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بررسي زیستشناسي جوانه خوار بلوط ( )Tortrix viridana L.و پراكنش آن در استان آذربایجان غربي
محمدرضا زرگران* ،1سید رستم موسویمیركال ،1عباس بانج شفیعي 1و الیاس رمضاني

كاكرودی1

 -3استادیار گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
تاریخ پذیرش49/29/34 :

تاریخ دریافت49/20/31 :

چکیده
پروانه جوانه خوار بلوط  Tortrix viridana L.یکی از مهمترین آفات درختان بلوط در ایرران اسرت.
الروهای این آفت با تغذیه از جوانهها و برگهای بلوط خسارت سنگینی را به این درختان وارد مریكننرد.
برای تعیین ویژگیهای زیستی و میزان آلودگی به جوانه خوار بلوط در اسرتان آرربایاران بربری ،برهطرور
تصادفی از تعداد  12درخرت از هرر یرا از گونرههرای بلروط (Q. brantii ،Quercus infectoria Oliv.

 Lindl.و  )Q. libani Oliv.نمونهبرداری شد .در هر درخت تعداد  9شاخهی پنااه سانتیمترری در ههرار
جهت جغرافیایی انتخاب و الروهای جمعآوریشده برای تعیین سنین الروی و توزین به آزمایشگاه منتقر
شدند .الروهای سن آخر به تفکیا گونههای بلوط میزبان تا ورود بره مرللره شرفیرگی نگهرداری و وزن
شفیرههای ماده نیز با ترازوی دیایتالی لساس اندازهگیری شد .نتایج نشان داد ،الروهرای سرن او آفرت،
پس از خروج از تخم ،در میرآباد و پردانان به ترتیب از اواخر بهمن و اواسط اسفند ،وارد جوانههای بلروط
میشوند .الروها پس از تغذیه از داخ جوانهها ،وارد سن دوم الروی شده و سپس الروهرای سرن سروم
ههارم و پنام با تغذیه از برگها و لوله كردن آنها در همان مح شفیره مریشروند .اوج پررواز لشررات
كام در میرآباد و پردانان به ترتیب اوای و اواسط خرداد به ثبت رسید .لشرات كام آفرت در لردود دو
ماه فعالیت دارند .شفیرههای تشکی شرده روی  Quercus infectoria Oliv.نسربت بره سرایر شرفیرههرای
تشکی شده روی دو گونۀ دیگر بلوط موجود از وزن باالتری برخوردار بودند .درختان مورد لملرۀ آفرت،
برگهای جدیدی كه سبز كمرنگ و كوهاتر از برگهای طبیعی هسرتند ،بره وجرود مریآورنرد .در ایرن
شرایط افراد محلی به تصور خشکیده شدن درخت ،اقدام به قطع آنها میكنند.
واژههای كلیدی :آرربایاان بربی ،جوانه خوار بلوط ،زیستشناسی.

* نویسنده مسئو :

*

Email: m.zargaran@urmia.ac.ir
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مقدمه

جنگ های زاگرس در كنار دیگر عوامر مخررب ایرن

در ایران و در نالیره رویشری زاگررس برا جنگ هرای

جنگ ها محسوب میشود (.)Marvi Mohajer, 2005
جوانه خوار بلروط ( )Tortrix viridana L.بررای

نیمهخشا تا معتد خشا ،ماموعهای بنی از انروا
گونهها و زیرگونههای بلروط وجرود دارد .برر اسراس

