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گفتارپیش
ههـاي شـناخته شـده در سلسـل    درصـد کـل گونـه   10اًداران حدودپولکبال

146000ش از یداده و تـاکنون بـ  درصد کـل حشـرات را تشـکیل    16جانوري و 
این راسته از لحاظ تعداد و تنوع . ها در سراسر دنیا شناسایی شده استگونه از آن

اعضـاي  . گیـرد پوشـان در جایگـاه دوم قـرار مـی    بـال سختۀها پس از راستگونه
اي هاي غذایی و رفتارهاي تغذیهالروي داراي رژیمن راسته در مرحلهمتعلق به ای

خوار و الیگوفاژ هسـتند و از طیـف بـاریکی از    ها گیاهبیشتر آن. باشندمتنوعی می
هـا و یـا سـایر    هـا، سـاقه  هـا، امـا گـاهی از میـوه    اغلب از بـرگ (هاي گیاهی گونه

هـا  ده است که برخی از آنهمین امر موجب ش. کنندتغذیه می) هاي گیاهقسمت
. به عنوان مهمترین آفات کشاورزي یا جنگلی محسوب شوند

ان هنگام سرکشی روزانه از مزارع و باغـات بـه الروهـایی کـه در     رزاغلب کشاو
در انبارهـاي  . کننـد هاي گیاهان هستند برخـورد مـی  ها و برگحال تغذیه از میوه

بـا الروهـاي متعـددي کـه جـزو      محصوالت کشاورزي و مواد غذایی نیز معموالً
ایم، اما در بسیاري از موارد بـه دلیـل   شوند، مواجه شدهآفات انباري محسوب می

الروي، ۀداران در مرحلــپولــکدر دســترس نبــودن منــابع جهــت تشــخیص بــال 
. افتدکامل به تعویق میةشناسایی الرو توسط کارشناسان تا خروج حشر

داران که به عنوان آفات پولکهاي بالاز گونهامروزه در مورد الروهاي بسیاري 
شـوند، اطالعـات زیـادي    محصوالت کشاورزي و درختـان جنگلـی قلمـداد مـی    

داران است که بسیاري پولکگروهی از بالPyraloideaةباالخانواد. وجود دارد
هدف از ایجاد این مجموعه گردآوري . از آفات مهم را در خود جاي داده است

ترین آفات متعلق به ایـن باالخـانواده در   عات کلیدي الروهاي مهمو تجمیع اطال
ــروجین و     ــراي کشــاورزان پیشــرو، م ــل درك و اســتفاده ب ــه شــکلی قاب ــران ب ای
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کارشناسان ارشد مراکز آموزشی، پژوهشـی و اجرایـی وابسـته بـه وزارت جهـاد      
اي از اشـکاالت  حاضـر در رفـع پـاره   امید اسـت کـه مجموعـه   . کشاورزي است

. جود در شناسایی این گروه از آفات مفید واقع شودمو
مقدمه

47بــــهمرفولوژیــــک،مطالعــــاتداران براســــاسپولــــکراســــتۀ بــــال
ــانواده، ــانواده124باالخــ ــانواده250وخــ ــیزیرخــ ــیم مــ ــودتقســ ) 13(شــ

ــانواد ــومینPyraloideaةباالخ ــانوادةس ــزرگباالخ ــال ب ــتۀ ب ــکراس داران پول
ــانوادهازبعـــدمحســـوب شـــده و ــايباالخـ GeometroideaوNoctuoideaهـ

دنیــادرشــدهتوصــیفگونــه15684از ایــن باالخــانواده بــیش. گیــردقــرار مــی
ــردررا ــیب ــردم ــهگی ــیشک ــرینب ــوعت ــواحیدرراتن ــیرين ــاگرمس دارادنی

مــواد غــذایی و گیاهــان زینتــی شــماري از آفــات غــالت، تعــداد بــی. باشــندمــی
در کنتــرل گیاهــان کــه و جنگلــی و عوامــل کنتــرل کننــدة بیولوژیــک بســیاري 

