
 1398 زمستان، 4، شماره همیازدسال                                                                پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

281 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  آور کاخ موزه نیاورانبررسی و شناسایی برخی حشرات زیان

 
 

 پیشوا، دانشگاه آزاد اسالمی، پیشوا، ایران-شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد ورامینگروه باستان :شیما شهرابی 

 پیشوا، دانشگاه آزاد اسالمی، ورامین، ایران-پزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامینگروه گیاه :*ثمین صدیق  

 پیشوا، دانشگاه آزاد اسالمی، پیشوا، ایران-شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد ورامینگروه باستان :بیتا سودائی 

 

 1397 آذرتاریخ پذیرش:            1397 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

 علمی، فرهنگی، اطالعات منابع ترینمهم قومی، از و ملی هایفرهنگ و طبیعی تاریخی، آثار دارینگه برای امنی عنوان محلها بهموزه

 ایموزه اشیاء فساد و انهدام. است برخودار سزاییهب اهمیت از هاآن داری ازنگه و آیند و لذا حفظمی شمار به جوامع تاریخی و اقتصادی سیاسی،

در این میان . گذارندمی برجا آثار این بر مخربی اثرات که باشد بیرونی عوامل تأثیر تحت یا و بیولوژیکی شیمیایی، فیزیکی، عوامل از ناشی تواندمی

 و ندارند شدن خلق برای ایدوباره شانس شوند، مبتال انباری آفات به تاریخی اشیای اگر سزایی برخوردارند. متأسفانههحشرات انباری از اهمیت ب

 جدانشدنی جزء هاموزه در موجود اقالم و اموال بر زاخسارت عوامل بررسی و مطالعه بنابراین. است ناپذیربرگشت هاآن به ایصدمه و خسارت هر

نیاوران در شهر  موزه کاخ در کنند،می وارد آسیب موزه هایکلکسیون به که آفاتی شناسایی هدف با حاضر پژوهش. است ایموزه آفات مبحث از

شد. حشرات موجود در سه مجموعه کاخ موزه نیاوران شامل کتابخانه سلطنتی فرح پهلوی، کوشک احمد شاهی و کاخ صاحبقرانیه  انجام تهران

طور از سطح زمین با استفاده از ها و همینماندقت از روی کلیه وجوه اجناس موجود در ساختمورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. حشرات به

شناسی شده جهت شناسایی به آزمایشگاه حشره آوریجمع آوری شدند. حشراتهای فرومونی جمعهای چسبنده و تلهمو، آسپیراتور، کارتقلم

و  Bostrychidae ،Dermestidaeهای خانوادههای ها متعلق به سوسکدانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین پیشوا منتقل شدند. اغلب نمونه

Ptinidae های خانوادهو پروانهTineidae  های بودند. سوسکGibbium psylloides (Czempinski, 1778) خانواده ،Bostrychidae  و

 بار از کاج موزه نیاوران گزارش شدند.برای اولین Tineola bisselliellaهای پروانه

  Dermestidae ،Ptinidae ،Tineola bisselliella ،Gibbium psylloidesموزه نیاوران، آفات موزه، کاخ کلیدی: کلمات
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 مقدمه

گیری موزه برگرفته از اشتیاق انسان برای گردآوری اشیا شکل       

ای که از نهاد آدمی بها و زیبای اطرافش بوده است؛ انگیزهو آثار گران

مادی و معنوی انسان اختصاص  هایارضای نیاز به گیرد وسرچشمه می

شود این علم را شامل می شناسی که اساسدو مبحث مهم موزه یابد.می

ها برداری از موزهداری آثار و اشیاء باستانی و بهرهعبارت است از: نگه

ها عالوه بر جنبه نمایشی و آموزشی، محل (. موزه1389)نفیسی، 

ها آیند. نقش حیاتی موزهشمار میاری آثار بهدامنی برای حفظ و نگه

های ترین پدیدهدر جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب

دهد که اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارائه می فرهنگی است

(. این آثار نه تنها از نظر زیبایی 1394الحوائجی و ابوالفتحی، )باب

د، بلکه به جهت نقشی که در پیشبرد شناختی دارای اهمیت هستن

ورنوسفادرانی، )راحت دانش بشری دارند نیز از ارزش واالئی برخوردارند

هکتار در  11زه نیاوران در باغ بزرگی به مساحت کاخ مو(. 1363

شمال تهران واقع شده است. بناهای این مجموعه متعلق به دوران 

شامل کاخ اختصاصی قاجار تا پهلوی هستند. مجموعه کاخ نیاوران 

خانه، های سلطنتی، کاخ صاحبقرانیه، حوضو لباس پارچه موزه نیاوران،

های خودرو موزه اختصاصی، کتابخانه نما،جهان موزه احمدشاهی، کوشک

هاست. اشیاء این مجموعه از نظر شکل و جنس سلطنتی و باغ کتیبه

متنوع بوده و بنا به موقعیت کاخ موزه در باغ، با عوامل مخرب بسیاری 

 ای به اشیاء وارد ترین صدمات را آفات موزهبیشروبرو هستند. 