اولین بار در دنیا در سا  3400از جنگ های بلروط در

رویشگاه گونههای مختلف بلوط ،زاگرس به دو بخش

كشور انگلستان گزارش شده اسرت (.)Behdad, 1987

شررمالی و جنرروبی تقسرریم میشررود .زاگرررس شررمالی

در ایران اولین برار در خردادمراه  3119آمرژ برهاتفاق

رویشگاه ویژه گونۀ  Quercus infectoria Oliv.است

عبائی دو عدد پروانه جوانره خروار بلروط را از منطقره

كه البته در قسمتهایی از این لروزه برا  Q. libaniیرا

مرراكو و سردشررت جمررعآوری و شناسررایی كردنررد

 Q. brantiiو یا هر دو میآمیزد .زاگررس جنروبی نیرز

( .)Abaei, 1998در لا لاضر این آفت بهشردت در

رویشگاه ویژه گونۀ  Q. libaniاست ( Sagheb Talebi

استانهای آرربایاران بربری ،كهگیلویره و بویرالمرد،

 .)and Sajedi, 2004سه گونۀ بلوط موجود در اسرتان

كردستان ،لرستان و كرمانشاه شایع شده است ( Sabeti,

و یرا مخلروط در

 .)1994جوانه خوار بلوط یا لشره هندخوار بوده و

قسمتهای مختلف زاگررس شرمالی پراكنرده هسرتند

از تعداد محدودی گیاه تغذیه میكند .دامنه میزبرانی آن

(.)Marvi Mohajer, 2005

محدود بره جرنس بلروط اسرت ( Hunter, 1990; Du

آرربایاان بربری بهصرورت خرال

جنگ های بلروط آرربایاران بربری در مسرالت

 .)Merle, 1999; Hunter et al., 1997الروهرای ایرن

تقریبرری  02222هکتررار در شهرسررتانهررای پیرانشررهر،

آفت با تغذیه از جوانهها و بررگهرای درختران بلروط

سردشت و مهاباد واقع شرده اسرت ( Sagheb Talebi

خسرارت سررنگینی را بره درخترران وارد كرررده و دارای

 .)and Sajedi, 2004; Fattahi, 1994از مهرمتررین

خسارت اقتصادی بسیار براالیی مریباشرند ( Behdad,

عوامر تخریررب جنگر هررای بلروط كشررور در نالیرره

1987; Rubtsov and Utkina, 2003; Esmaili et al.,
 .)1995ایررن آفررت دارای یررا نسر در سررا برروده و

زاگرس بهویژه در استان آرربایاان بربری میتروان بره

زمستان گذرانی آن بهصورت تخم است .خسرارت آن

موارد زیرر اشراره كررد ( Fattahi, 1994; Askari and

همزمان با خروج الروهای نئونات از اواخرر اسرفندماه

 -3 :)Sadeghi, 2000افزایش تعداد دام جنگر نشرینان

شرو شده و سنین او و دوم الروی عمرالً در داخر

و هرای بیرویه دام -0 ،شاخه زنی (گالزنی) درختران

جوانهها زندگی میكنند .الروهرای سرن سروم پرس از

بلوط بهمنظور تهیه علوفه -1 ،استفاده سنتی از درختان

خروج از جوانهها شرو به تغذیه از برگهرای جروان

بلوط برای مصالح ساختمانی و  -9آفات و بیماریهرا.
جنگ های زاگرس از گذشته تاكنون در معرر

كرده و در ضمن تغذیه ،برگها را تا كرده و ترار مری-

همره

تنند ( .)Ciesla, 2004شدت تغذیه و خسارت براال در

گونرره بهرررهكشرری ،آسرریب و لملرره آفررات و امرررا

سنین ههارم و پنام الروی ظاهرشده ،بهطوریكره در

قرارگرفته است و امرروزه بره علرت قطرع بریرویره و

بعضی از موارد درختان را بهكلی عراری از بررگ مری-

هرای مفرط دام بیشتر به لالت مخروبه درآمردهانرد و

كنند ( .)Baltensweiler et al., 2008الروها لبه برگها

ابلب فرم شاخه زاد به خرود گرفترهانرد .در ایرن نرو

را با تارهای ابریشمی تا كرده و در داخ آن تبدی بره

جنگ ها ،جوانه خوار بلوط یکری از مهرمتررین آفرات

شررفیره مرریشرروند ( Behdad, 1987; Askari and
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 .)Sadeghi, 2000طو دوره الروی رابطه شدیدی برا

Crataegus ،Juglans regia ،Acer monspessulanum

میزان درجه لرارت دارد ( .)Davis et al., 2005میروه

Q. ،Q. brantii ،Vitis venifera ،Rubus ideus ،aronia

درختان خسارتدیده در مقایسه با درختان سالم ریزتر

 libaniو  Rosa foetidaاست.