ایــن گــروه . گیرنــدانــد در ایــن باالخــانواده جــاي مــیمهــاجم بســیار مــؤثر بــوده
از لحــاظ اکولوژیــک بســیار متنــوع هســتند، یعنــی عــالوه بــر تغذیــۀ الروهــا از   

ــروه ــه ا   گ ــا تغذی ــان، ب ــف گیاه ــاي مختل ــوالت،   ه ــاد، فض ــال فس ــواد در ح ز م
). 17(کننــدبــرداري مــیشــکارگري و زنــدگی انگلــی، از ســایر منــابع نیــز بهــره

ــا         ــنوایی ی ــاي ش ــود اعض ــانواده وج ــن باالخ ــترك ای ــدة مش ــتق ش ــفات مش ص
ــال ــکمی1تیمپان ــکمی   -ش ــل ش ــین مفاص ــین و دوم ــانی در اول ــدودي (می در مع
ــه ــدارد  از گون ــا وجــود ن ــه و ی ــل رفت ــ) هــا تحلی هــاي موجــود در قاعــدة  سو فل

ــوم  ــا   (خرطـــــ ــاظ بـــــ ــن لحـــــ و Gelechioidea ،Tischerioideaاز ایـــــ
Choreutoidea17(باشند می) همگرا هستند.(

١tympanal organs
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ــانوادة ــهPyraloideaباالخ ــانوادةدوب ــیمCrambidaeوPyralidaeخ تقس
صـفات تیمپانـال و برخـی  عضـو نوعها درهاي آنترین تفاوتعمدهکهشودمی

ــتالروي ــبالًخـــانوادهدوایـــن). 20(اسـ و Pyraliformsهـــاي نـــامبـــاقـ
Crambiformesپـس از  خـانواده سـطح بـه هـا آنارتقـاء امـا شـدند، میشناخته

عضوساختاريصفاتبیشتر. گرفتها صورتمطالعۀ دقیق عضو تیمپانال در آن
شـوند؛ میصفات مشتق شدة مشترك محسوبCrambidaeخانوادةدرتیمپانال

مـوي قاعـدة دراسکلریتیحلقۀ، وجودPyralidaeهادر خانوادةآنترینمهماما
SD20(استالروشکمیمفصلهشتمین١.(

سـایر الروهـاي ازصـفات اي پـاره واسـطۀ بـه باالخـانواده ایـن بهمتعلقالروهاي
در1اسپیراکوالرپرهمويدووجود: شوند که عبارتند ازمیمتمایزدارانپولکبال

یـا گرفتهقرارکاملدایرةیککه حولشکمیپاهايهايقالبسینه؛قفسهپیش
شـکمی پاهـاي هـاي قالبکهآبزينابالغافراداستثنايبه(دارند2حالت پنلیپس

در)3ونتـرال سـاب (زیرشـکمی  مـوي سـه وجود؛)دارندقرارردیفدودرهاآن
بـه یـک هـر ،Pyralidaeو Crambidaeهـاي خـانواده ). 18(شـکم 3-6مفاصل
Pyralidaeخـانوادة  از ).16(شـوند مـی تقسـیم زیرخـانواده 13وپـنج بـه ترتیب

و نـد اقـرار گرفتـه  جـنس  1055شـناخته شـده اسـت کـه در     گونـه  5921تاکنون 
).22(گیردرا در بر میجنس 1020ازگونهCrambidae9655خانوادة 

مرحلـۀ الروي بــه محصــوالت  داران آفــت درپولـک بـا وجــود آنکـه بیشــتر بــال  
هـا بـه صـفات افـراد     کنند، در تاکسونومی اغلب آنکشاورزي خسارت وارد می

ها اطالعات زیادي وجود شود و در مورد الروهاي بسیاري از گونهبالغ استناد می

١prespiracular

٢penellips

٣subventral=SV
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نحوة قرارگیري موهاي موجود در سطح بـدن و سـر الروهـا در شناسـایی     . ندارد
گـذاري ایـن موهـا معمـوالً از     بـراي نـام  . وردار استها از اهمیت بسیاري برخآن

گذاري موهاي موجود در ناحیۀ شود، اما براي ناماستفاده می)10(1روش هینتون
3وو گراسـیمو ) 9(2سر که از پیچیدگی کمتري برخوردار هستند، روش هینریش

