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 (Tortrix viridana) بلوط خوارجوانه بيواکولوژي درخصوص تكميلي هايبررسي
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 چكيده
 هایبردارینمونه آفت این جمعیتی تغییرات بررسی جهت .است ایران در بلوط آفت ترینمهم (.Tortrix viridana L) بلوط خوارجوانه

 كپسول عرض گیریاندازه و پرورش با الروی سنین تعداد .گرفت صورت غربیآذربایجان در آفت این زندگی مختلف مراحل از هفتگی

 بلوط گونه سه روی آفت شفیره و آخر سن الروهای وزنی تغییرات بر گیاهی میزبان تأثیر .شد تعیین مختلف سنین الرو عدد 1000 سر

(Quercus infectoria، Q. brantii و Q. libani) مثلثی فرومونی تله 10 تعداد نصب با نیز كامل حشرات جمعیتی تغییرات .شد بررسی 

 نیمه از پردانان در و فروردین اوایل از میرآباد در آفت نئونات الروهای .گردید تعیین آفت این برای الروی سن 5 تعداد .گردید انجام

 مقایسه در باالتری وزن از (Q. infectoria) دارمازو بلوط روی شده تشکیل هایشفیره و الروها كنند.می آغاز را خود فعالیت فروردین

 .پیوست وقوع به (تله هر در حشره 2/6) میرآباد در خرداد 2 در كامل حشرات شکار اولین .بودند برخوردار دیگر بلوط دوگونه با

 آلودگی از نشان كه رسید ثبت به میرآباد در تله هر در حشره 132 میانگین با آفت جمعیت اوج زمان در نیز آفت شکار میزان بیشترین

 .بود تیر اواخر بررسی مورد مناطق تمامی در خوارجوانه فعالیت خاتمه .دارد آفت به منطقه این باالی

 

 .فرومونی تله جمعیتی، تغییرات بلوط، بلوط، خوار جوانه شناسی،زیست کليدي: هايواژه
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ABSTRACT 

The oak leaf roller moth (Tortrix viridana L.) is one of the most important oak pests in Iran. In order to investigate 

the fluctation changes of this pest, weekly samplings of its different life stages were done in West-Azerbayjan. The 

number of larval instars were determined by growing and measuring the head capsula width of 1000 larvae at 

different ages. The effect of host plant on weight changes of final instar larvae and pupae on three oak species of 

Quercus infectoria, Q. brantii, and Q. libani was studied. Populational changes of adult insects were investigated 

using 10 triangle pheromone traps. Five larval instars were determined for this pest. Neonate larvae of the pest started 

their activities from late March in Mirabad and from early April in Paradanan. The formed larvae and pupae on gall 

oak (Q. infectoria) weighed more than the ones grown on the other two oak species. Adult insects were first captured 

on May 23 in Mirabad (6.2 insects in each trap). The highest degree of pest capture was also recorded at the peak 

time of pest population with the average of 132 insects in each trap in Mirabad which indicated that this area is highly 

infected with the pest. The oak leaf roller moths stopped their activity in mid-July in all of the studied areas. 
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 مقدمه