 و اموال روی بر هاقارچ و حشرات از بسیاری میان این سازند. درمی

 لباس، قالی، پشمی، نخی، منسوجات مانند هاموزه در موجود اقالم

ها، وسایل و ها، اوراق، نقاشیها، کتابپوست، خز، ابریشم، استخوان

طورکلی (. به1371کنند )عابدی، اثاثیه چوبی خسارت زیادی وارد می

شوند: گروه ها به سه گروه تقسیم میزا در موزهعوامل زنده خسارت

ها، مار و ... که نه تنها خفاشداران مانند موش، پرندگان، اول مهره

توانند باعث توانند خسارت مستقیم به اشیا وارد سازند، بلکه میمی

ها به نقاط گوناگون موزه شوند جلب حشرات آفت و یا انتقال آن

(National Park Service، 1998). که شامل  هامیکروارگانیسم دوم گروه

باشند. این ها میو باکتریها عوامل بیولوژیک میکروسکوپی مانند قارچ

که عوامل در شرایط مناسب انباری به فعالیت پرداخته و عالوه بر این

توانند شوند، خود نیز میمی ءبه سرعت سبب تجزیه و تباهی اشیا

ها باشند )عابدی، ای خوبی برای برخی حشرات و کنهمنبع تغذیه

( Arthropoda) نمهرگان انباری از شاخه بندپایاگروه سوم: بی (.1371

ای ها و حشرات است که در این میان حشرات جایگاه ویژهشامل کنه

های یا غیرمستقیم زیان و صورت مستقیمها بهدر موزه توانندو می داشته

های مستقیم مانند  ناپذیری به اشیاء باستانی وارد کنند. آسیبجبران

های بآثارتغذیه و جویدگی بر روی اشیاء توسط حشرات و آسی

جای گذاشتن فضوالت و ترشحات بدن بر روی غیرمستقیم مانند به

دنبال سوزی را بههای الکتریکی که خطر آتشاشیاء، تخریب سیم

حشرات غیرآفت که باعث جلب حشرات  داشت و یا وجود اجساد خواهد

های مختلف گونه .(Cumberland ،2009؛ Glory ،1998شود )می آفت

از مواد مختلف حاوی پروتئین یا سلولز تغذیه  ایحشرات آفات موزه

های قوم ترتیب بر مصنوعات موجود در مجموعهکنند و بدینمی

 شناختی و تاریخی آسیب جدی وارد نگاری، علوم طبیعی، باستان

در رابطه با حمله حشرات و انجام شده سازند. طبق تحقیقات می

 ها حمله به موزه ترین حشراتی کهای، رایجها به آثار موزهکپک

کنند، شناسایی گردید و راهکارهایی جهت مبارزه و از بین بردن می

. تحقیقات انجام شده بر (Strang ،1993دست آمد )این حشرات به

ها منجر به معرفی برخی از شناسی در موزهروی کاربرد علم زیست

. در یک تحقیق (Glory ،1998ها گردیده است )آفات موجود در موزه

ها بر روی ها و خسارات ناشی از آنعوامل میکروبی و میکروارگانیسم

اشیاء تاریخی و فرهنگی در موزه ها مورد بررسی قرار گرفت )قهری و 

توانند به اشیاء موجود های مختلف حشرات می(. راسته1391روحی، 

ها ناپذیری را وارد کنند، که در میان آنها خسارات جبراندر موزه

 هایخانواده شامل پوشانبالسخت راسته حشرات به توانمی

Dermestidae ،Bostrychidae ،Lyctidae ،Anobiidae ،Ptinidae ،

Lathridiidae و Cerambycidaeداران پولک، راسته بال(Lepidoptera) 

 Thysanuraو  Psocoptera ،Isopteraهای ، راستهTineidaeخانواده 

ها و وسایل چوب انواع (.1371؛ عابدی، 1392زنوز، اشاره کرد )باقری

 ها،ساختمان هایشوند شامل چوبمی دارینگه هاموزه در چوبی که

 پالت هیزم، نمایش، برای استفاده مورد مواد چوبی، طبقات مبلمان،

 هاگونه چوبی مستعد حمله آفات هستند. اکثر سایر اشیاء و چوبی

چنین تری هستند و همغنی مواد غذایی که دارای را نرم هایچوب

های مختلف حشرات، دهند. گونهمی ترجیح های مرطوب راچوب

 و تواند در شناساییکنند که این میمی آلوده های متفاوتی راچوب

 ترین(. شایعQuerner ،2015پیشگیری از حمله آفات مؤثر باشد )