مطالعۀ نحوة قرارگیري موها به لحاظ وجود موهاي . شودکار گرفته مینیز به)6(
موهاي ثانویه معمـوالً در دومـین سـن    . شودتر میها پیچیدهثانویه در برخی گروه

شوند، هرچند کـه در بعضـی الروهـا در اولـین سـن الروي هـم       الروي ظاهر می
هـا اهمیـت   در بسیاري از گـروه این موها معموالً موهاي اولیه را که . وجود دارند

با این حال موهاي ثانویه اغلـب بـه صـورت    . پوشانندتشخیصی زیادي دارند، می
گروهی روي یک صفحه یا برآمدگی قرار گرفتـه و خـود نیـز از جملـه صـفات      

هنگام در دست گرفتن الروهاي مودار باید خیلی . آیندشمار میتشخیصی مهم به
هـا داراي موهـاي سـمی بـوده و باعـث بـروز       آنمراقب بود، چراکـه بسـیاري از  

). 11(شوند هاي دردناکی در سطح پوست میجوش
هـا، اعضـاي تننـدة تـار و     هـاي بـاال، شـاخک   دیگر ساختارهاي مهم سـر، آرواره 

هـا  تعداد و آرایش پاهاي شـکمی در بسـیاري از خـانواده   . هاي ساده هستندچشم
هـاي  شده و نحوة قرارگیـري قـالب  ها محسوب راهنماي مفیدي در شناسایی آن

رنگ و طرح بدن الرو هم از . پاها نیز در تفکیک الروهاي مختلف اهمیت دارند
هـا طیـف رنگـی    بسـیاري از گونـه  . آیندجمله صفات تشخیصی مهم به شمار می

هایی که تغذیۀ داخلی دارنـد بـدون رنـگ و طـرح     وسیعی دارند، اما اغلب گونه
شـود  ها رنگ بدن الرو به سختی حفظ میاز گونهدر بسیاري. باشندمشخص می

١Hinton

٢Heinrich

٣Gerasimov
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ها به دلیل نگهداري در الکل یـا مـواد نگهدارنـدة مشـابه از     و طرح بسیاري از آن
. رودها بعد از مرگ از بین میطور کلی، رنگ الرو بیشتر گونهرود، اما بهبین می

تلـف  کنـد، وجـود سـنین مخ   تـر مـی  نکتۀ دیگري که شناسایی الروهـا را پیچیـده  
و بــروز تغییــرات در رنــگ و شــکل بــدن در ســنین مختلــف ) ســن5-6(الروي 

به همین دلیل بیشتر کلیدهاي شناسایی به الروهـاي کـامالً رشـد کـرده     . باشدمی
منظور رسیدن به سن آخـر الروي  اختصاص دارد و الروهاي جوان به) سن آخر(

طـول  تا دو مـاه بـه  مرحلۀ الروي ممکن است از دو هفته. باید پرورش داده شوند
).11(آید داران به شمار میپولکترین مرحلۀ زندگی بالانجامیده و طوالنی

هاروشومواد
هـا  آوري و نگهـداري آن به منظور شناسایی درست الروهـا الزم اسـت تـا جمـع    

طرح و رنگ بدن الرو راهنماي خـوبی در شناسـایی گونـه    . درستی انجام شودبه
ــد  ــدا بای ــذا ابت ــه شــود از الرو جمــعاســت، ل برخــی از . آوري شــده عکــس تهی

اند، از الروهاي نگهـداري شـده   هایی که در انتهاي این راهنما آورده شدهعکس
آوري هـا بـا الروهـایی کـه تـازه جمـع      تهیه شده و لـذا ممکـن اسـت، رنـگ آن    

ها را چند ثانیه منظور کشتن و نگهداري الروها باید آنبه. شوند متفاوت باشدمی
ر آب جوش بیاندازیم تا بدن الرو به طور کامل کشیده شود و پیش از انتقال به د

