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چکیده:

ــی  ــگ  Vanessa cardui  L. در بعض ــه رنگارن ــت پروان جمعی
ســال هــا بــه دلیــل افزایــش بارندگــی و پوشــش گیاهــی افزایــش 
ــده  ــا دی ــع روی گل ه ــزارع و مرات ــا، م ــاغ ه ــور در ب ــه وف ــه و ب یافت
ــه  ــورداران ب ــاورزان و زنب ــرای کش ــکلاتی را ب ــه مش ــوند ک ــی ش م

وجــود مــی آورنــد. اواخــر زمســتان 1397 و بهــار 1398 جمعیــت 
ــکلاتی  ــت و مش ــالا رف ــران ب ــق ای ــی مناط ــا در بعض ــه ه ــن پروان ای
بــرای زنبــورداران بــه وجــود آورد چــرا کــه ایــن پروانــه بــا جمعیــت 
ــی  ــوان رقیب ــه عن ــه، ب ــان منطق ــهد گیاه ــه از ش ــراوان و تغذی ف
ــرای  ــا ب ــن پروانه ه ــت. ای ــرار گرف ــل ق ــای عس ــل زنبوره در مقاب
تکمیــل چرخــه زندگــی چنــد نســلی خــود بــه زیســتگاه های 

غلامحسین طهماسبی1، هلن عالی پناه2 ، زهرا طهماسبی3 ،حسن نظریان4، بهزاد رفاهی5 
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ــه وابســته هســتند. طــول دوره هــر نســل در  گرمســیری و معتدل
ایــن مناطــق بیــن 33 تــا 44 روز و در مناطــق معتدلــه و سردســیر 

ــد.  ــم می رس ــش از آن ه ــا بی ــه 60 روز  و ی ب
پروانه هــا پــس از خــروج از شــفیره 24-10 روز زنــده می ماننــد، 
امــا دوام ایــن پروانه هــا طــی نســل های متمــادی از تخــم تــا زمــان 
مــرگ حــدود یــک ســال اســت. هــر پروانــه مــاده در طــول زندگــی 
ــل  ــن نس ــت چندی ــادر اس ــذارد و ق ــم می گ ــدود 500 تخ ــود ح خ
را در طــول مهاجــرت بــه وجــود بیــاورد. پروانــه خــار؟ پراکندگــی 
بســیار وســیعی دارد و در قاره هــای آســیا، اروپــا، آفریقــا و امریــکا 
ــا از  ــار دارد، ام ــز انتش ــترالیا نی ــود و در اس ــی ش ــت م ــور یاف به وف
جنــوب اســترالیا و قطــب جنــوب گــزارش نشــده اســت لــذا پروانــه  

ــود. ــداد می ش ــی 1  قلم همه جای
اکثر استان های کشور گزارش شده  از  این پروانه  نیز  ایران  در 
است. در بهار سال 1371 نیز پروانه خار؟ با جمعیتی زیاد و حتی 
با جمعیتی بیشتر از بهار 1398 در ایران دیده شده بود و خسارت 
سال  در  البته  بود.  کرده  وارد  مناطق  بعضی  زنبورداران  به  هایی 
1371 عمده جمعیت پروانه ها در جنوب کشور وجود داشت و به 
ندرت به مناطق شمالی و معتدل کشورکوچ کرده بود ولی در سال 
1398 با جمعیت زیاد به مناطق شمالی مهاجرت و برای کشاورزان 
و زنبورداران ایجاد نگرانی نمود. این پروانه مهاجرت های طولانی 
دارد. دو مسیر مهاجرتی این گونه بین شمال آفریقا و اروپا و نیز 
بین آمریکای شمالی و جنوبی به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته اند.
پروانه ها در طول این مهاجرت مسافتی بالغ بر 15000 کیلومتر طی 
می کنند. مهاجرت پروانه خار؟ از کشورهای شمال آفریقا به شمال 
شرقی اسپانیا  به کمک باد صورت میگیرد و پدیده های جوی در 

مهاجرت آن ها نقش دارند.
پروانه هــای رنگارنــگ یــا پروانــه خــار؟ از بیــش از 100 میزبــان 
گیاهــی تغذیــه می کننــد. گیاهانــی کــه ایــن پروانــه معمــولًا از 
شــبدر،  شیرســاز،  می کنــد،  اســتفاده  آن هــا  گل هــای  شــهد 
ــاز،  گاوزبــان ایتالیایــی، مریــم گلــی، نعنــا چمنــی، آویشــن،گل ن
گل گنــدم، بــادآورد، خارپنبــه و بومــادران هســتند کــه در بســیاری 
از مناطــق یافــت می شــوند. زمانــی کــه ایــن پروانه هــا بــه فراوانــی 
در طبیعــت یافــت مــی شــوند بــه عنــوان رقیبــی بــرای زنبورعســل 
ــای  ــهد گل ه ــتفاده از ش ــان، در اس ــرده افش ــای گ ــایر گونه ه و س

گیاهــان دگرگشــن عمــل مــی کننــد.
ــهد  ــش ش ــب کاه ــا موج ــهد گل ه ــرف ش ــا مص ــه ب ــن پروان  ای
قابــل دســترس بــرای زنبــوران عســل مــی شــود و ســبب افزایــش 
ــش  ــه افزای ــکر و در نتیج ــربت ش ــا ش ــا ب ــی ه ــه کلن ــه تغذی ــاز ب نی

cosmopolite -1

ــود. ــی ش ــورداران م ــای زنب ــه ه هزین
در طــی ایــن مــدت، گــرده مــورد اســتفاده زنبورهــا در مناطــق 
ــود  ــا وج ــرد. ب ــی گی ــرار نم ــه ق ــن پروان ــرض ای ــورد تع ــور م مذک
بارندگــی هــای زیــاد در زمســتان 1397 و اوایــل بهــار 1398، 
بــا وجــود  البــرز،  اغلــب کوهپایه هــای  کلنی هــای مســتقر در 
سرســبزی و پوشــش گیاهــی مناســب از تولیــد قابــل قبولــی 
برخــوردار نبودنــد و زنبــورداران بــرای پایــداری کلنی هــای خــود 
ناگزیــر بودنــد زمــان بیشــتری را در طــول بهــار بــه تغذیــه کلنی هــا 
بپردازنــد تــا کمبــود شــهد حاصــل از عــدم تــداوم بارندگــی در بهــار 
ــن  ــی ای ــد. در ط ــران کنن ــه جب ــار را در منطق ــه خ ــان پروان و طغی
مــدت ایــن وضعیــت در زنبورســتان های مســتقر در غــرب کشــور 
و رشــته کــوه هــای زاگــرس شــدت کمتــری داشــت و تولیــد عســل 
در زنبورســتان های غــرب کشــور بیشــتر بــود. بــه نظــر مــی رســد 
ــه هــا،  ــه مــوارد مذکــور در زمــان ظهــور ایــن پروان ــا توجــه ب کــه ب
ــث  ــا باع ــه ه ــوچ پروان ــیرهای دور از ک ــا در مس ــی ه ــتقرار کلن اس