بوده و این درختان دیرتر از درختان سالم خرزان مری-

بررسي زیستشناسي آفت

برای بررسی زیستشناسی ایرن آفرت ،از آبراز فصر

كنند ( .)Fazeli and Abaei, 1989میزان جمعیت آفت

رشد و با توجه به فعالیت آن ،نمونهبرداریهای هفتگی

در هرسا وابستگی شدید به تعداد لشرات اولیه دارد

از الروهای سنین مختلف جوانه خوار بلوط از اواسرط

( .)Schroeder et al., 2008بررا اسررتفاده از تلررههررای

فروردین آباز گردید .الروها بررای پررورش و تعیرین

فرمونی میتوان در تخمین و پیشرگویی جمعیرت ایرن

عواملی مانند طو دوره الروی و تعرداد سرنین الروی

آفت در برنامههای مدیریتی استفاده كرد ( Askari and

به آزمایشگاه منتق شدند .الروهای جوانه خوار بلروط

 .)Sadeghi, 2000; Annonymous, 2005هرردا از

در ظروا پالستیکی دربدار (با امکان تهویه مناسب)

اناام این پژوهش شناسایی دقیق خصوصریات شرک -

روی برگهای تازه بلوط پررورش داده شردند .تمرامی

شناسی و بررسی طرو دوره زیسرتی ،رونرد تغییررات

خصوصیات شک شناسی مرال مختلف دوره زنردگی

جمعیتی آفت در زمانهرای مختلرف رشردی و تعیرین

این آفت در آزمایشگاه یادداشتبرداری شد.

پراكنش این آفت در استان آرربایاان بربی بود.

بررسی زیسرتشناسری آفرت ترا آخررین مرللره

مواد و روشها

پیدایش لشرات كامر در طبیعرت و در آخرر مرللره

محل اجرای طرح

تخم آفت كه مرلله زمستان گذرانی جوانه خوار بلوط

جنگ های بلروط اسرتان آرربایاران بربری در منطقره

است ،ادامه یافت .وضعیت و زمان تقریبی تخرمریرزی

سردشت و پیرانشهر در جنوب بربی این اسرتان واقرع

لشرات كام یادداشتبرداری شد .شرفیرههرای آفرت

شدهاند .لداكثر ارتفا منطقه  1022و لرداق آن نیرز

نیز برای تعیین دوره شفیرگی و بررسری زمران خرروج

 3222متر از سطح دریا است .متوسط بارندگی سرالیانه

لشرات كام هم در آزمایشگاه و هم در طبیعت مورد

 022 - 422میلیمتر و در ارتفاعرات در لردود 3322

بررسی قرار گرفتند.

میلیمتر و متوسط درجه لرارت نیرز  31 - 02درجره

تغییرات جمعیت و پراكنش آفت

سانتیگراد است .در ایرن تحقیرق منطقره قبرر لسرین

در این بررسی تلههای فرمونی كه دارای ورقه هسبنده

(پردانان) با توجه به اینكه یکی از مهمترین كانونهای

در كف خود بوده و لاوی كپسرو فرمرون ایرانری برا

آلودگی به جوانه خروار بلروط اسرت برهعنوان منراطق

بلظت نیم میکروگرم هستند ،در مرلله شرفیرگی ایرن

اجرای عملیات صحرایی و جمعآوری الروها و شفیره

آفت در مناطق پردانان ،میرآباد ،خضرآباد ،نالس ،واوان

جوانه خوار بلوط انتخاب شد.

و سردشت نصب شد .در هر منطقه تعداد پنج عدد تله

محل اجرای آزمایشها

فرمونی به فاصله  02متری از یکردیگر و در ارتفرا 0

روستای قبر لسین با مختصات جغرافیایی ('10° 00

متری از سرطح زمرین در براالی تراج درختران نصرب

'' 044درجه شمالی و '' 91° 30' 041درجه شرقی)،

شدند .پس از نصرب تلرههای فرمرونی در منطقره قبرر

پوشش گیاهی بالب  Quercus infectoriaبه همراه

لسرین ،ورقره هسرربنده مورداسرتفاده هرر پررانزده روز
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یابار تعویض و ورقه هسبنده جدیدی بهجای آن در