 Anobium punctatum De Geerهای سوسک احتماالً چوب آفات

توان به زنند میها خسارت میهایی که به چوبهستند. از سایر گونه

Xestobium rufovillosum De Geer ،Nicobium castaneum 

(Olivier)،Oligomerus ptilinoides (Wollaston)  ،Ptilinus 

pectinicornis L.  وBostrichus capucinus L. ( اشاره کردSutter ،

، Noldt and Michels؛ Weidner and Sellenschlo ،2003؛ 2002

و  Binker؛ McCaig and Ridout ،2012؛ Kempe ،2009؛ 2007

 شوند،می یافت موزه در که آفات از گروه دیگری (.2014همکاران، 

ها در بیرون از کنند. آنحشراتی هستند که از کراتین تغذیه می

داران و آشیانه ها از جانوران زنده یا مرده درون النه مهرهساختمان
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پرندگان و در داخل موزه از خز، پر، پوست و موی جانوران، پشم 

های حشرات تغذیه جانوران، نمد، ابریشم، الیاف، مخمل، فرش و نمونه

 Attagenusجنس  هایگونه گروه شامل های اینگونه ترینمهم کنند.می

 .Aو  .A. unicolor (Brahm)  ،A. pellio L. ،A. museorum Lمانند

flavipes (LeConte) .توان به بعضی چنین از این گروه میهم هستند

 ،D. maculatus De Geerمانند  Dermestesهای جنس از سوسک

.L D. lardarius  وLaporte D. peruvianus های اشاره کرد. پروانه

خورند، اما عنوان آفت مهم به چشم میها بهکمی در داخل ساختمان

ترین آفات یکی از مهم Tineola bisselliellaهای ها پروانهدر میان آن

 ؛Querner ،2009 ،2012 ،2016آیند )حساب میپارچه، خز و پر به

Brimblecombe  وQuerner ،2014 ؛Pinniger ،2011؛ Krüger-

Carstensen  وPlarre ،2011 ؛Cox  وPinniger ،2007) برخی از .

کنند، عمدتاً از مواد گیاهی تغذیه میها حشرات آفت موجود در موزه

 Stegobium paniceum L.، Lasioderma هایسوسک مانند

(Fabricius) serricorne ،Boieldieu Ptinus tectus ،Niptus 

)Faldermann( hololeucus، Scopoli Gibbium psylloides (Querner 

 منابع به نگاهی (.2006و همکاران،  Fohrer؛ 2013و همکاران، 

 که دهدمی نشان هانامهپایان و مجالت مقاالت مانند معتبر اطالعاتی

 هایگونه شناسایی به منجر که مستندی و مدون پژوهش ایران در

در این بررسی به شناسایی  .است نگرفته انجام باشد، ایموزه حشرات

های ناشی از این آفات به برخی حشرات کاخ موزه نیاوران و آسیب

ای نزدیک بتوان شده است، تا بلکه در آیندهاموال و آثار موزه پرداخته 

 راهکارهایی برای کنترل این آفات در نظر گرفت. 

 

 هامواد و روش
های کتابخانه سلطنتی فرح پهلوی، در این تحقیق مجموعه       

در کاخ موزه نیاوران مورد بررسی  و کاخ صاحبقرانیه احمدشاهی کوشک

مستقیم با دست  صورتبه حشراتو بازدید قرار گرفت. هنگام بازدید 

 آوریآوری شدند. جمعو آسپیراتور جمع موقلم از استفاده با و یا

 وسایل شامل تاالرها در موجود اجناس وجوه کلیه روی از حشرات

 سطح از طورو همین ها، البسهها، تابلوها، پردهتزئینی، مبلمان، فرش

ای آفات موزه تاریرف خاصیت گرفتن نظر در و با دقیق طوربه زمین

 دو به هاموزه محیط در گرفت. حشرات انجام هاآن ویژه نور گریزیبه

و  مرده متحرک و حشرات زنده شدند: حشرات مشاهده صورت

 قرارگرفته موردتوجه بردارینمونه هنگام در دو دسته غیرمتحرک. هر

 اعم آفات نیز زیستی مختلف از مراحل چنینشدند. هم برداریو نمونه

برداری های بازرسی نمونهمحل در بالغ تخم، الرو، شفیره و حشره از

گذاری نیز انجام شد. ها، تلهبرداریزمان در حین نمونهانجام گرفت. هم

های مختلف مانند زرد های چسبناک )به رنگگذاری از کارتبرای تله

های زی( و تلهها و سایر حشرات زمینو آبی، جهت شکار سوسک

 استفاده شد )تاریخهای بید ازجمله بید لباس( برای پروانهفرومونی )