کاهــش تاثیــرات منفــی آن هــا مــی شــود. 
رنگارنــگ،  پروانــه  خــار؟،  پروانــه  کلیــدی:  هــای  واژه 

شــهد زنبــورداری،  ایــران،  زنبورعســل، 

مقدمه:

جمعیــت پروانــه خــار یــا رنگارنــگ در بهــار 1398 و در مناطــق 
جنوبــی ایــران از اواخــر زمســتان 1397 در مراتــع، بــاغ هــا، 
ــای  ــه در فضاه ــت به طوریک ــش یاف ــران افزای ــزارع ای ــا و م جنگله
ســبز و محیطهــای طبیعــی شــهرها نیــز به وفــور دیــده میشــدند. 
ایــن پدیــده در ســالهای گذشــته نیــز در ایــران دیــده شــده بــود.  
جمعیــت ایــن پروانــه در ســالهای مذکــور زیــاد شــد و مشــکلاتی را 
بــرای کشــاورزان و زنبــورداران ایجــاد کــرد. در ســال جــاری نیــز 
افزایــش جمعیــت ایــن پروانــه و هجــوم آنهــا بــه ســمت گل هــای 
گیاهــان موجــود در مناطــق مختلــف کشــور، ســبب نگرانــی 
ــالای ایــن  زنبــورداران در ایــن مناطــق شــد، چــرا کــه جمعیــت ب
ــه  ــه، ب ــان منطق ــهد گیاه ــغ از ش ــای بال ــه پروانه ه ــه و تغذی پروان
عنــوان رقیبــی در مقابــل زنبــوران عســل قــرار گرفــت )شــکل 1(. 
ــی و  ــورد زیست شناس ــتر در م ــی بیش ــزوم بررس ــر ل ــن ام همی
رفتارشناســی ایــن حشــره فراهــم نمــود تــا بــا درک واقعیت هــای 
مربــوط بــه زندگــی پروانــه رنگارنــگ یــا پروانــه خــار میــزان 
ــز راه  ــا و نی ــت آن ه ــل از فعالی ــای زنبورعس ــری کلنی ه ــر پذی تاثی
حل هــای منطقــی مقابلــه بــا ایــن پدیــده مــورد بررســی و تحلیــل 

قــرار گیــرد. 
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   شکل شناسی حشره:50
بالــغ 58-70  نــر  پروانــه  در  بــاز  بال هــای  بــا  بــدن  عــرض 
ــه  ــا ب ــت. ماده ه ــر اس ــغ 74-62 میلی مت ــاده بال ــر و در م میلی مت

طــور معمــول شــبیه نرهــا، امــا کمــی بزرگ تــر هســتند و بال هــای 
ــال  ــتی ب ــطح پش ــت. س ــر اس ــی پهن ت ــور نامحسوس ــا به ط آن ه
ایــن پروانــه )شــکل 2- الــف( نارنجــی- زرد روشــن و گاهــی مایــل 
ــیاه و در  ــا س ــی آن ه ــال جلوی ــی ب ــه رأس ــت. نیم ــی اس ــه صورت ب
نزدیکــی رأس بــال دارای یــک ردیــف چهارتایــی از خال هــای 
ــت. در  ــاه اس ــفید کوت ــوار س ــک ن ــر دارای ی ــی عقب ت ــفید و کم س
قســمت نارنجــی رنــگ داخلــی بــال جلــو بــه طــور معمــول ســه لکه 
ســیاه نــا منظــم وجــود دارد. در بــال عقــب قســمت های میانــی و 
عقبــی نارنجــی رنــگ هســتند و قســمت جلویــی بــال کــه نزدیــک 
ــی  ــیه بیرون ــی حاش ــت. در نزدیک ــره اس ــرار دارد تی ــو ق ــال جل ب
بــال عقــب چهــار لکــه گــرد ســیاه رنگ مشــخص وجــود دارد و در 
زیــر ایــن ناحیــه چنــد لکــه نامنظــم تیــره دیــده می شــود. ســطح 
ــتری،  ــای خاکس ــه لکه ه ــکل 2- ب( دارای لک ــا )ش ــن بال ه زیری
قهــوه ای و ســیاه اســت و در بــال عقــب، چهــار لکــه چشــمی 
ــری، 2003(. ــود دارد )نظ ــال وج ــیه ب ــی حاش ــک در نزدیک کوچ

انــدازه و شــدت رنــگ  بــه طــور معمــول تفاوت هایــی در   
زمینــه بــال ایــن پروانه هــا وجــود دارد. در تابســتان نمونه هــا 
ــان  ــرخ و درخش ــا س ــال آن ه ــه ب ــگ زمین ــتند و رن ــر هس بزرگ ت
ــر  ــب کوچک ت ــتان اغل ــز و زمس ــل های پایی ــای نس ــت. نمونه ه اس
ــت. در  ــگ اس ــی کم رن ــا صورت ــال آن ه ــه ب ــگ زمین ــتند و رن هس
فرم هــای انفــرادی نــادر، تغییــرات زیــادی در نقــوش ســیاه و 
لکه هــای حاشــیه ای بال هــا دیــده می شــود )نظــری، 2003(.