نتایج

تلرره قرررار گرفررت تررا بررهاینترتیب تغییرررات جمعیترری

حشره كامل

لشرررات كامرر آفررت (زمرران پیرردایش و اوج پرررواز

لشره كام نر شبپرهای است كه عر

لشرات كامر ) مشرخ

آن برا برا -

شرود .تعرویض ورقرههرای

های باز  30-01میلیمتر است .با هرای جلرویی سربز

هسبنده و شمارش پروانههای نر شرکار شرده در سره

روشن بوده كه در لاشیه خارجی آن نروار زرد رنگری

تاریخ (با توجه به پیردایش لشررات كامر و شررایط

مشاهده میشرود .برا هرای عقبری خاكسرتری بروده و

محیط) اناام شد .برای بررسی لضور و پراكنش ایرن

لاشیه با هرای جلروئی و برا هرای عقبری ماهرز بره

آفت نیز در برخی از مناطق شهرستانهای سردشرت و

ریساهای باریکی است .پروانههای مراده بزرگترر از

پیرانشهر (هر منطقه تعداد سه عدد تله فرمونی) نصرب

پروانههای نر هستند .تخم این آفت دارای یا نس در

و بررسی شد.

سا است .تخمهای این لشرره گررد و شربیه سراعت

بررسي مشخصات الروی

بوده و به رنگ زرد كاهی است .الزم به ركر است تنهرا
كپسو سرر،

در طبیعت موفق به مشاهده تخمهای این آفت شردیم.

بررسی آزمایشگاهی با اندازهگیری عر

تعداد  9222عدد الرو سنین مختلف برای تعیین تعرداد

الروها در هنگام تفرریخ بره رنرگ زرد كهربرایی بروده

سنین الروی این آفت با استفاده از خوشهبنردی انارام

( 1-9میلیمتر) كه سر و پشت قفسه سرینه آن قهروهای

شد .این تعداد الرو در ههار تراریخ نمونرهبررداری برا

رنگ است .پس از هنرد روز تغذیره ،رنرگ الروهرای

فواص  31روز از یکدیگر در منطقه پردانران و در هرر

جوان متمای به سبز كمرنگ برا خرا هرای سریاهرنگ

ترراریخ تعرررداد  3222عرردد الرو جمرررعآوری و بررره

میشود .الروهای سن آخر (سن پنام) به طرو - 31

آزمایشگاه منتق شدند .با استفاده از الم مدرج عرر

 30میلیمتر و به رنگ خاكستری كمرنرگ متمایر بره

كپسو سر الروها محاسبه شد.

سبز مریباشرند .برا انردازهگیرری عرر

بررسي شفیره

الروهای این آفت ،تعرداد پرنج سرن الروی بره شرر

بررهطور تصررادفی از تعررداد  12درخررت از هررر یررا از

جدو یا برای این آن شناسایی شد.

كپسرو سرر

گونههای بلوط نمونهبرداری شد .در هر درخت تعرداد

معموالً شدت تغذیه و خسارت در سن ههارم و

 9شاخهی پنااه سانتیمتری در ههار جهت جغرافیایی

پنام الروی ظاهر میشود .بهطوریكه درختان آلوده

انتخاب و شفیرهها پس از شرمارش ،بررای تروزین بره

را بهكلی عاری از برگ كرده و در هنین لالتی

آزمایشگاه منتق شدند.

درختان لالت خزان به خود گرفته و كامالً خشا و

تحلیلهای آماری

پژمرده به نظر میرسند .در مواقع طغیانی الروهای سن

دادههای گردآوریشده با استفاده از نرمافزار SPSS-18

ههارم و پنام برای انتقا از شاخهای به شاخه دیگر

و مقایسه میانگینها در سرطح  1درصرد برا اسرتفاده از

و یا از درختی به درخت دیگر با تنیدن تارها ابریشمی

آزمون دانکن تازیه و تحلیر و نمودارهرای موردنیراز

خود را از درختان بلوط آویزان كرده و درنتیاه به

نیز با استفاده از نرمافزار  Excel 2010رسم شد.

محلی كه برگ برای تغذیه وجود داشته باشد انتقا
مییابند .درختان مورد لمله از اوای

تیرماه به بعد

بهتدریج تادید لیات كرده و برگهای جدیدی به
19
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وجود میآورند .الزم به ركر است كه برگهای جدید،

میكنند .جوانه خوار بلوط تمام مدت تابستان ،پاییز و

سبز كمرنگ و كوهاتر از لالت طبیعی خود هستند.