کـن  ها را روي کاغذ خشک، آن)به همراه دو درصد گلیسرین(درصد 80الکل 
رنگ قبل از جوشاندن مستقیماً در الکل قـرار داده  چنانچه الروهاي کم. بیندازیم

کـار  بیشـتر در محـیط بـه   روش دیگـري کـه   . شـوند شوند، معموالً سیاهرنگ مـی 
رود این است که الروها را در یک مایع تثبیت کننـده متشـکل از نـه قسـمت     می

. درصد و یک قسمت اسید استیک گالسیال، کشـته و نگهـداري کنـیم   80الکل 
ها در ساعت در این مایع نگهداري شوند، اما نگهداري آن24الروها باید حداقل 
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80الروهـا در نهایـت بایـد بـه مخلـوط الکـل       . رداین مایع تا چند هفته مانعی ندا
نگهداري الروها در چنین شـرایطی باعـث جمـع    . درجه و گلیسرین منتقل شوند

شود، به همین دلیل بهتر است بعد از کشتن الرو، الکل به شدن پاهاي شکمی می
چنانچـه  . هاي هیپودرمیک از راه مخرج به بـدن الرو تزریـق شـود   کمک سرنگ

ــدن الرو خشــک ــی ب ــده باشــد، م ــول  و چروکی ــرار دادن آن در محل ــا ق ــوان ب ت
پوسـتۀ  . درصـد، چروکیـدگی را تـا حـدي برطـرف کـرد      10هیدروکسید پتاسیم 

).11(توان به همین طریق جدا کرد الروي را نیز می
به منظور مطالعۀ موهاي موجـود در سـطح بـدن الروهـاي کوچـک ممکـن الزم       

بـراي ایـن   . میکروسـکوپی قـرار دهـیم   باشد تا پوست بـدن الرو را روي اسـالید  
دهیم تا محتویـات  منظور ابتدا الرو را در محلول هیدروکسید پتاسیم داغ قرار می

بدن حل شوند، سپس به کمک تیغۀ ظریف پوست را روي یک پهلو قـرار داده،  
از آنجایی کـه بایـد   . کنیمکنیم و پوست را روي اسالید صاف میسر را جدا می

ها مرتباً چرخانـده شـود، از پوسـت بـدن و سـر      یدن تمام قسمتبدن الرو براي د
هاي شود، بلکه الروهاي پوست جدا شده را در لولهالرو اسالید دائمی تهیه نمی

الزم بـه  . کننـد محتوي الکل قرار داده و به طور موقت در گلیسـرین مطالعـه مـی   
هـا،  گونـه یادآوري است که به دلیل عدم تقارن موهاي طرفین بدن در برخـی از 

هنگام مطالعۀ آرایش موهاي موجود در سطح بدن الرو، هر دو طـرف راسـت و   
در چنین مواردي، آن طرفی از بـدن کـه   . چپ بدن باید مورد بررسی قرار گیرند

). 11(تري دارد، مالك بررسی است موهاي بیش

الروبدنساختمان
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معمـوالً یـک جفـت    بـا قطعـات دهـانی سـاینده،     (بدن الرو از سه قسمت سر 
1هاي باال و شش چشم ساده یا استماتاشاخک کوتاه سه مفصلی در قاعدة آرواره

بـا سـه جفـت پـاي مفصـلی      (سینۀ سه مفصلی ، قفسه)نزدیکی فرورفتگی شاخکی
و شکم ) در طرفین اولین مفصل2دار و یک جفت منفذ تنفسی یا اسپیراکلقالب

و یـک  10و 3-6ه و پهن در مفاصـل  معموالً با پنج جفت پاي کوتا(مفصلی 10
). 1شکل (تشکیل شده است ) 1-8جفت اسپیراکل در مفاصل 

).7(شمایی از ساختمان بدن الرو از پهلو -1شکل 

اي مـودار و یـک بخـش    الرو خود متشکل از یک بخش قاعـده پاي شکمی 
هـا در  نحـوة آرایـش قـالب   . اسـت 3انتهایی بدون مو و داراي قـالب یـا کروشـه   

هایی که در حول یک چنانچه تمام قالب. شناسایی الرو بسیار حائز اهمیت است
ه گفتـ 4اردینـال ها یـونی گیرند هم طول باشند، به آندایره یا یک ردیف قرار می