شکل 1( پروانه خار؟ در کنار زنبورعسل روی  گل خارمریم در 
خوزستان-اسفند 1397

ب(الف(

شکل 2( پروانه رنگارنگ یا پروانه خار بالغ. الف( سطح پشتی، ب( سطح شکمی بدن )برگرفته از  شنگ 2018(

پروانـه رنگارنـگ دارای دگردیسـی کامل اسـت و چرخه زندگی 
آن شـامل مراحـل تخـم، نـوزاد یـا لارو، شـفیره و حشـره کامـل 
می باشـد. تخـم ایـن حشـره در ابتـدا سـبز کم رنـگ اسـت )شـکل 
3(، امـا کمـی بعـد و قبـل از تفریخ بـه رنگ خاکستری-سـبز دودی 

تغییـر پیـدا می کننـد )فروهـاوک 1924(. انـدازه هر تخم بـه اندازه 
سـر سـنجاق ته گـرد اسـت و تخم هـا بیـن 5-3 روز تفریخ می شـوند 

)سـائول 1994(.
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شکل 3( تخم پروانه رنگارنگ یا پروانه خار )بر گرفته از شنگ 2018(

شکل 4( لارو سن پنجم )آخر(  پروانه رنگارنگ یا پروانه خار )بر 
گرفته از آنونیموس 2019 بی(

ایـن پروانـه دارای پنـج سـن نـوزادی یـا لاروی اسـت و رنـگ 
لاروهـا از سـن اول تـا چهـارم از زیتونی-اخرایـی کم رنـگ پوشـیده 
از خال هـای سـیاه متراکم تـا زیتونی قهـوه ای تیره بـا لکه های زرد 
رنـگ پریـده و سـیاه دودی براق متغیر هسـتند. سـطح بـدن آن ها 
پوشـیده از موهـای بلنـد تیـره ای اسـت کـه در ردیف هـای طولـی 
قـرار گرفته انـد و در قاعـده هـر یـک از آن هـا یـک برجسـتگی یـا 
توبرکـول وجـود دارد. لارو سـن سـوم دارای یـک خط طولی سـیاه 
با حاشـیه های زرد در قسـمت میانی- پشـتی اسـت کـه در مفاصل 
پنجـم، هفتـم و نهـم توسـط خارهـای زرد-لیمویـی قطع می شـود 
و در هـر طـرف ایـن خارها یک لکـه  زرد-لیمویـی وجـود دارد. این 
خـط طولـی در لاروهای سـن چهارم و پنجـم نیز وجـود دارد، ولی 
حالـت مخملـی پیـدا می کنـد. لارو سـن پنجـم )شـکل 4( دارای 
بدنـی بـه رنگ سـیاه مخملـی با هفت ردیـف خار طولی در سـطوح 
پشـتی و جانبـی بدن اسـت )تعداد ردیـف خارهای مفاصل سـوم، 
چهـارم و انتهایـی چهـار ردیـف و مفصـل اول فاقد خار اسـت(. در 
هـر طـرف بـدن لارو سـن پنجـم یـک نـوار جانبـی زرد رنـگ وجود 
دارد کـه از مفصـل چهـارم تـا یازدهم ادامـه یافته اسـت )فروهاوک 

 .)1924
شـفیره  کـه  می شـود  تبدیـل  شـفیره  بـه  لاروی  سـن  آخریـن 
به صـورت وارونـه بـه کمـک تـار ابریشـمی از سـاقه گیـاه میزبـان 
رنگ هـای  بـه  پروانـه  ایـن  شـفیره   .)5 )شـکل  می شـود  آویـزان 
دیـده  روشـن  آبـی   و  قهـوه ای  متالیـک،  سـبز  ماننـد  مختلـف 
می شـود و دارای جـلای طلایـی اسـت )برین 1990 ؛ پیـل 1981(. 
ایـن مرحلـه در حـدود دو هفتـه ادامه دارد و معمـولا یک هفته بعد 
از تشـکیل شـفیره پروانـه بالـغ خارج می شـود )فروهـاوک 1924(.

   زیست شناسی:
حشـره کامـل تخم هـای خـود را به صـورت انفرادی روی سـطح 
می دهـد.  قـرار  میزبـان  گیـاه  جـوان  و  انتهایـی  برگ هـای  رویـی 
طـول دوره نمـو هـر تخـم معمـولًا پنـچ روز بـه طـول می انجامـد 
آفریقـا  غربـی  شـمال  و  پالئارکتیـک  غـرب  در    .)2018 )شـنگ 
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شکل 5( شفیره پروانه رنگارنگ یا پروانه خار )برگرفته از کلارک 2019(

تخم گـذاری معمـولًا روی گونه هـای متعـدد تیـغ دار از تیـره مینـا 
یـا مرکبـان )Asteraceae( و پنیـرک (Malva sylvestris L.) از 
تیـره پنیـرک )Malvaceae( کـه در زیسـتگاه های مختلفـی وجود 
همـکاران  و  آشـر  1997؛  )استفانسـکو  می گیـرد  صـورت  دارنـد، 
2001؛ استفانسـکو و همـکاران 2011(. لاروهـای حاصل از تفریخ 
تخـم کـه همـان لاروهـای سـن اول هسـتند، بـه محـض خـروج از 
تخـم بـه سـطح رویـی بـرگ و سـپس بـه زیـر بـرگ می رونـد، کمـی 
تـار روی خـود مـی تننـد و در زیـر آن به تغذیـه از کوتیکـول  زیرین 
بـرگ مشـغول می شـوند و تـا سـومین سـن لاروی در زیـر تـار باقی 
می ماننـد. تعویض سـنین لاروی با پوسـت اندازی انجـام می گیرد.