زمستان را بهصورت تخم سپری میكند .پیدایش

متأسفانه در این شرایط نیز افراد محلی به تصور

لشرات كام جوانه خوار بلوط اوای خرداد و اوج

خشکیده شدن درختان آسیبدیده به قطع آنها اقدام

پرواز آنها نیز در اواخر خرداد به ثبت رسید.

كپسو سر سنین مختلف الروی پروانه جوانه خوار بلوط

جدو  -3میانگین عر

Table 1- Mean of head capsula width in different larval instars of Tortrix viridana L.
سن او

سنین الروی
عر

سن سوم

st

th

th

th

First instar
larvae

2 instar
larvae

3 instar
larvae

4 instar
larvae

5 instar
larvae

0.556±0.134

0.753±0.010

1.031±0.022

1.331±0.051

1.631±0.051

Larval instars
كپسو سر (میلیمتر)

سن دوم

سن ههارم

سن پنام

)head capsula width (mm

شفیره

مشاهده شده و طی سالیان متمادی لضور و فعالیت

الروها از اواخر اردیبهشتماه بهتدریج درلالیكه لبه-

آن سا بهسا گسترشیافته و در شرایط لاضر در

های برگ را با تارهای ابریشمی تا میكنند در داخ

بعضی از مناطق این استان بهویژه در محور میرآباد و

به شفیره شده و پس از دو هفته،

محور زمزیران واقع در جاده سردشت به مهاباد آستانه

این مح

تبدی

شفیرهها بازشده و لشرات كام بهتدریج خارج می-

فعالیت آن به اوج خود رسیده است .بیشترین و

شوند .شفیرهها در ابتدا به رنگ سبز بوده و بهتدریج

كمترین میزان آلودگی به این آفت در تمامی مناطق

رنگ شفیرهها قهوهای مای به سیاه میشود .خسارت

آلوده ،به ترتیب روی گونههای دارمازو و ویو ثبت

این گونه همزمان با خروج الروهای نئونات ،از اواخر

شد .شفیرههای تشکی شده روی  Q. infectoriaنیز

اسفند شرو شده و با ورود به جوانههای درخت طی

نسبت به سایر شفیرهها از وزن باالتری برخوردار

سه سن الروی از آنها تغذیه مینماید .این آفت برای

بودند (( )df=0 ،P >2/21شک .)3

اولین بار در مناطق ماكو و سردشت توسط عبائی
Quercus brantii

Quercus infectoria

Quercus libani

a
b

b

b

b

0.06
0.04
0.02
0

قبرلسین
Ghabre-Hossein

وزن شفیره (میلی گرم)

a

0.08

)Weight pf pupa (mg

0.1

میرآباد
منطقه

Mirabad

area

شک  -3وزن شفیرههای تشکی شده روی سه گونۀ بلوط در مناطق قبر لسین و میرآباد
Figure 1. Weight of pupa on three Oak species in Ghabre-Hossein and Mirabad areas
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برگها و میوههای درختان آلوده دیرتر از درختان

از دهه او فروردین شرو و اواسط اردیبهشت خاتمه

سالم خزان كرده و این درختان نسبت به درختان سالم

مییابد .الروهای نئونات آفت در میرآباد از اواخر

و همسن خود از رشدونمو كمتری برخوردارند .تعویق

بهمن و در پردانان از نیمه اسفند ،پس از خروج از

خزان درختان آلوده در پاییز سبب میشود كه سرشاخه

تخم ،وارد جوانههای بلوط میشوند .الروها پس از

زنی این درختان بهوسیله افراد بومی منطقه برای تأمین

تغذیه از داخ جوانهها ،وارد سن دوم الروی شده كه

علوفه در زمستان زمینه مساعدتری به خود بگیرد.

این زمان در میرآباد و پردانان به ترتیب مصادا با

میوههای درختان خسارتدیده ریزتر از میوههای

اوای فروردین و اواسط فروردینماه است .الروهای

درختان سالم بوده و وزن كمتری دارند.

