٙی ٔی -ی پٛضص استپٞب دارا وٜٛ

ٞبی ٞیزوب٘ی پٛضیذٜ ضذٜ ٚ  ضٕبِی ٚ غزثی آٖ اس جٍُٙ
در . ثبضذ ٞبی جٙٛثی ٚ ضزلی دارای پٛضص استپی ٔی دأٙٝ



 Heliconiinae ... 37ٞبی سیزخب٘ٛادٜ  ثزرسی فٛ٘ستیه پزٚا٘ٝ :سالعیٗ 

٘تیجة ایٗ تٙٛع ٔب ضبٞذ حضٛر عیف ٚسیؼی اس ٌیبٞب٘ی 
ٞب لزار ٔیٍیز٘ذ، ثٙبثز ایٗ  ثبضیٓ وٝ ٔٛرد تغذیٝ پزٚا٘ٝ ٔی

ٞب  ٞبی پزٚا٘ٝ در ایٗ رضتٝ وٜٛ یف ٚسیؼی اس ٌٛ٘ٝحضٛر ع
 . ای دٚر اس ا٘تظبر ٘یست ٔسئّٝ

ٞبی اِجزس  ٞب ٚ ٔغبِؼبتی وٝ ثز رٚی پزٚا٘ٝ آٚری عی جٕغ
ٔزوشی در فػَٛ ثٟبر ٚ تبثستبٖ غٛرت ٌزفت، ٔطخع 

خب٘ٛادٜ ضٙبسبیی ضذٜ در ایٗ ٔحذٚدٜ،  5ٌزدیذ وٝ اس ٔیبٖ 
یطتزیٗ تٙٛع ٚ فزاٚا٘ی دارای ث Nymphalidaeخب٘ٛادٜ 

 سیزخب٘ٛادٜ 4در ٔغبِؼٝ حبضز اس ایٗ خب٘ٛادٜ . ثبضذ ای ٔی ٌٛ٘ٝ
ٌٛ٘ٝ اس  6ٔٛرد ضٙبسبیی لزار ٌزفت وٝ در ایٗ ٔمبِٝ 

ٔؼزفی ٌزدیذ، ٔغبثك ثب ٕ٘ٛدار  Heliconiinaeسیزخب٘ٛادٜ 
(1 ) ٌٝ٘ٛArgynnisalexandra  دارای ثیطتزیٗ  6ثب ٕٝ٘ٛ٘

 1ثب  Argynnispaphia  ٚA.adippe ٞبی فزاٚا٘ی ٚ ٌٛ٘ٝ
 .ثبضٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ دارای وٕتزیٗ فزاٚا٘ی ٔی

 

 
 ٞبٔمبیسٝ فزاٚا٘ی ٌٛ٘ٝ .1نمودار 

 
، Argynnispaphia ،A.pandoraٞبی  ٌٛ٘ٝ

A.adippe  ٚA.niobe  ٗثیطتز اس رٚی ٌیبٞبٖ رایج ای
 ،Adoxaceae  اس تیزٜ( آلغی) Sambucusٔٙغمٝ اس جّٕٝ 

 

Rubus (تٕطه ) ٚRosa  ٜاس تیزRosaceae آٚری جٕغ 
ٞب،  جٍُٙ وٝ ثیطتز در حبضیٝ A.alexandraٌٛ٘ٝ . ٌزدیذ٘ذ

وٙذ در ٞبی سزسجش ٚ پزدرخت پزٚاس ٔی ٞب ٚ درٜ در دأٙٝ
 تز ٚ ثب ٞبی وذیز ٚ ٘سٗ وٝ دارای پٛضص ٌیبٞی غٙی ایستٍبٜ
ٌٛ٘ٝ . ٞبی پزاوٙذٜ ٘سجت ثٝ ٘مبط ٔجبٚر ثٛد٘ذ یبفت ضذ درخت

Issorialathonia ٌٝ٘ٛ آٚری  ای ثٛد وٝ اس دیشیٗ جٕغ تٟٙب
ٞب دارای  ٌٛ٘ٝ ٌزدیذ ضبیذ ثٝ ایٗ دِیُ است وٝ ٘سجت ثٝ سبیز

تز  لذرت ٟٔبجزت ثیطتز ٚ در ٘تیجٝ أىبٖ پزاوٙذٌی ٚسیغ
 .ثبضذ ٔی

دِیُ تٙٛع سیستی ثبالی ٔٙغمٝ ٔٛرد ٔغبِؼٝ فٖٛ ٝ ث
بدی اس ٔحممیٗ اس ٞبی ٔحذٚدٜ اِجزس تٛسظ تؼذاد سی پزٚا٘ٝ

 Eckweiler (1979-2001)، (1352)رضب ٘بدری  جّٕٝ ػّی
ٚ  Ten Hagen (1998-2001) ٜٔٛرد  ثغٛر ٌستزد

ٔغبِؼٝ ٚ ثزرسی لزار ٌزفتٝ است، ضبیذ ثتٛاٖ ٌفت وٝ 
ٞبی ثسیبر ا٘ذوی اس ایٗ ٔحذٚدٜ، تبوٖٙٛ ضٙبختٝ  ٌٛ٘ٝ
بی اِجزس ٞ تحمیك حبضز در راستبی تىٕیُ فٖٛ پزٚا٘ٝ. ا٘ذ ٘طذٜ

 .ٔزوشی ا٘جبْ ٌزفت
عجك تحمیمبتی وٝ غٛرت ٌزفت ٚ ثب استٙبد ثٝ ٔغبِت 

تٛاٖ چٙیٗ ٘تیجٝ ٌزفت وٝ ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی دارای  فٛق ٔی
ٞبی ضٕبِی، ٔزوشی ٚ  یه وٕزثٙذ اوٛتٖٛ است وٝ دأٙٝ

. وٙذ جٙٛثی آٖ را اس ٘ظز پٛضص ٌیبٞی ٚ جب٘ٛری ٔتٕبیش ٔی
ای ثبال در اِجزس ٚ ٔغبِؼبت  ثب در ٘ظز ٌزفتٗ تٙٛع ٌٛ٘ٝ

ای وٝ تٛسظ ٔحممیٗ ٔتؼذدی در ایٗ رضتٝ وٜٛ  ٌستزدٜ
ای جذیذ در ٔٙبعمی  غٛرت ٌزفتٝ است احتٕبَ یبفتٗ ٌٛ٘ٝ

ػبدی ٚ لبثُ دستزس اس ایٗ ٔحذٚدٜ أزی ثؼیذ ثٛدٜ ِٚی 
ٞبی جذیذ در ٔٙبعك ٔزتفغ، ثب أىبٖ  احتٕبَ حضٛر ٌٛ٘ٝ

بسجی اس سبَ ٕٞچٙبٖ ٚجٛد دستزسی وٓ ٚ در ثبسٜ سٔب٘ی ٔٙ
 .دارد
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