لاروهـای سـن چهـارم با ولـع زیـاد از کل برگ تغذیـه می کنند و 
معمـولًا بـا چسـباندن چند بـرگ به کمک ترشـح تار خیمه درسـت 
می کننـد و در آن محـل به اسـتراحت و تغذیـه می پردازند. آخرین 
سـن لاروی یـا سـن پنجـم در اطـراف خـود تـار مـی تنـد و تبدیـل 
بـه شـفیره می شـود. طـول دوره لاروی معمـولًا 25 روز بـه طـول 

می انجامـد )شـنگ 2018(.
نسـلی  چنـد  زندگـی  چرخـه  تکمیـل  بـرای  بالـغ  پروانه هـای 
و  وابسـته هسـتند  و معتدلـه  بـه زیسـتگاه های گرمسـیری  خـود 
ایـن سـازگاری بـرای پروانه هـا و بیشـتر گونه هـای حشـرات مهاجر 

.)2018 همـکاران  و  )تـالاورا  اسـت  بی سـابقه 

رشد این پروانه و طول دوره هر نسل آن به شرایط آب و هوایی 
بستگی دارد. به طوری که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 
طول  به  روز   44 تا   33 بین  و  است  کوتاه تر  نسل  هر  دوره  طول 
و سردسیر دوره رشد  معتدله  مناطق  در  می انجامد، در حالی که 
و  )استفانسکو  می رسد  هم  آن  از  بیش  یا  و  روز    60 به  نسل  هر 
بالغ پس از خروج از  همکاران 2013؛ شنگ 2018(. پروانه های 
شفیره 24-10 روز زنده می مانند، اما به طور کلی دوام این پروانه ها 
طی نسل های متمادی از تخم تا زمان مرگ حدود یک سال است 
)استفانسکو و همکاران 2013(.  در شرایط آزمایشگاهی محققین 
8 نسل در سال را در این پروانه ها مشاهده کرده اند )حامد و رافت 

1972؛ سائول 1994؛ استفانسکو و همکاران 2013(.

   تولید مثل:
انجام  سال  گرم  فصول  در  پروانه ها  این  مثل  تولید  معمولًا 
ماده  پروانه  هر  نمی کنند.  مثل  تولید  سرد  مناطق  در  و  می گیرد 
حدود 500 تخم می گذارد و نتاج پس از ظهور هیچ وابستگی به 
خارج  از  پس  روز  ماده 5-7  و  نر  پروانه های  ندارند.  خود  والدین 
شدن از شفیره قادر به تولیدمثل هستند. جفت گیری و تولید مثل 
در طول مهاجرت گروهی نیز انجام می گیرد و این پروانه ها قادرند 
چندین نسل را در طول مهاجرت به وجود بیاورند )سائول 1994؛ 
آنند  از  حاکی  مطالعات  و 2013(.  همکاران 2012  و  استفانسکو 
که این پروانه ها دوست دارند به طرف باران پرواز کنند و مقادیر 
یا نمو بهتر لاروهای آن ها  بارندگی باعث افزایش تخم ریزی  زیاد 
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می شود )ابوت 1951(.
سـایر  برابـر  در  آن  از  و  هسـتند  قلمـرو  دارای  نـر  پروانه هـای 
از ایـن قلمـرو  نرهـا دفـاع می کننـد و منتظـر عبـور پروانـه مـاده 
می ماننـد. یـک پروانه نـر در طول زندگـی خود با چنـد پروانه ماده  
جفت گیـری می کنـد. ایـن حالت که سیسـتم جفتگیـری چندگانه 
یـا پلـی جینوس نـام دارد، در واقـع برای اطمینـان از بوجود آمدن 
نتـاج بیشـتر ایـن پروانه تکامـل یافته اسـت )سـائول 1994(. نرها 
بعدازظهرهـا بـه طـور فعـال در قلمـرو خـود بـه دنبـال پروانه هـای 
مـاده هسـتند و معمـولًا در بـالای درختان و در شـب بـا پروانه های 

مـاده جفت گیـری می کننـد.

   مناطق انتشار:
پروانــه رنگارنــگ یــا پروانــه خــار پراکندگی بســیار وســیعی دارد 

ــور  ــکا به وف ــا و امری ــا، آفریق ــیا، اروپ ــای آس ــکل 6( و در قاره ه )ش
یافــت می شــود. در اســترالیا نیــز انتشــار دارد، امــا از جنــوب 
ــنگ 2018(،  ــت )ش ــده اس ــزارش نش ــوب گ ــب جن ــترالیا و قط اس
ــداد  ــموپولیتن( قلم ــی )کاس ــای همه جای ــزو پروانه ه ــن رو ج از ای
می شــود. شــاید بتــوان گفــت کــه توانایــی بســیار بــالای آن هــا در 
ــای  ــه از میزبان ه ــواری )تغذی ــد خ ــا چن ــاژی ی ــرت و پلی ف مهاج
ــه  گیاهــی متعــدد(، مهم تریــن دلایــل پراکندگــی وســیع ایــن گون

هســتند )هاســکینز 2019(.
مهاجــرت بــالای ایــن پروانه هــا باعــث شــده اســت تــا اختلافات 
ــای  ــایر گونه ه ــا س ــه ب ــا در مقایس ــگ آن ه ــرح و رن ــود در ط موج
ــود  ــا وج ــه در دنی ــن گون ــه ای از ای ــد و زیرگون ــر باش ــا کم ت پروانه ه
ــز  ــراض نی ــر انق ــرض خط ــای در مع ــزو گونه ه ــد و ج ــته باش نداش

ــنگ 2018(. ــد )ش ــرار نمی گیرن ق

شکل 6( نقشه پراکنش جغرافیایی پروانه رنگارنگ یا پروانه خار )برگرفته از شنگ 2018(

بـر خـلاف پروانـه مهاجـر    .V. cardui L ،گونـه پروانـه خـار
Danaus plexippus L. در زمسـتان دیاپـوز نـدارد و بـه همیـن 
بـه سـمت جنـوب مهاجـرت  غالبـًا  بـرای زمسـتان گذرانی  دلیـل 
می کنـد. زمسـتان گذرانی در ایـن گونه به شـکل حشـره بالـغ انجام 
می گیـرد )سـائول 1994(. علاوه بر ایـن، پروانه خـار از میزبان های 
 D. plexippus حالی کـه  در  می کنـد،  تغذیـه  متعـددی  گیاهـی 
ترجیـح میزبانـی دارد. بـه همیـن دلیـل پروانـه خـار در مقایسـه 
بـا گونـه D. plexippus و بسـیاری از گونه هـای مشـابه پروانه هـا 

دامنـه پراکندگـی وسـیع تری دارد )تـالاورا و ویـلا 2016(. 