سن سوم و ههارم از ك برگها و جوانههای درختان

زیستشناسي آفت

بلوط تغذیه كرده و بعد از تبدی به الرو سن پنام و

جوانه خوار بلوط لشرهای یا نسلی است .تخم-

تغذیه ،برگها را لوله كرده و در همان مح تغذیه،

گذاری در خرداد روی شاخههای جوان و در مح

وارد مرلله شفیرگی میشوند (شک  .)0این آفت مهم

افتادن برگها یا كنار جوانهها اناام میشود .تخمهای

دارای یا نس در سا بوده و زمستان گذرانی آن

آفت در زیر سپر پرزدار و شبیه به رنگ شاخه گذاشته

بهصورت تخم است .لشرات كام لدود  12الی 92

میشوند .تخمها از مرداد تا اسفند در لالت دیاپوز به

روز فعالیت داشته و مادهها پس از جفتگیری ،تخم-

سر می برند .در اواخر اسفند الروهای نئونات زردرنگ

های خود را در دستههای  3الی  0عددی روی شاخه-

فروردین

های فرعی درختان بلوط قرار میدهند .تخمها در ابتدا

تخم را از طرا پهلو سوراخ كرده و خارج میشوند.

دارای پوشش سبزرنگی بوده و بهتدریج به رنگ قهوه-

این الروها با تغذیه و سوراخ كردن جوانهها وارد آنها

ای تیره درآمده و همرنگ شاخهها میشوند (التما ًال

در زیر سپر تخم مشاهده شد و در اوای

شده و از داخ

جوانهها تغذیه میكنند .الروهای

برای لفاظت در برابر دشمنان طبیعی).

درشت آفت میتوانند از جوانههای بلوط خارجشده و
شرو به تغذیه از جوانههای دیگر نمایند .دوره الروی

شک  -0دورۀ زندگی جوانه خوار بلوط در طی یا نس
Figure 2. Life cycle of Tortrix viridana L. during one generation

در لدود  32روز زودتر شرو میشود .میزان تغذیه

با توجه به باالتر بودن میانگین دمای منطقه

این آفت روی دوره الروی آن تأثیرگذار بوده و طو

میرآباد و داشتن اقلیم مرطوب ،دوره فعالیت این آفت
10
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دوره الروی روی بلوط دارمازو در لدود یا هفته

بهطور بارزی قاب مشاهده است .الروهای سن آخر این

دوره الروی آن روی بلوط ایرانی

آفت بدون هیچ محدودیتی از درختان بلوط تغذیه

محاسبه شد .قطع بیرویه درختان ،بهرهبرداری

كرده و سبب ازبینرفتن جوانههای برگی و همچنین

بیراصولی از جنگ ها و هرای ممتد دامها نیز از

عریان شده اندامهای هوایی درختان میشوند .تغذیه

عوام مهم شیو این آفت در منطقه بوده و عالوه بر

الروها سبب از بین رفتن جوانههای اصلی درختان

جوانه خوار بلوط از عوام اصلی تخریب جنگ های

شده و در نتیاه در سا های بعد سبب زادآوری كمتر

بلوط زاگرس محسوب میشوند .نحوه خسارت جوانه

درختان میشود (شک .)1

بیشتر از طو

خوار بلوط خسارت این آفت نیز قاب توجه بوده و

شک  -1نحوه خسارت پروانه جوانه خوار بلوط
Figure 3. Damage of Tortrix viridana L.

بذر درختان بلوط آلوده به این آفت قوهنامیه

فرمونی و یا پیرامون آن قرار میگیرند به سمت تله

هندانی برای سبز شدن نداشته و درصدی از قوهنامیه

جلب شده و شکار میشوند (.)Ivashov et al., 2002

خود را از دست میدهند .درختان موردلمله از اوای

با پیدایش لشرات كام

تیرماه به بعد بهتدریج تادید لیات كرده و برگهای

جلب لشرات به تلههای فرمونی مثلثی شک بودیم

جدیدی را به وجود میآورند .الزم به ركر است كه

كه این مقدار شکار نیز در تاریخهای مختلف ،متفاوت

برگهای جدید ،سبز كمرنگ و كوهاتر از لالت

و نشان از تغییر تراكم جمعیت لشرات ماده دارد.

طبیعی است.