ها کدگذاری شده کلیه تله (.1396 خرداد هاگذاریتله برداری ونمونه

 گردید. سرکشی، گذاریها عالمتها نیز روی نقشه ساختمانمحل آن و

 ماه دو طی شدهگذاشته هایتله مجموعه از برداریعکس و بازدید

 حشرات .گرفت انجام ایهفته صورتبه( 1396 ماه تیر و خرداد)

جداگانه الکل اتانول  هایشیشه ها نیز درموزهاز کاخ  شدهآوریجمع

 دسته آن گذاری شدند.شده و با شماره و برچسب، کد دارینگه 96%

 هایبررسی در بالغ حشره بدن روی هایو فلس که نقوش حشراتی از

 از پس اهمیت بودند، حائز هاگونه و تحلیلو تجزیه  تاکسونومیکی

شدند. سپس حشرات جهت شناسایی به آزمایشگاه  اتاله آوریجمع

پیشوا منتقل شدند. -شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامینحشره

و در یک مورد تا سطح  تا سطح خانواده شده آوریجمع هاینمونه

 مورد( 2004)همکاران  و Borror شناسایی کلید جنس با استفاده از

ها برای شناسایی تا سطح ها گونهگرفته و تعدادی از نمونه قرار بررسی

 گونه برای متخصصین مربوطه ارسال شد. 

 

  نتایج

های کوشک آوری شده از مجموعههای حشرات جمعنمونه       

احمدشاهی، کتابخانه فرح پهلوی و کاخ صاحبقرانیه تا سطح خانواده 

 هایخانواده هایسوسک به متعلق هانمونه اغلب شدند.شناسایی 

Dermestidae، Bostrychidae و Ptinidae خانواده هایپروانه و 

Tineidae  بودند . 

 Coleopteraراسته 

مربوط  هانمونه اغلب Coleoptera راسته از :Dermestidae خانواده       

 از بیش شامل خانواده بود. این Dermestidaeهای خانواده به سوسک

 تربیش. اندپراکنده جهان مختلف نقاط در که شودمی حشره گونه 500

 اندتوانسته مختلف اکولوژیک عوامل با سازش قدرت اثر در هاگونه

 .شوند منتشر زمین کره مختلف هایقسمت در و شده جاییهمه

اندازه شکل و دارای رنگ تیره، با طورکلی حشرات این خانواده بیضیبه

بدن متوسط یا کوچک هستند. روی بدن از موهای لطیف، متراکم و 

 انتها در هاهای رنگین پوشیده شده است. شاخکگاهی نیز از فلس

 ناخن جفت یک به که است بندیپنج هاپنجه و مشخص ماسوی دارای

 پیشانی ناحیه در هاگونه تربیش. اندشده ختم انشعاب بدون و ساده

 هایسوسک از گونه چهار مجموع، در .هستند میانی ساده چشمیک دارای

Dermestidae و آوریجمع تهران نیاوران موزه از جنس سه تحت 

 .  (1 )شکل شد گزارش

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anatole_Auguste_Boieldieu
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Faldermann
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
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بدن  طول :Thylodrias contractus Motschulsky, 1839 گونه       

 و نازک کوتاه، موهای از پوشیده بدن متر،میلی 3-2 حشره کامل

 یکسان ضخامت دارای بندها تمام و بندی هاشاخک شکل، گرزی

 در. است گرفته قرار مرکب هایچشم بین میانی ساده چشم. هستند

 شده، کشیده شکم بند سومین تا استراحت هنگام هاپوشبال نر جنس

 و باریک بدن. شودمی مشخص شکم و شده جدا یکدیگر از سپس

 شکل الروی بدن با بال بدون ماده جنس. است نازک ضمائم با بلند

 قسمت در مو ردیف یک با طول مترمیلی 3 حدود الروها. باشد می

از این  .است شده گزارش تهران از گونه این. باشند می بند هر پشتی

آوری در ساختمان کتابخانه جمع موجود یک الرو از روی مبلمان نمونه

 الف(. -1گردید )شکل 

: Anthrenus (Anthrenops) coloratus Reitter, 1881 گونه       
 بدن شکمی و پشتی سطح متر،میلی 5/1-5/2 طول به کامل حشرات