در ایـران ایـن پروانـه از اکثـر اسـتان های کشـور گـزارش شـده 
چشـم گیر  افزایـش  بهـار1398  در  امـا    ،)1946 )ویلشـایر  اسـت 
جمعیـت ایـن گونـه در بیشـتر مناطـق و  اسـتان های کشـور دیـده 
شـد و وفـور آنهـا روی گلهـای مـورد اسـتفاده زنبورعسـل، موجـب 
نگرانـی زنبـورداران شـد. در بهـار سـال 1371 نیـز پروانـه خـار بـا 
جمعیتـی زیـاد و حتـی بیشـتر از جمعیـت آن در بهـار 1398 در 
ایـران دیده شـد که سـبب وارد آمـدن خسـارتهایی به زنبـورداران 
برخـی از مناطق کشـور شـد. البته در سـال 1371 عمـده جمعیت 
پروانـه هـا در جنـوب کشـور وجـود داشـت و به-نـدرت بـه مناطـق 
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شکل 7( پروانه رنگارنگ در حال تغذیه از گل قاصد در کرج-اردیبهشت 1398

شـمال و معتـدل کـوچ نمـود ولـی در سـال 1398 بـا جمعیـت زیاد 
بـه مناطق شـمالی مهاجـرت کرد و بـرای کشـاورزان و زنبـورداران 

ایجـاد نگرانـی نمود.

   زیستگاه:
و  اسـت  گـرم  مناطـق  عمدتـًا  پروانه هـا  ایـن  اصلـی  زیسـتگاه 
زمسـتان گذرانی را در ایـن مناطـق سـپری می کنند، امـا در فصول 
گـرم سـال به مناطـق سردسـیر مهاجـرت می کننـد. ایـن پروانهها 
در مناطـق بـاز و وسـیع و آفتاب گیـر ماننـد زمین هـای کشـاورزی، 
یافـت  گیاهـی(  پوشـش  )بـدون  خالـی  هـای  زمیـن  و  مرغزارهـا 
می شـوند. اگرچـه در مناطـق دیگـری ماننـد شـهرها، باتلاق هـا، 
و  بارانـی  جنگل هـای  تپه هـا،  صحراهـا،  جنگل هـا،  خلیج هـا، 
کوهسـتان ها نیـز دیـده می شـوند. پروانـه خـار به شـدت بـا محیط 
زیسـت خـود سـازگار اسـت و از ایـن رو قـدرت تطبیـق و زندگی در 

تمـام مناطـق ذکـر شـده را دارد )هاسـکینز 2019(.

   مهاجرت:
مهاجرت هـای وسـیع ایـن گونـه از مناطـق معتدلـه کـه بهـار و 
تابسـتان را در آن سـپری می کنند به مناطق گرمسـیری به منظور 
گذرانـدن فصـل زمسـتان صـورت می گیـرد کـه معمـولًا هـر سـاله 
انجـام می گیـرد، امـا همیشـه این مسـیر طی نمـی شـود و می توان 

گفـت کـه از ایـن لحاظ دمدمی مـزاج هسـتند )لارسـن 1984(. اما 
دو مسـیر مهاجرتـی ایـن گونه بین شـمال آفریقـا و اروپـا و نیز بین 
آمریـکای شـمالی و جنوبـی، به خوبی مـورد مطالعه قـرار گرفته اند 
)شـنگ 2018(. در ایـن دو مسـیر، مهاجـرت از آفریقـا بـه اروپـا و 
برعکـس، و از مکزیـک بـه شـمال ایـالات متحـده آمریـکا و کانـادا 
مهاجـرت  ایـن  طـول  در  پروانه هـا  می افتـد.  اتفـاق  برعکـس  و 
مسـافتی بالـغ بـر 15000 کیلومتر را طی می کننـد. در فصل بهار با 
گرم شـدن هـوا در آفریقـا و مکزیک مهاجرت آن ها آغاز می شـود و 
در طـول مسـیر تولیـد مثل نیـز صورت می گیـرد. از آنجایـی که هر 
پروانـه بالـغ کم تـر از یـک مـاه عمـر می کند، ایـن مهاجرت توسـط 

نسـل های متمـادی انجـام می گیـرد. 
بـه عنـوان مثـال در مسـیر مهاجـرت از مراکـش و سـاحل بـه 
شـمال آفریقا شـش نسـل طـی می شـود )استفانسـکو و همـکاران 
بـه اروپـا و آمریـکای  2013(. پروانه هـای مهاجـر در فصـل بهـار 
شـمالی می رسـند و بـه تغذیـه و تولیـد مثـل خـود ادامـه می دهند 
)شـکل 7(، امـا در انتهـای تابسـتان و ابتدای فصل پاییـز که هوای 
قسـمت های شـمالی رو بـه سـرد شـدن اسـت، بـه سـمت مبـدأ 
مهاجـرت خـود بـاز می گردنـد )استفانسـکو و همـکاران 2013(. 
گونه هـای مهاجـر در ناحیـه مدیترانـه بـرای اولیـن بـار در اواسـط 
فروردیـن مـاه )مـاه میـلادی آوریـل( دیده می شـوند )استفانسـکو 

و همـکاران 2012(. 

مهاجـرت پروانـه رنگارنـگ یـا خار تابع شـرایط اقلیمی اسـت و 
ممکـن اسـت در برخـی از مناطق هر سـال اتفاق نیفتـد. به عنوان 
مثـال، برخـی وقایـع ماننـد ال نینـو روی رفتارهـای مهاجرتی این 

پروانه هـا تأثیـر مـی گذارنـد و باعـث مهاجـرت آن هـا در مقیـاس 
وسـیع می شـوند )تیلـدن 1962(. در بسـیاری از مواقـع مهاجـرت 
پروانه هـا بـه دنبـال بارندگی هـای سـریع در نواحـی بیابانی صورت 
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ایـن مناطـق  بارندگـی در  افزایـش میـزان  به نحوی کـه  می گیـرد، 
جمعیـت  افزایـش  و  لاروهـا  گیاهـی  میزبان هـای  رشـد  باعـث 
پروانه هـا مـی شـود و بـه دنبـال ایـن افزایـش جمعیـت، مهاجـرت 

اتفـاق می افتـد. نظیـر آنچـه کـه در بهـار 1398 در ایـران اتفـاق 
افتـاد. مهاجـرت ایـن پروانـه در ایـران چندیـن بار به ثبت رسـیده 

اسـت )ویلشـایر 1946(.