١stemmata

٢ spiracle

٣ crochet

٤ uniordinal

پاي مخرجی

موها
سر قفسه سینه شکم

پاهاي شکمی

منافذ تنفسی
ايپاهاي سینه

پیناکوالها
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و اگر در سه 1اردینالکه یک در میان کوتاه و بلند باشند، بیشود، درصورتیمی
). 2شکل (شوند نامیده می2اردینالطول متفاوت باشند، تري

).11و 5(هاي پاهاي شکمی شمایی از نحوة آرایش قالب-2شکل 

اردینـال  الف، مزوسري بی. هاي پاهاي شکمیترین انواع آرایش قالبهایی از مهممثال-3شکل 
اي اردینـال پنلیـپس؛ ث، دایـره   اردینال پنلیپس؛ ت، بییونیاردینال؛ پ، خفیف؛ ب، مزوسري بی

).7(اردینال اي ترياردینال؛ ج، دایرهیونی

١ biordinal

٢ triordinal

پبالف

جثت

سریالیونیسریالیونی سریالیونی

اردینالبیاردینالیونی اردینالتري اردینالیونی

سریالمولتی

هموئیدئوسهتروئیدئوس
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ماننـد  (د نشـو مـی نامیده1ها در یک ردیف طولی باشند، مزوسرياگر قالب
چنانچهو 2هاي مزوسري با اندازة یکسان هموئیدئوسقالب). خوارهابیشتر برگ

در ). 21) (2شـکل  (دارنـد نـام 3تـر باشـند، هتروئیـدئوس   در دو انتها بسیار کوتاه
.هاي قالب نشان داده شده استدیگر حالت3شکل 

، F، کلیپئـال؛  Cادفرونتال؛ ،AF، جلویی؛ A. آرایش موهاي موجود در سر الرو-4شکل 
).7) (چشمی= O(، استماتال Sاي؛ ، آهیانهP، جانبی؛ Lپیشانی؛

١mesoseri

٢homoideous

٣heteroideous

کرانیالفرورفتگی اپی

درز کورونال

پیشانی

کلیپئوس

)ماکسیال(آرواره پایین 
پالپ آرواره پایین آگاله

هاي ساده چشم
)استماتا(

شاخک
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شکم الرو1-6و مفاصل ) الف(آرایش موهاي موجود در سطح مفاصل قفسه سینه -5شکل 
).7()ب(

پاي شکمی

منفذ تنفسی

منفذ تنفسی

سینهقفسهپیش 
سینهمیان قفسه

سینهپس قفسه

ايسینهسپر پیش قفسه

پیناکولم پیش 
ايسینهقفسه

اولین مفصل شکمی دومین مفصل شکمی
الگوي مفاصل سوم تا ششم شکمی

پاهاي 
ايسینه

الف

ب
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).7(آرایش موهاي موجود در سطح مفاصل هفتم تا دهم شکم الرو -6شکل 

سطح بدن الرو نیز ممکن است ساده یا مو مانند باشند، اما موهاي موجود در 
تـرین انـواع   مهم. دار، خارمانند یا کفگیرمانند هستندها پرمانند، تکمهبرخی از آن

یک ناحیۀ اسکلریتی در اطراف قاعدة یک یـا چنـد   : 1پیناکولوم: موها عبارتند از
اسکلریتی با بیش از یک زایدة : 3ززایدة اسکلریتی با یک مو؛ اسکلو: 2مو؛ چاالز

هاي لوب: 5مانند و مسطح با موهاي موازي؛ وروکاي صفحهاناحیه: 4مو؛ وریکول
دستجات باریـک  : 6هاي موییگوشتی یا صفحات محدب با موهاي مختلف؛ قلم

١ pinaculum

٢ chalaza

٣ scoluz

٤ vericule

٥ verrucae

٦ Hair penciles

هفتمین مفصل شکمی
هشتمین مفصل شکمی

نهمین مفصل شکمی

سپر 
مخرجی

پاي مخرجی
ششمین پاي شکمی

منفذ تنفسی دهمین مفصل شکمی
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تقسیمات ریز پشـتی  : 2خارهاي کوتیکولی ظریف؛ آنولت: 1موهاي بلند؛ اسپینول
انواع و آرایش موهاي 7در شکل . هاي جلديیخوردگوسیلۀ چینایجاد شده به