 بدن پشتی سطح ای وقهوه زرد پاها و هاشاخک تیره، قرمز تا ایقهوه

  زرد بالغ الروهای رنگ. رنگ است ایقهوه و طالیی هایلکه دارای

  رنگ ایقهوه هایپنجه و زرد پاهای تیره، ایقهوه با سر ایقهوه

 گزارش تهران و بلوچستان و سیستان فارس، از گونه این. باشندمی

 حشره پنج آوری شده از این گونه شاملهای جمعنمونه .است شده

های ها و از کارتها و پنجرهماده( از پشت درب چهار و نر کامل )یک

 ب(.-1چسبنده بود )شکل 

 بدن طول:  Attagenus lobatus Rosenhauer, 1856گونه       

 ایقهوه تا قرمز شکمی و پشتی هایحلقه متر،میلی 8/2-6 کامل حشره

 زرد پاها و هاشاخک ای،قهوه سپرچه .است ترتیره سر رنگ و روشن

 به و خوابیده کوتاه، شکمی و پشتی سطح موهای رنگ، ایقهوه تا

 الروها بدن پشتی سطح و سر. باشندمی رنگ ایقهوه تا زرد رنگ

. هستند بندی سه هایدارای شاخک و مو از پوشیده و طالیی ایقهوه

از این نمونه  .است شده گزارش تهران و خوزستان از ایران در گونه این

یک حشره کامل از روی زمین و پشت پنجره در ساختمان کوشک 

 ج(.-1آوری گردید )شکل احمدشاهی جمع

: Anthrenus picturatus picturatus Solskij, 1876 گونه       
 متر،میلی 2-5/3 طول به کوتاه و شکل بیضی بدن دارای کامل حشرات

این . باشندمی قرمز به مایل ایقهوه تا تیره ایقهوه رنگ به و براق

و تهران گزارش شده است. سه عدد حشره کامل  ایران حشره از شمال

زمین ساختمان های کوشک احمدشاهی و  از این نمونه از روی

 د(.-1آوری گردید )شکل کتابخانه جمع

در این بررسی بیش از بیست عدد از حشرات : Ptinidae خانواده       

آوری گردید که برداری و جمعنمونه Ptinidaeنر و ماده از خانواده 

 دارای کامل این خانواده همگی متعلق به یک گونه بودند. حشرات

. است عدد متغیر 11 تا 9 از بندها تعداد که باشندمی نخی بلند شاخک

  .است کرده رشد خیلی ویژهبه هاآن اول بند که است بندی 5 هاپنجه
 

تمام : Gibbium psylloides (Czempinski, 1778) گونه              

های گونه از روی زمین و از اتاقآوری شده از این حشرات بالغ جمع

 این کامل حشرات شدند. اندازه بردارینمونه مختلف کاخ صاحبقرانیه

-ها قهوهمتر می باشد. شکم براق و رنگ آنمیلی 7/1-2/3ها سوسک

قرمز تیره و یا سیاه رنگ است، زیر شکم دارای موهای غیرمتراکم -ای

 کوتیکول ساختار. شندبامی بلند نیز هاساق و قوی پاها ریز، ران

 بدن آب تا دهدمی این امکان را هاآن به حشرات این نفوذ غیرقابل

. بمانند زنده ماه سه تا خشک هوای و آب در و کرده حفظ خود را

ها های این جنس از روی ژنیتالیای حشرات نر و شاخکشناسایی گونه

روشن و بدن ای قهوه متر، با سرمیلی 5/3-4گیرد. الروها انجام می

 و شده پوشیده بلند و ریز موهای از الرو باشند. بدنکرم رنگ می

 نداشتن علتبه ولی هستند، خمیده Anobiidae تیره الروهای مانند

 باال، هایآرواره روی دندانه نبودن چنینهم و بدن پشت در خارهایی

حشرات این گونه قبالً از  شوند.می داده تشخیص هاآن از آسانیبه

 بار از مجموعه نیاوران گزارش اند و برای اولینایران گزارش شده

 (.2شوند )شکل می
 

 

 
آوری شده از مجموعه جمع Dermestidaeنمونه حشرات خانواده  :1 شکل

 )ب( حشره Thylodrias contractus Motschulsky, 1839 نیاوران )الف( الرو

 Attagenus کامل )ج( حشره Anthrenus coloratus Reitter, 1881 کامل

lobatus Rosenhauer, 1856  )کامل حشره)د Anthrenus picturatus 

picturatus Solskij, 1876 
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  Gibbium psylloides: نمونه حشرات کامل 2شکل 