شکل 8( مهاجرت پروانه خار از منطقه ای به منطقه دیگر 

و  شـمالی  آمریـکای  بـه  مکزیـک  از  خـار  پروانـه  مهاجـرت 
همچنیـن از آفریقـای شـمالی بـه اروپا کـه گاهی میلیون هـا پروانه 
را شـامل میشـود نیـز تابـع شـرایط جـوی اسـت. یـک زمسـتان 
مرطـوب در شـمال آفریقا مـی تواند باعـث انفجـار عظیم جمعیت 
شـود و مهاجـرت گسـترده ای را بـه دنبـال داشـته باشـد کـه در آن 
ده هـا هـزار و یـا حتـی ده هـا میلیـون پروانـه در شـمال مدیترانـه 
حرکـت کنند )هاسـکینز 2019(.بسـیاری از پدیده هـای جوی نیز 
بـه ایـن مهاجـرت کمـک می کننـد، ماننـد مهاجـرت پروانه خـار از 
کشـورهای شـمال آفریقا به شـمال شـرقی اسـپانیا که به کمک باد 

صـورت میگیـرد )استفانسـکو و همـکاران 2007(. 
در مهاجـرت هـای کوتـاه، پرواز ایـن پروانه ها معمـولًا در ارتفاع 
2 تـا 5 متـری صـورت میگیرد )شـکل 8( کـه در این قبیل مـوارد به 
ماشـینها برخـورد میکننـد و پـرواز گروهـی آن هـا در ارتفـاع پایین 
جلـب توجـه میکنـد.  در مواقـع دیگـر و در مهاجرتهـای طولانـی، 
در ارتفـاع بـالا پـرواز میکننـد و از ایـن رو بـرای همـه قابـل رویـت 
نیسـتند. در مهاجـرت انبـوه ایـن پروانه در سرتاسـر اروپا در سـال 
2009، ارتفـاع پـرواز ایـن پروانـه 1000 متـر بالاتـر از سـطح دریـا 
بـود )استفانسـکو و همـکاران 2013(. ایـن پروانه هـا سـریع پـرواز 

می کننـد و دور پـرواز هسـتند. گاهـی اوقـات سـرعت پـرواز آن هـا 
بـه30 مایـل در سـاعت می رسـد. 

در سـال هایی کـه جمعیـت آنهـا در کشـورهای جنوبـی خلیـج 
فـارس بـالا میـرود، احتمـال مهاجـرت ایـن پروانههـا بـه ایـران از 
طریق اسـتانهای جنوبی کشـور وجود دارد و از مناطق گرمسـیری 
مهاجـرت  شـمالیتر  و  بیشـتر  جغرافیایـی  عـرض  بـا  مناطـق  بـه 

میکننـد.

   تغذیه:
بـه  برخـی از مطالعـات حاکـی از آننـد کـه پروانـه مـاده ابتـدا 
دنبـال میزبـان مناسـبی کـه شـهد زیـادی داشـته باشـد می  گـردد 
تـا بـا تغذیـه کافـی از آن منجـر بـه افزایش میـزان تخمریـزی خود 
گـردد )شـکل 9(، هـر چند کـه این امر ممکن اسـت بـه قیمت پیدا 
نکـردن میزبان هـای گیاهی مناسـب بـرای فرزندان وی تمام شـود 
)جانـز 2005(، امـا عـده ای نیز بـر این اعتقادند کـه انتخاب میزبان 
گیاهـی بـا اولویـت تغذیـه فرزنـدان صـورت می گیـرد. پروانه هـای 
رنگارنـگ یـا خـار از بیـش از 100 میزبـان گیاهـی تغذیـه می کننـد 

)استفانسـکو و همـکاران 2013؛ شـنگ 2018(.
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شکل 9( پروانه رنگارنگ در حال تغذیه از شهد گل درخت عرعر در خراسان-اردیبهشت1398

گیاهانـی کـه ایـن پروانه معمولًا از شـهد گل های آن ها اسـتفاده 
 Trifolium شـبدر ،.Galega officinalis L می کنـد، شیرسـاز
spp.، گاوزبـان ایتالیایـی Echium italicum L.، گاوزبان خاردار 
گلـی  مریـم   ،.A. azurea Mill و   .Anchusa strigosa Labil
Prunella vul� نعنـا چمنـی   ،.Salvia verticillata L  بنفـش
 Sedum گل نـاز ،.Thymus sipyleus Boiss آویشـن ،.garis L
 Centaurea گل گنـدم زرد ،.Scabiosa spp طوسـک ،.acre L
Notobasis syriaca )L.( Cass.؛  بـادآورد،   ،.solstitalis L
 Onopordon anatolicum (Boiss.) Boiss, & خارپنبـه 
و   Acillea biebersteinii Afan بومـادران   ،.Heldr. ex Elg
سـوگند Jurinea spp. هسـتند کـه در بسـیاری از مناطـق یافـت 

)نظـری، 2003(. می شـوند 
گیاهـان میزبـان لارو پروانـه رنگارنـگ یـا پروانه خـار در ابتدای 
فصـل، گونه هـای متعـددی از بوته های خـار متعلق به تیـره مینا یا 
مرکبـان )Asteraceae( ماننـد انگنـار Cirsium Mill.، خارپنبـه 
 Centaurea گل گنـدم ،.Anobasis L شپشـو ،.Onopordon L
و   .Carduus L تاتـاری   ،.Silybum Adans مریـم  خـار   ،.L
کاسـنی Cichorium L. اسـت )نظـری، 2003( و وجـه تسـمیه 
آن هـا بـه عنوان پروانـه خار نیز بـه دلیل تغذیـه لاروهـا از این گروه 
از گیاهـان اسـت. فراوانـی و در دسـترس بـودن گونه هـای مختلف 
خارهـا در مناطـق گوناگـون سـبب شـده که ایـن پروانـه در مناطق 

مختلـف جهـان وجـود داشـته و فراوانی جهانی داشـته باشـد.
 Urtica میزبان هـای دیگـر لارو در ابتـدای فصـل شـامل گزنـه
 ،)Urticaceae( از تیـره گزنـه .Parietaria L و گـوش مـوش .L