.سینه و شکم الرو نشان داده شده استموجود در سطح قفسه

).11(شمایی از انواع موهاي موجود در سطح بدن الرو -7شکل 

هتـرین آفـات متعلـق بـه باالخـانواد     شناسایی الروهـاي مهـم  کلید
Pyraloideaدر ایران

در (هشـتمین مفصـل شـکمی    SD١اراي حلقۀ اسکلریتی در اطـراف مـوي   د-1
؛ گـروه  )الـف -8شکل ) (وجود نداردPhycitinaeبعضی از اعضاي زیرخانواده 

.......)ب-8شکل (مو ) گاهی دو(نهمین مفصل شکمی متشکل از سه Lموهاي 
.....................................................................................................Pyralidae2

١spinule

٢annulets

موي ساده

پاپیال پیناکولم

موي پردار
خار

اسکلوس
وروکا

چاالز
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شــود و بــه صــورت بــراق و غیــر گــاهی ایــن حلقــه بــه ســختی دیــده مــی: نکتــه
ــت؛ در  ــکلریتی اسـ Etiella zinkenellaاسـ (Tr.) ــروه ــو Lگـ داراي دو مـ

.است

شـکمی الرو  مفصـل ) ب(و نهمـین  ) الـف (شمایی از موهاي موجود در سطح هشـتمین  -8شکل 
Pyralidae)19.(

-9شـکل  (هشتمین مفصل شکمی SD١بدون حلقۀ اسکلریتی در اطراف موي -
....)ب-9شکل (نهمین مفصل شکمی متشکل از یک مو L؛ گروه موهاي )الف

.................................................................................................Crambidae12
سینه یا س قفسهسینه، پمیان فقسهSD١داراي حلقۀ اسکلریتی در اطراف موي -2

3......................................................................................اولین مفصل شکمی

بالف
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سـینه یـا   س قفسهسینه، پمیان فقسهSD١بدون حلقۀ اسکلریتی در اطراف موي -
11.....................................................................................اولین مفصل شکمی

4......................سینهمیان قفسهSD١داراي حلقۀ اسکلریتی در اطراف موي -3
...............اولین مفصل شکمیSD١داراي حلقۀ اسکلریتی در اطراف موي -

..................................................................Galleria melonella (Linnaeus)

شکمی مفصل) ب(و نهمین ) الف(شمایی از موهاي موجود در سطح هشتمین -9شکل 
).Crambidae)19الرو

5.)الف-10شکل (ورونال بسیار کوتاه یا داراي درز ک1بدون درز کورونال-4
6.............................)ب-10شکل (ل مشخص و نسبتاً بلند داراي درز کورونا-

١
coronal

بالف
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SD١شـکل در بـاالي مـوي    مفاصل اول تا هفتم شکمی بـا یـک لکـۀ هاللـی    -5

هشـتمین مفصـل شـکمی    SD١؛ حلقۀ اسکلریتی اطـراف مـوي   )الف-11شکل (
Apomyelois ceratoniae.................................)پ-11شکل (کامل  (Zeller)

شـکل  (SD١شکل در باالي موي مفاصل اول تا هفتم شکمی بدون لکۀ هاللی-
هشــتمین مفصــل شــکمی نــاقص SD١؛ حلقــۀ اســکلریتی اطــراف مــوي )ب-11

Euzophera bigella..................................................)ت-11شکل ( (Zeller)

) بـدون درز کورونـال، ب  ) الـف . داران از مقابلپولکشمایی از سر الرو بال-10شکل 
).19(درز کورونال داراي

رنـگ  پیناکوال به دلیل هم(1مفاصل اول تا هشتم شکمی ظاهراً بدون پیناکوال-6
.................................................)الف-12شکل ) (بودن با بدن مشخص نیست

................................................................Plodia interpunctella (Hübner)