پراكنش آفت

تغییرات جمعیتي جوانه خوار بلوط

با توجه به شکار پروانههای نر جوانه خوار بلوط توسط

هنگامیكه فرمون تبخیر می شود در اثر جریان مالیم

تلههای فرمونی ،این آفت در استان آرربایاان بربی (با

هوا در اطراا تله ،فضایی به شک تون فرمونی ایااد

نام محلی هاریا) در مناطق خضرآباد ،سردشت ،محرور

میشود .شک و وسعت این تون بستگی به عوام

میرآباد (گرژا تا میرآباد) ،قولا پیرانشرهر و زمزیرران

مختلفی مانند شک تنه دارد .لشراتی كه در این تون

انتشار دارد.
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شک  -9تغییرات جمعیتی جوانه خوار بلوط در دو منطقه پردانان و خضرآباد
Figure 4. Population dynamism of Tortrix viridana in Perdanan and Khezrabad areas

بحث

جمعیتی  T. viridanaباشد .سطح پایین جامعره سربب

 Ghorbaniو همکررراران ( )2006طررری پژوهشررری در

افزایش نرخ رشد جمعیتی میشود .اگر سطح جمعیرت

ردیابی و بررسی دوره فعالیت لشره كام جوانه خوار

باالتر از سطح زیان اقتصرادی گرردد جمعیرت دوبراره

بلوط در استان كردستان گرزارش كرردهانرد كره اولرین

كاهش مییابد .در پژوهشری دیگررHagstrum and ( ،

شبپرهها در تاریخ  00اردیبهشرتماه بره دام افتراده و

 ،)Subramanyam, 2010مشاهده كردند كره لشررات

زمان اوج پرواز در تاریخ  13اردیبهشرت اتفراق افتراده

نابالغ نسبت بره لشررات برالغ ایرن آفرت از موفقیرت

است .آخرین شبپرهها نیز در تاریخ سوم تیرر بره دام

بیشتری برای پیدا كردن مواد بذایی باكیفیت و شررایط

افتررادهانررد .بررهایررنترتیررب ،طرری یررا دوره  92روزه،

زیسرررتمحیطی مطلررروب برخوردارنرررد Kapellar .و

لشرات كام فعا بوده و پس از جفتگیرری ،تخرم-

همکاران ( )2011نشان دادهاند كه تراكم جمعیت پایین

ریزی میكنند ،لدود  4ماه را به لالت تخم سرپری و

آفت ،سبب نرخ رشد باالتر اما قدرت رقابت پایینتری

در بهار سا بعد ،همزمان با باز شدن جوانهها ،فعالیت

برای لشره خواهد شد .رقابت درونگونرهای و تنرو

الروها نیز آباز میشود .در پژوهشی ( Schroeder and

عوام وابسته به تراكم در نرخ رشد جمعیت میتوانرد

 ،)Degen, 2008جمعیت جوانه خوار بلوط را از نظرر

بهعنوان عام اصلی پویایی جمعیرت باشرد .آمیختگری

ژنتیکی بررسی كرده و نشان دادهانرد كره افرراد مشرابه

درختان باكیفیتهای متفاوت بر فراوانری T. Viridana

ازنظررر ژنتیکرری ،بیشررتر در داخر ترروده و در درخترران

تأثیر هندانی ندارد اما ممکن است سبب تحریا رشد

نزدیا به هم مستقر بوده و همچنین ممکن است یرا

جمعیتی درختان بلوط شود Draganova .و همکراران

شباهت گروهی برین جوانره خوارهرای بلروط از نظرر

( )2013اعالم كردهاند كه شیو جوانه خوار بلوط می-

ژنتیکرری بررا درخترران میزبرران برقرررار باشررد .همچنررین

تواند صدمات جدی در جنگر ایاراد نمایرد و لتری

) Kapeller (2009نشان داد كره رقابرت درونگونرهای

منار به بیبرگ شدن درختان شرود .مردیریت تلفیقری

برای منابع بذایی ممکن است عام تعیینكننده هرخه

آفات برای كنتر جمعیت آفات جنگلی نظیر پروانههرا
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شام اسرتفاده از سمپاشریهای هروایی برا اسرتفاده از