گاو زبـان بـدل Anchusa L. و Echium L. از تیـره گاوزبانیـان 
 Malva هسـتند. لاروها در زمسـتان از  پنیرک )Boraginaceae(
L. و ختمـی Althaea L. از تیـره پنیـرک )Malvaceae( تغذیـه 
لاروهـای  تغذیـه  مـورد  نیـز  دیگـری  بسـیار  گیاهـان  می کننـد. 
زمینـی  سـیب  تیره هـای  بـه  کـه  می گیرنـد  قـرار  پروانـه  ایـن 
بقـولات   ،)Chenopodiaceae( اسـفناجیان   ،)Solanaceae(
 ،)Rutaceae( مرکبـات ،)Lamiaceae( نعنائیـان ،)Fabaceae(
چتریـان   ،)Rhamnaceae( عنـاب   ،)Ulmaceae( نـارون 
شـب بو   ،)Polygonaceae( بندیـان  هفـت   ،)Apiaceae(
دارنـد  تعلـق   )Convolvulaceae( پیچـک  و   )Brassicaceae(

 .)2018 شـنگ  ؛   2005 جانـز  2003؛  )نظـری 
بهار  در  اما  دارد،  انتشار  کشور  استانهای  اکثر  در  خار  پروانه 
کشور  استانهای  و   مناطق  بیشتر  در  آن  جمعیت  افزایش   1398
پدیده طبیعی زیبا و قابل توجهی بود، هرچند که وفور آنها روی 
زنبورداران  نگرانی  موجب  زنبورعسل،  استفاده  مورد  گلهای 
مناطق مختلف کشور شد. البته طی سال های گذشته و به ویژه 
بهار سال 1371 نیز پروانه خار یا رنگارنگ با جمعیتی زیاد و حتی 
بیشتر از جمعیت آن در بهار 1398 در ایران دیده شده بود و سبب 
وارد آمدن خسارتهایی به زنبورداران در سال مذکور شده بود.  این 
پروانه در سال های مذکور در مزارع، باغ ها و فضاهای سبز شهری 
از  بودند  عبارت  ها  آن  مهمترین  که  داشت  متعدد  های  میزبان 
برگ نو معمولی Ligustrum vulgare   در شهرهای تهران، کرج، 
 Ligustrum ovalifolium  مشهد ، گیاه برگ نو یا شمشاد برگ ریز
در شهرهای جنوبی کشور، گیاه چریش Azadirachta indica  در 
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شهرهای جنوبی کشور همچون بندرعباس، میناب، درخت زیتون 
تلخ Melia azedarach  در فضای سبز شهرهای شمال کشور و 
عرعر  درخت   ، ساری  تهران،  مشهد،  همچون  بزرگ  شهرهای 
شهرهای  در  پروانه  میزبان  مهمترین    Ailanthus altissima
  .Eucalyptus spp مشهد، تهران ، گونه های متعدد اکالیپتوس
 Citrus در برخی از شهرها از جمله قم ،گونه های مختلف مرکبات
درختان  فارس،   استان  جنوب  و  شمالی  شهرهای  در    .spp
 ،  Cerasus avium گیلاس  همچون  دار  هسته  و  دار  دانه  میوه 
سنجد  درخت  خراسان،  استان  در    Malus domestica سیب 
Elaeagnus angustifolia  در استان های مازندران و خراسان.

ایـن حشـره در همین سـال هـا در مراتع و جنگل هـای مناطق 
مختلـف میزبـان هـای زیـادی دارنـد کـه مهمتریـن آنهـا عبارتنـد 
از خارمریـم Silybum marianum در اسـتان هـای خوزسـتان و 
بوشـهر، گونه های متعدد خارپنبه Onopordum spp.  در استان 
سـمنان،  گلسـتان،  شـمالی،  خراسـان  رضـوی،  خراسـان  هـای 
  ,Carduus spp تهـران، قم، مرکزی و آذربایجان شـرقی، تاتـاری
در اسـتان هـای خراسـان رضـوی، تهـران و مازنـدران، گونـه های 
متعدد سـریش Eremurus spp.  در اسـتان های خراسان رضوی 
 ferula مازنـدران، گلسـتان، سـمنان، تهران، قـم و قزوین، کمـا ،
spp.  در اسـتان هـای کرمـان، خراسـان رضـوی، تهـران، قـم و 
Tilia begoniifolia دراسـتان هـای مازنـدران  قزویـن،  نمـدار 
و گلسـتان،  چوبـک Acanthophyllum spp.  در اسـتان هـای 
خراسـان رضوی، گلسـتان، مازنـدران، تهران و سـمنان،  گاوزبان 
ایتالیایـی Anchusa italic  در اسـتان هـای خراسـان رضـوی، 
Paliurus spina� تلـو  سـیاه  گلسـتان،   و  مازنـدران  زنجـان، 
christi در گالیکش و مینودشـت اسـتان گلسـتان، سنبله ارغوانی 
Stachys inflate در جنـوب فـارس، اسـتان هـای اصفهـان، یزدو 
قـم و  پنـج انگشـت Vitex agnus�castus  در اسـتان خراسـان 
رضـوی ایـن پروانه هـا معمـولًا در زمان وفـور در طبیعت بـه عنوان 
رقیبی برای زنبورعسـل و سـایر گونههای گرده افشـان در اسـتفاده 
از شـهد گلهای گیاهان دگرگشـن عمـل می کنند و عمومـًا با تقلیل 
شـهد در اختیـار زنبـوران عسـل، لـزوم تغذیـه زنبورهـا بـا شـربت 
ابتـدای فصـل،  زنبـورداران مجبورنـد در  و  را سـبب شـده  شـکر 
کلنی هـای خـود را مـدت زمان بیشـتری تغذیـه نماینـد. بنابر این 
هزینههـای زنبـورداران افزایـش مییابـد. در سـال 1398 فراوانـی 
ایـن پروانـه هـا در قـم باعث شـد که برداشـت عسـل اکالیپتـوس با 
اختلال مواجه شـود. در بهار سـال 1398 و اواخر زمسـتان 1397، 
فراوانـی ایـن حشـره در تولیـد عسـل مرکبـات این مناطـق اختلال 

جـدی بوجـود آورد.