(Czempinski, 1778) آوری شده از مجموعه نیاورانجمع 
 

آوری شده های جمعشش عدد از نمونه: Bostrychidaeخانواده        

ها در بود. این نمونه Bostrychidaeدر این بررسی مربوط به خانواده 

. این ندآوری گردیدهر سه ساختمان مورد بررسی مشاهده و جمع

مو از روی زمین وسیله قلمههای چسبنده و بها از روی کارتنمونه

 در ویژهبه جهان مختلف نقاط در هاآوری شدند. این سوسکجمع

 اهمیت از هاBostrychidae. اندپراکنده گرمسیریخشک و  مناطق

 برخوردارند. چوب صنایع و جنگلداری در توجهی قابل اقتصادی

. اندها با زندگی در شرایط با رطوبت پائین سازگار شدهبسیاری از گونه

 رنگ و بوده کشیده و ایاستوانه اغلب حشرات این بدن عمومی شکل

 و کرده زیادی رشد گرده، پیش. است حنایی یا و ایقهوه سیاه، هاآن

 هاشاخک. شودنمی دیده باال از سر کهطوریبه پوشاند،می را سر روی

 یا و گرد برجسته، هارانپیش حفره. است بندی سه ماسوی دارای

 و بوده کوچک خیلی هاآن بند اولین و بندی پنج هاپنجه مخروطی،

 اغلب خود انتهای در هاپوش بال. است تشخیصقابل سختیبه اغلب

 یا بزرگ خارهای نیز گاهی و بوده فرورفته یا و شدهبریده حالت به

 .دارد کوچکی

 Lepidopteraراسته 

های جمع اغلب نمونه Lepidopteaاز راسته : Tineidaeخانواده        

های بود که از تله Tineidaeهای خانواده آوری شده مربوط به پروانه

صورت دستی از دو ساختمان کوشک های چسبنده و بهتلهفرومونی، 

احمدشاهی و کاخ صاحبقرانیه به تعداد زیادی )بیش از سی عدد( 

 Tineolaحشرات نر و ماده جمع آوری گردید. گونه شناسایی شده 

bisselliella (Hummel), 1823 دارانی پولکبود. این حشرات بال

ها کستری بوده که عرض آنای مایل به زرد خاکوچک به رنگ قهوه

 دارای والوها نر ژنیتالیای درباشد. متر میمیلی 9-16های باز با بال

 در ،است رأسی قسمت از قبل دندانه یک دارای فالوس و تیز نوک

 برابر دو هاآن طول گرد، آنتروم صفحه هایلوب ماده ژنیتالیای

 شده است.است. این گونه از مناطق مختلف دنیا گزارش  عرضشان

      

  حثب

 هایزیانای حشرات موزهحاکی از آن است که ها نتایج پژوهش       

 کنند. این خسارتمی وارد ناپذیری را بر اشیا موزهو جبران بارفاجعه

 حشرات دوره زندگی .باشد غیرمستقیم و یا مستقیم صورتتواند بهمی

 خارج در آن از بخشی یا و موزه داخل در کامل صورتبه تواندمی گاهی

 را توجهیقابل زیان بالغ حشرات در این میان معموالً .باشد موزه از

 و تغذیه ترینبیش که باشندمی الرو حشرات این بلکه کنندنمی وارد

 میان آفات موزه، کنند. درمی وارد اشیا به را آسیب ترینبیش در نتیجه

اشیاء  دشمنان ترینسختاز سر های انباری،پروانه و پوشانبال سخت

زاد و ولد  با بهینه اکولوژیک شرایط که در آیندمی شمارای بهموزه

 توانندمی باال برای تغذیه، و اشتهای درپیپی هاینسل تولید سریع و

ناپذیری جبران بار وفاجعه هایها زیاندر موزه در مدت زمان کوتاهی

یاد بعضی از حشرات بر روی آورند. با توجه به خسارت بسیار زوجود به

ها و مبلمان موجود در کاخ موزه نیاوران ها، منسوجات، لباسفرش

بانی و شناسایی حشرات آفت این موزه بسیار مهم و حائز اهمیت دیده

ها بتوان بانی و شناسایی آنبود، به این منظور که بعد از دیده

حشرات  ها درنظر گرفت. اغلبراهکارهایی مناسب جهت کنترل آن

 Lepidopteraو  Coleopteraشده متعلق به دو راسته  بردارینمونه آفت

و  Thysanoptera، Diptera مانند دیگری هایراسته از که هرچند بود،

Hymenoptera ها آوری گردید که جمعیت آنهایی جمعهم نمونه

ها با جریان هوا وارد رسید که تعدادی از آننظر میزیاد نبوده و به

 اند. های مجموعه شدهساختمان

تعداد متعددی از  (Coleoptera)پوشان از راسته سخت بال       

کتابخانه سلطنتی فرح پهلوی، کوشک حشرات آفت از سه مجموعه 

آوری گردید. موزه نیاوران جمعاحمدشاهی و کاخ صاحبقرانیه در کاخ

آفات انباری ترین از مهم Dermestidaeحشرات خانواده این راسته از 

و همکاران،  Kadej؛ Peacock ،1993شوند )ها محسوب میو موزه

برداری شدند. ( که به اعداد زیادی از سه مجموعه فوق نمونه2013

های و مجموعه انبارها ها،مغازه ها،خانه خانواده از های اینگونه بسیاری از

 ؛Modarres Awal ،1997؛ Beal ،1998مختلف گزارش شده است )