تابستان ،اثرهای مستقیم برر روی فیزیولروژی درخرت،

باكتری  B. thuringiensisیا آفتكرشهرای شریمیایی

فنولوژی میزبان و در نهایت در توزیع و فراوانی گونره

مانند  Dimilinاسرت Bereczki .و همکراران ()2014

های موجود در درخت دارد .با افزایش درجه لررارت

بیان داشتهاند كه یکی از خدمات مهم اكوسیسرتمهرای

تکثیر و توسعه الروی سرعت یافته و در نتیاه شرانس

طبیعی از نظر اقتصادی كنتر آفرات طبیعری اسرت .برا

بقا با كاهش زمان را بیشرتر مریكنرد .عمرده خسرارت

وجود آفات ،دشرمنان طبیعری ممکرن اسرت برهعنوان

وارده به درختان بلوط در نتیاه تغذیه الروهای سرنین

تنظیمكننده جمعیت آفات به كار روند كه سبب كاهش

آخر این آفت از جوانهها و برگهای درختان بوده كره

آسیبهای گیاهی شده و در نتیارۀ كراهش زیرانهرای

در نهایت با ایااد ضعف در درختران ،زمینره را بررای

اقتصررادی را در پرری دارد Sallé .و همکرراران ()2014

لمله دیگر آفات و عوام بیماریزا مهیرا مریسرازند.

بیان داشتهاند كه افزایش دمرا مریتوانرد سربب توسرعه

ادامه فعالیت این آفرت روی درختران بلروط ،ضرعیف

جمعیت لشرات برگخوار شرود كره از عوامر مررثر

شدن تدریای درختان و ایااد آمادگی بررای پرذیرش

زیسررتی در كرراهش كمیررت درخترران بلرروط اسررت.

انوا آفات و بیماریهای ثانویه را در سا های بعد بره

 T.و

همررراه دارد .قطررع برریرویرره درخترران ،بهرهبرررداری

 Operophtera brumataدو مورد از لشررات بررگ-

بیراصولی ،هرای ممتد دامهرا و آتشسروزیها نیرز از

خوار اصلی درختان بلوط در اروپا هستند كه میتوانند

عوام شریو ایرن آفرت و از عوامر اصرلی تخریرب

از افزایش دمرای بهرار بهررهمنرد شروند Tomescu .و

جنگ های بلوط كشور هستند.

بررررهعنوانمثا پویررررایی آفررررت viridana

همکرراران ( )2014در پژوهشرری مبنرری بررر پرریشبینرری

تشکر و قدرداني

جمعیت لشرات برگخوار در برخی جنگ های بلوط

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارومیه

اعالم كردهاند كه پیشبینری را مریتروان در دورههرای

به خاطر تأمین اعتبار این پژوهش قدردانی میشود.

كوتاهمدت و یا بلندمردت انارام داد Banj Shafiei .و
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Abstract
Tortrix viridana L. is the most important pest of oak trees in Iran. The larvae of the pest impose high
economic damages because of feeding on the leaves and buds of oak trees and leaving heavy
destructions on the invaded trees. To determine the biological characteristics and also the rate of the
infestation with this pest, random sampling was performed from 30 trees of Quercus infectoria, Q.
libani and Q. brantii and four branches from 4 cardinal sides, each of 50 cm length were cut off as
units for the enumeration of green oak moth larvae (or pupa) and after counting the larvae, were
transferred to the laboratory. Larvae of the last instars are separated based on their host oak species and
were reared till their entrance to pupa stage. The weigh of 4 day old female pupae was measured with a
digital balance. Results showed neonate larvae of T. viridana in Mirabad and Pardanan enter oak buds
after being hatched in 25th Februray and 10th March, respectively. Larvae enter 2'd instar after eating
the internal contents of oak buds, then the third and 4th instar larvae consume whole buds and even oak
leaves and after development to the 5th larval instar and roll the leaves and enter pupal stage in
Mirabad and Pardanan regions. The occurrence of the peak of adult insects in Mirabad and Pardanan
was recorded in 20th May and 7th June, respectively. Adult activities take two months. The pupa which
is formed on Q. infectoria was the heaviest. Attacked trees from early May onwards revitalization and
create a new leaf. New leaves, pale green and are smaller than normal leaves. Unfortunately, in this
situation local people to imagine of wizened of damaged trees, they proceeded to cut them.
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