رقیـب  وفـور،  زمـان  در  خـار  پروانـه  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  لازم 
زنبورعسـل در اسـتفاده از شـهد گل ها اسـت، اما در طی این مدت 
گـرده مـورد اسـتفاده زنبورهـا در مناطـق مذکـور مورد تعـرض این 
پروانـه قـرار نمی گیـرد و کمبـودی از ایـن لحـاظ بـرای کلنی هـای 

نمی شـود.  پدیـدار  زنبورعسـل 
و   1397 زمسـتان  در  زیـاد  بارندگی هـای  وجـود  علی رغـم 
اوایـل بهـار 1398، کلنی هـای زنبـورداران مسـتقر در بسـیاری از 
کوهپایه هـای سلسـله جبـال البـرز بـا وجـود سرسـبزی و پوشـش 
گیاهـی مناسـب در بهـار و تابسـتان 1398 از تولیـد قابـل قبولـی 
برخـوردار نبودنـد و زنبـورداران بـرای پایـداری کلنی هـای خـود 
ناگزیـر بودنـد زمـان بیشـتری را در طـول بهـار بـه تغذیـه کلنی هـا 
بپردازنـد تـا کمبـود شـهد حاصـل از طغیـان پروانه خـار در منطقه 
را جبـران کننـد. این وضعیت در زنبورسـتان های مسـتقر در غرب 
کشـور و سلسـله جبـال زاگـرس از شـدت کمتـری برخـوردار بـود و 

تولیـد عسـل در ایـن زنبورسـتان ها بیشـتر بـود.
در بعضـی از مناطـق جهـان، لاروهـای پروانـه خـار به هنـگام 
بـالا بـودن جمعیـت بـا تغذیـه از شـاخ و بـرگ گیاهانی چون سـویا، 
کنگـر فرنگـی و نعنـا به ایـن محصولات خسـارت میزنند )اورسـاک 
1977(. در ایـران نیـز ایـن پروانـه در مناطقی ماننـد کوهپایه های 
بینالـود در اسـتان خراسـان رضوی و در خرداد مـاه 1398 با تغذیه 

از گیـاه کنگـر موجب خسـارت به کشـاورزان شـدند.
دارنـد.  نقـش  گل هـا  و  گیاهـان  گرده افشـانی  در  خـار  پروانـه 
بسـیاری از پارازیت هـا نیـز لاروهـا و شـفیره های آن هـا را پارازیتـه 
 Tachinidae مگس هـای  پارازیت هـا  ایـن  مهم تریـن  می کننـد. 
Ichneu- زنبورهـای ،)Sturmia bella و  (Exorista segregata
 monidae )Thyrateles camelinus، Cotesia vanessae،
Cotesia vestalis  و Dolichogenidea sicaria( و زنبورهـای 
هسـتند   )Chalcididae (Pteromalus puparum خانـواده 

)استفانسـکو و همـکاران 2012(.
و  شـکارچی  زنبورهـای  مورچه هـا،  خفاش هـا،  پرنـدگان، 
عنکبوت هـا از جملـه شـکارگران پروانـه خـار محسـوب می شـوند.
عـلاوه بـر دشـمنان طبیعـی ذکـر شـده کـه در متعـادل نمـودن 
جمعیـت ایـن پروانـه هـا در اکوسیسـتم هـای مختلف نقـش دارند 
خصوصیـات رفتـاری ایـن پروانـه هـا از جملـه میزبـان هـا، مسـیر 
کـوچ  و عـادات و رفتـار دیگـر پروانـه خـار مـی توانـد در مقابلـه بـا 
پروانـه هـا ماننـد  ایـن  زنبـورداران کمـک کنـد.  بـه  خسـارت آن 
پرنـده زنبورخـوار میزبـان ها و مسـیرهای کوچ مشـخصی دارند که 
اسـتقرار کلنـی هـا در مناطـق و مسـیرهای دیگـر مـی توانـد از راه 

هـای کاهـش خسـارت ایـن پروانـه هـا بـه زنبـورداران باشـد. 
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Abstract
The population of Vanessa cardui has increased in some years due to rising rainfall and vegetation, and is abundantly 

seen in gardens and farms in the flowers, that cause problems for beekeepers and farmers. Late in winter of 2018 
and spring 2019, the population of V. cardui increased in some area and made problems for beekeepers due to over 
population and feeding of mature butterflies from the nectar of the plants, were as a rival against honeybees.

Thistle butterflies are dependent on tropical and temperate habitats to complete their life cycle. The growth and 
length of each generation in tropical and semi-tropical areas is 33 to 44 days and in the temperate and cold areas is 
60 days or more. Mature butterflies are alive after emerging from pupa, for 10 to 24 days but in general, durability of 
them in the generation of egg to death is about one year. Each female butterfly lay about 500 eggs. They are able to 
create several generations during migration. V. cardui has a wild dispersion in the world and distributed in the Asia, 
Europe, Africa, America and Australia but not reported in southern Australia and Antarctica. Therefore, thistle butterfly 
is a cosmopolitan butterfly. Thistle butterfly was reported also from most provinces of Iran. In the spring of 1992, 
over population of thistle butterfly and more than that in spring 2019, caused damage to the beekeepers. Of course, in 
1992, the major population of V. cardui were in south of the country and rarely in the north and temperate regions. But, 
in 2019, they migrated to the northern areas of the country and cause worried for farmers and beekeepers. V. cardui 
has long migration. Two immigration paths of this species have well studied between North Africa and Europe, and 
also between South and North America. Colorful butterflies during this migration are traveled over 15000 kilometers. 
Immigration of V. cardui from North Africa to northeast Spain is going to be with the help of wind, and atmospheric 
phenomena plays an important role in their migration. V. cardui feed on more than 100 plants such as goats-rue, clover, 
bugloss, salvia, self-heal, thyme, stonecrop, centaury, syrian thistle, cotton thistle and yarrow.  When these butterfly are 
found abundantly, they are acting as a rival against honeybees and other pollinator insects in the use of nectar on the 
flowers of the plants. Generally, reduction of available nectar for honeybees, Increase the need to feed the colonies and 
consequently enhance cost of beekeeping. During this period, the pollen used by honeybees in this area is not invasion 
by butterfly. Despite the high rainfall in winter 2018 and early spring 2019, there was no acceptable production in 
honeybee colonies of most region in Alborz Mountains. So, beekeepers for sustainability of their colonies will continue 
to feed the colonies in the spring to compensate the deficiencies of the nectar because of invasion of V. cardui in the 
region. This situation had less intensity in the western parts of the country and Zagros Mountains, so honey production 
was more in apiaries of Zagros Mountains. It seems that, deploying honeybee colonies on far-flung routes of butterfly 
migration will reduce their negative impacts.
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