Peacock ،1993 .)چند گونه شامل  از این خانوادهThylodrias 

contractus Motschulsky ،Attagenus lobatus Rosenhauer ،

Attagenus lobatus Rosenhauer، Anthrenus (Anthrenops) 

coloratus Reitter و Anthrenus (Anthrenus) picturatus picturatus 

Solskij  گزارش شده است )از کاخ موزه نیاورانShahrabi  ،و همکاران

 مانند حیوانی هایفراورده مختلف انواع از حشرات این الرو(. 2018
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 چنینهم و پشمی ابریشمی، مواد چرم، خز، پوست، انواع خشک، ماهی

 کنند،می تغذیه غیره و شدهخشک جانوری هایکلکسیون کشک، پنیر،

 و هاکارخانه انبارها، منازل، در نه تنها حشرات این دلیل همینبه

 هایداالن در طبیعت، در بلکه شوند،می دیده طبیعی تاریخ هایموزه

 یافت نیز هاعنکبوت و زنبورها پرندگان، النه خوار،چوب حشرات

 کنندمی تغذیه هاآن الشه از و شفیرگی و الروی پوسته از که ،شوندمی

(Catts  وGoff ،1992) .بدون غذایی رژیم نظر از حشرات این خانواده 

 گسترش اثر در که اندبوده خوارالشه و خوارگوشت درگذشته تردید

 وسیلهبه گیاهی غذایی مواد تولید توسعه و کشاورزی هایفعالیت

 هایفراورده به تدریج،به خانواده این هایگونه از تعدادی امروزه انسان،

 (.1392 زنوز،باقری)اند کرده رو گیاهی

به تعداد زیادی از مجموعه کاخ  Ptinidaeاز این راسته خانواده        

 کوچک، هایسوسک خانواده این حشرات آوری شدند.جمع صاحبقرانیه

 ظاهر به کهجاییازآن. هستند بلند خیلی پاهای و محدب و گرد بدن با

 عنکبوتی هایسوسک را هاآن انگلیسی در هستند هاعنکبوت شبیه

 هایخانه در فراوانی به خانواده این هایگونه از بعضی. نامندمی

 تغذیه مختلف آلی مواد از که شوندمی دیده انبارها و هامغازه مسکونی،

 شگفت طوربه هاآن جمعیت باشد، مساعد زندگی شرایط اگر. کنندمی

 انبارهای در و بوده جاییهمه حشرات این. کندمی پیدا افزایش انگیزی

 این حشرات اغلب. شوندمی دیده نیز طبیعی تاریخ هایموزه و غالت

 به هاگونه از بعضی هستند، خواریپوسیده غذایی رژیم دارای خانواده

 دیگر، گروه و کنندمی ایجاد هاییداالن کرده، حمله خشک هایچوب

 تغذیه ابریشمی مواد و پر پشم، شاخ، پوست، مانند حیوانی مواد از

 دهندمی ترجیح هاگونه از بعضی. آورندمی وجودبه هاییزیان و کرده

 صورت این در که کنند زندگی انسان کنار در و مسکونی هایخانه در

های اغلب نمونه (.1392 زنوز،باقری)آورند می پدید مهمی هایزیان

 Gibbiumهای متعلق به گونه آوری شده از این خانواده سوسکجمع

psylloides (Czempinski, 1778) بار از این بودند که برای اولین

 از هاخانه و هامغازه انبارها، در ها اغلبشوند. آنمجموعه گزارش می

 گیاهان مصنوعی، ابریشم هایپارچه چرم، کاکائو، سبوس، آرد، غالت،

 عادی شرایط در که هاییزیان. کنندمی تغذیه غیره و ادویه خشک،

 ازدیاد صورت در ولی است، اندک شود،می وارد انباری محصوالت به

 زنوز،باقری) کند ایجاد جدی هایمزاحمت است ممکن جمعیت،

طورکه ذکر شد تعداد این حشرات در کاخ صاحبقرانیه همان (.1392

دلیل وجود اجناس چرمی زیاد در تواند بهبسیار زیاد بود که این می

 این قسمت مجموعه نیاوران باشد.