١pinacula

درز 
کورونال

ب الف
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-12شـکل  (دار رنگدانـه وال کوچـک  مفاصل اول تا هشتم شکمی داراي پیناک-
7................................................................................................................)ب

شــکمی الرو  ) پ و ت(و هشــتم  ) الــف و ب (شــمایی از مفاصــل اول تــا هفــتم     -11شــکل 
Pyraloidea)19.(

قطـر  از اسپیراکل دو تا سه برابرSD١در هشتمین مفصل شکمی، فاصلۀ موي -7
8.....................................................................)الف-13شکل (افقی اسپیراکل 

اسپیراکلاسپیراکل

بالف

تپ
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بـا قطـر افقـی    از اسـپیراکل برابـر   SD١در هشتمین مفصل شکمی، فاصلۀ موي -
9................................................................................)ب-13شکل (اسپیراکل 

و عـدم وجـود   Pyraloideaشـمایی از مفاصـل اول تـا هشـتم شـکمی الرو      ) الف و ب-12شکل 
).19(ها پیناکوال در سطح آن) ب(و وجود ) الف(

انـدازه بـا محـدودة اشـغال شـده      اسپیراکل هشتمین مفصل شکمی تقریبـاً هـم  -8
................................)الف-14شکل (SD١توسط حلقۀ اسکلریتی اطراف موي 

..........................................................................Ephestia kuehniella Zeller

محـدودة اشـغال   3⁄2یـا کمتـر از   3⁄2عرض اسپیراکل هشتمین مفصل شـکمی  -
...........................)ب-14شکل (SD١شده توسط حلقۀ اسکلریتی اطراف موي 

.........................................................................Ephestia elutella (Hübner)

-15شکل (D١برابر موي 2-5/2مفاصل اول تا هشتم شکمی D٢طول موي -9
Cadra cautella.....................................................................)الف (Walker)

بالف
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).19(Pyraloideaشمایی از هشتمین مفصل شکمی الرو ) الف و ب-13شکل 

)ب-15شکل (D١برابر موي 3-4مفاصل اول تا هشتم شکمی D٢طول موي -
...................................................................................................................10

).19(Pyraloideaشمایی از هشتمین مفصل شکمی الرو ) الف و ب-14شکل 

اسپیراکلاسپیراکل

ب الف

الف

اسپیراکل اسپیراکل

ب
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دو برابر یا کمتر از دو برابر فاصلۀ بـین  سینهپس قفسهV١فاصلۀ بین موهاي -10
Cadra figulilella...............)الف-16شکل (1تا کوکساV١موي  (Gregson)

تـا کوکسـا   V١برابر فاصلۀ بین موي 3-5سینه پس قفسهV١فاصلۀ بین موهاي -
Cadra calidella....................................................)ب-16شکل ( (Guenée)

در مفاصـل اول تـا هشـتم شـکمی الرو     D٢و D١موهـاي  ةشمایی از انداز) الف و ب-15شکل 
Pyraloidea)19.(

).19(Pyraloideaسینه سوم الرو در قفسهV١شمایی از موهاي ) الف و ب-16شکل 

١coxa

ب الف

ب الف
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الف؛ -17هاي تیره مطابق شکل اي داراي الگویی از لکهسینهسپر پیش قفسه-11
......................................نهمین مفصل شکمی متشکل از دو مو Lگروه موهاي 

................................................................Etiella zinckenella (Treitschke)

نهمـین مفصـل   Lاي متفاوت؛ گـروه موهـاي   سینههاي سپر پیش قفسهطرح لکه-
Pyralis farinalis...................................شکمی متشکل از سه مو (Linnaeus)

-18شـکل  (سینه با یک صفحۀ عرضی در عقـب پینـاکوال پشـتی    پس قفسه-12
...............)ب-18شکل (هاي پاهاي شکمی حول یک دایرة کامل؛ قالب)الف

.......................................................................Chilo suppressalis (Walker)

).Etiella zinckenella)19اي در سینهشمایی از سپر پیش قفسه-17شکل 

-18شکل (سینه با یک جفت صفحۀ عرضی در عقب پیناکوال پشتی پس قفسه-
صـورت پنلیـپس مـزال   هـاي پاهـاي شـکمی بـه    یا بدون این صفحات؛ قالب) پ

13...........................................................................................)ت-18شکال (
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در الرو ) تو ب(هـاي پاهـاي شـکمی    و قـالب ) پالف و (سینهشمایی از پس قفسه-18شکل 
Pyraloidea)19(.