عنوان یکی از به Bostrychidaeاز این راسته حشرات خانواده        

شوند، که های خشک و اشیاء چوبی شناخته میترین آفات چوبمهم

برداری شدند. این حشرات گاهی در هر سه مجموعه مشاهده و نمونه

ها با وسایل مختلف از یک کشور به بندیبا اشیاء چوبی و یا در بسته

(. آخرین کاتالوگ کامل Haack ،2006شوند )کشور دیگر منتقل می

ها نیز که شامل پراکنش تک تک گونه Bostrychidaeهای سوسک

( به چاپ رسیده 2007) Wêgrzynowicz وBorowski  شود توسطمی

است. تحقیقات و شناسایی اعضای این خانواده در ایران بسیار انجام 

توان به ایران میهای گزارش شده از شده است که ازجمله گونه

Acantholyctus cornifrons Lesne, 1898 ،Enneadesmus 

forficula Fairmaire, 1883  ( اشاره کردLiu ،2010.) ًاین همه تقریبا 

 تغذیه هاآن مصنوعات و خشک هایچوب از حشرات این خانواده

حشرات راسته  .خوارندچوب غذایی رژیم نظر از بنابراین کنند،می

Bostrychidae  نیز برای نخستین بار در این تحقیق از مجموعه نیاوران

 گزارش می شوند.

های به تعداد زیادی توسط تله Tineidaeهای خانواده پروانه       

های مورد بررسی فرومونی شکار گردید عالوه بر این در تمام قسمت

برداری هها مشاهده شده و نمونها و فرشها، کمد لباسازجمله مخزن

ی که در تمام تترین آفاتوان گفت که از متداولرو میگردیدند. از این

 از راسته Tineidaeهای مجموعه وجود داشت، خانواده قسمت

 Tineola شده مشاهده گونه بود. (Lepidoptera) دارانپولکبال

bisselliella مقدار زیاد در قسمت مخزن کاخ ها بهبود که خسارت آن

ها و منسوجات، روی مبلمان کتابخانه صاحبقرانیه بر روی لباس

سلطنتی و کلیه منسوجات کوشک احمدشاهی مشاهده گردید. این 

 مبلمان، ایجاد خسارت روی لباس، باعث که است سال ها هزارانپروانه

 خز، پشم، مانند حیوانی ازجمله مواد دیگر موارد و هنری آثار ها،کتاب

دلیل توانایی باالی ها بهشوند. دلیل اصلی خسارت آنپر و چرم می

طور معمول توسط حشرات ها در هضم کراتین است. این پروتئین بهآن

، Waterhouse؛ Hinton ،1956گیرد )دیگر مورد استفاده قرار نمی

(. این آفت یکی 1976و همکاران،  Gleeson؛ Ward ،1972؛ 1958

اند، محسوب ید لباس شناخته شدهعنوان بمهمی که به از دو گونه

 دنبالبه بالغ حشراتاست(.   Tinea pellionella دوم شود )گونهمی

 غذایی مواد به را هاآن که گردندمی هاییشکاف و تنگ فضاهای

 از بسیاری خالف بر پروانه این. کند هدایت گذاریتخم برای مناسب

 از .پسندندمی را تاریکی عمدتاً شوند،می نور جذب که دارانپولکبال

و  Roskovشده ) شناسایی دنیا در گونه چهار تاکنون جنس این

 ,Tineola bisselliella (Hummel) و تنها گونه (2014همکاران، 

 این پراکندگی .(Freeman ،1958) از ایران گزارش شده است 1823

است. در این بررسی ( Petersen ،1968) پالئارکتیک منطقه در آفت

بار از مجموعه کاخ موزه نیاوران گزارش این نمونه نیز برای اولین

 گردید. 
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خسارت آفات در این مجموعه به قدری زیاد بود که الزم است        

چنین با سازی مرمت شوند. همبعضی از اشیا و منسوجات بعد از پاک

ها ها الزم است که آنها و اشیاء موجود در آنتوجه به اهمیت موزه

ها شناسایی شده و تدابیری همواره بررسی شده، آفات موجود در آن

عالوه کلیه کارکنان و مدیریت هها درنظر گرفته شود. ببرای کنترل آن

مجموعه باید آموزش داده شده و اطالعاتی در زمینه خسارت آفات 

 داشته باشند تا در صورت مشاهده آن را گزارش دهند.

 

 تشکر و قدردانی
وسیله نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از جناب بدین       

آقای مهدی کلیائی، سرکارخانم بهرامی مسئول کوشک احمدشاهی، 

سرکارخانم شاه نقی مسئول کتابخانه فرح پهلوی و سرکارخانم کریمی 

 نمایند. مسئول کاخ صاحبقرانیه اعالم می
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