بدون لوب ) اي، بداراي لوب قاعده) الف. از مقابلPyraloideaشمایی از سر الرو -19شکل 
)19(اي قاعده

پیناکولوم پشتیي عرضیصفحهپیناکولوم پشتی
ي عرضیصفحه

ت

پیناکولوم پشتی

ي عرضیصفحه
پیناکولوم پشتی

ي عرضیصفحه

پ

ب الف

لوب

ب الف
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....)الف-19شکل (نند روي قاعدة شاخک ماکپسول سر با یک زایدة لوب-13
........................................................................Ostrinia nubilalis (Hübner)

14........)ب-19شکل (شاخک مانند روي قاعدةکپسول سر بدون زایدة لوب-
.................................)الف-20شکل (SVاولین مفصل شکمی با سه موي -14

....................................................................Duponchelia fovealis (Zeller)

SV...............................................15اولین مفصل شکمی با کمتر از سه موي -

در سطح اولین مفصل شکمی الرو SVآرایش موهاي ازشمایی) الف و ب-20شکل 
Pyraloidea)19(.

؛ صـفحۀ  )ب-20شـکل  (SVموي ) ندرت سهبه(اولین مفصل شکمی با دو -15
؛ )الــف-21شــکل (شــکل اســپیراکوالري اولــین مفصــل شــکمی مســتطیلیپــیش

مفاصل دوم تا هشتم شکمی بدون لکۀ تیره در حاشیۀ جلوییD١پیناکولوم موي 
....................................................................Diaphania indica (Saunders)

ــوي     - ــک مـ ــا یـ ــکمی بـ ــل شـ ــین مفصـ ــکل (SVاولـ ــفحۀ )ب-21شـ ؛ صـ
شـکل کـه ممکـن اسـت بـه زیـر       اسپیراکوالري اولین مفصل شکمی هاللـی پیش

ب الف
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مفاصـل دوم تـا   D١؛ پیناکولوم مـوي  )پ-21شکل (اسپیراکل امتداد یافته باشد 
این لکـه بعـد از   ) (ت-21شکل (هشتم شکمی داراي لکۀ تیره در حاشیۀ جلویی 

ــهنگهــداري الرو مــی )ســفید و براقــی ظــاهر شــود صــورت لکــۀ بســیار تواتــد ب
....................................................................Leucinodes orbonalis Guenée

، و )پالـف و  (اي و پـیش اسـپیراکوالري   سـینه پـیش قفسـه  ۀاز شـکل صـفح  شـمایی -21شـکل  
مفاصل دوم تا هشتم شـکمی  D١در اولین مفصل شکمی و پیناکولوم موي ) ب(SVآرایش موي 

.)19و 7(Pyraloideaالرو ) ت(
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)7منبع شماره ( Apomyelois ceratoniae (Zeller) )15منبع شماره ( Galleria melonella (Linnaeus)

)7منبع شماره ( Plodia interpunctella (Hübner) )اصلی( Euzophera bigella (Zeller)

)12منبع شماره ( Ephestia elutella (Hübner) )12منبع شماره ( Ephestia kuehniella Zeller
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)7منبع شماره ( Cadra figulilella (Gregson) )7منبع شماره ( Cadra cautella (Walker)

)1منبع شماره ( Etiella zinckenella (Treitschke) )7منبع شماره ( Cadra calidella (Guenée)

)14منبع شماره ( Chilo suppressalis (Walker) )4منبع شماره ( Pyralis farinalis (Linnaeus)
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)8منبع شماره ( Duponchelia fovealis (Zeller) )3منبع شماره ( Ostrinia nubilalis (Hübner)

)7منبع شماره ( Leucinodes orbonalis Guenée )2شماره منبع( Diaphania indica (Saunders)
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