 و مهمترین شمال هایجنگل از بعد زاگرس هایجنگل

 آب از حفاظت که هستند کشور هایجنگل ترینباارزش

 برای زیستی شرایط کردن مهیا ملی، بعد در خاک و

 های محصول تولید و ایمنطقه بعد در انسانی جوامع

 هایجنگل هایویژگی و عملکردها ترینمهم از فرعی

-Jazirehi & Ebrahimi) آیندمی شماربه زاگرس

Rastaghi, 2003.) در زاگرس هایجنگل مساحت 

 دلیلبه ولی است بوده هکتار میلیون 10 از بیش گذشته

 ها جنگل این مساحت درازسالیان طی رویهبی برداریبهره

 هم هنوز روند این متاسفانه و داشته نزولی سیر همواره

 در حاضر حال در هاجنگل این فعلی مساحت دارد. ادامه

 ,Marvi-Mohajer) باشدمی هکتار میلیون 5 حدود

 زاگرس ،بلوط مختلف های گونه رویشگاه اساس بر (.2005

 زاگرس شود. می تقسیم جنوبی و شمالی بخش دو به

 البته که است Q. infectoria گونه ویژه رویشگاه شمالی

 و Q. brantii یا Q. libani با حوزه این از هاییقسمت در

 ویژه رویشگاه نیز جنوبی زاگرس آمیزد. می دو هر با یا

 ,Sagheb-Talebi & Sajedi) باشد می Q. brantii گونه

 یغرب جانیآذربا استان در موجود بلوط گونه سه (.2005

 مختلف هایقسمت در مخلوط یا و خالص صورت به

 ,Marvi-Mohajer) هستند پراکنده شمالی زاگرس

 های شهرستان در یغربجانیآذربا بلوطهایجنگل (.2005

 ,Fatahi) است شده واقع مهاباد و سردشت پیرانشهر،

 بلوط های جنگل تخریب عوامل ترینمهم از (.1994

 ذیل موارد به توان می غربیآذربایجان استان در اًخصوص

 جنگل دام تعداد افزایش -1 (:Fatahi, 1994) نمود اشاره

 درختان )گالزنی( یزن شاخه -2 رویه، بی چرای و نشینان

 درختان از سنتی استفاده -3 علوفه، تهیه بمنظور بلوط

 .ها یماریب و آفات -4 ساختمانی، مصالح جهت بلوط

 همه معرض در تاکنون گذشته از زاگرس هایجنگل

 و است گرفته قرار آفات حمله و آسیب کشی،بهره گونه

 به غالباً دام مفرط چرای و رویهبی قطع علت به امروزه

 خود به زاد شاخه فرم اغلب و انددرآمده مخروبه حالت

 از یکی بلوط خوارجوانه ها،جنگل نوع این در .اندگرفته

 عوامل سایر کنار در زاگرس هایجنگل آفات ترینمهم

-Marvi) شودمی محسوب هاجنگل این مخرب

Mohajer, 2005.) بلوط خوارجوانه (Tortrix viridana 

L.) های جنگل از 1922 سال در دنیا در بار اولین برای 

 ,Behdad) است گردیده گزارش انگلستان کشور در بلوط

 آمژل 1354 خردادماه در بار اولین ایران در (.1988

 منطقه از را بلوط خوارجوانه پروانه عدد دو عبائی اتفاق به

 ,Abaei) دندنمو شناسایی و یآور جمع سردشت و ماکو

 شمال هایجنگل برای هاسال گونه ینا اگرچه (.1998

 در بار یناول برای اما شدمی محسوب ای قرنطینه آفت

 مشاهده مازندران استان بلوط هایجنگل در 1379 سال

 در (.Barimani Varandi & Ghasemi, 2006) گردید

 یهااستان در شدتهب آفت نیا حاضر حال

 لرستان کردستان، احمد،ریبو و هیلویکهگ ،یغرب جانیآذربا

 (.Sabeti, 1995) است شده پراکنده کرمانشاه و

 تعداد از و بوده خوار چند حشره یک بلوط خوار جوانه

 به محدود آن میزبانی دامنه کند.می تغذیه گیاه محدودی

 ;Hunter, 1990; Merle, 1999) است بلوط جنس

Hunter et al., 2002.) از هیتغذ با آفت نیا یالروها 

 به را ینیسنگ خسارت بلوط درختان یهابرگ و هاجوانه

 بسیار یاقتصاد خسارت یدارا و نموده وارد درختان

 ,Behdad, 1988; Rubtsov & Utkina) دباشنیم ییباال

 و بوده سال در نسل یک دارای آفت این (.2003

 آن خسارت باشد.می تخم بصورت آن یگذران زمستان

 اسفندماه اواخر از نئونات الروهای خروج با همزمان

 داخل در عمالً الروی دوم و اول سنین و شده شروع

 خروج از پس سوم سن الروهای کنند.می زندگی هاجوانه

 ضمن در و نموده تغذیه جوان هایبرگ از به هاجوانه از

 (.Ciesla, 2004) تنندمی تار و کرده تا را هابرگ تغذیه

 پنجم و چهارم سنین در باال خسارت و تغذیه شدت

 را درختان موارد از بعضی در که یطور به ظاهرشده الروی

 ,.Baltensweiler et al) نمایندمی برگ از عاری یکل به

 و نموده تا ابریشمی تارهای با را هابرگ لبه الروها (.2008

 (.Behdad, 1988) شوندمی شفیره به تبدیل آن داخل در

 دارد حرارت درجه با شدیدی رابطه الروی دوره طول

(Davis et al., 2005.) در دهید خسارت درختان میوه 

 از دیرتر درختان این و بوده ریزتر سالم درختان با مقایسه

 (.Fazeli & Abaei, 1989) کنندمی خزان سالم درختان

 و تخمین در توانمی فرومونی هایتله از استفاده با

 مدیریتی یها برنامه در آفت این جمعیت پیشگویی

 Schroeder & Degen, 2006; Ivashov et) نمود استفاده
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al., 2002.) دقیق شناسایی تحقیق این انجام از هدف 

 تا تخم از آفت زندگی بررسی و شناسیشکل خصوصیات

 آفت جمعیت تغییرات بررسی طبیعت، در کامل حشره

 آفت این پراکنش تعیین و زندگی دوره مختلف مراحل در

 بود. غربی آذربایجان استان در

 

 هاروش و مواد
 طرح اجراي محل

 منطقه در یغربجانیآذربا استان بلوط هایجنگل

 استان این یغرب جنوب در پیرانشهر و سردشت

 آن حداقل و 3800 منطقه ارتفاع حداکثر .اند شده واقع

 بارندگی متوسط باشد.می دریا سطح از متر 1000 نیز

 حدود در ارتفاعات در و مترمیلی 800-900 سالیانه

 15-20 نیز حرارت درجه متوسط و مترمیلی 1100

 مناطق تحقیق این در باشد.می لسیوسس درجه

 ترینمهم از سردشت و میرآباد خضرآباد، پردانان،

 باشندمی بلوط خوارجوانه به آلودگی هایکانون

 آوریجمع و صحرایی عملیات اجرای مناطق عنوان به

 گردیدند انتخاب بلوط خوارجوانه شفیره و الروها

 .(1 )جدول

 
 غربی آذربایجان استان در بررسی مورد مناطق جغرافیایی مختصات و مشخصات .1 جدول

Table 1. Specifications and geographical coordinates of the study areas in the West Azerbaijan province 

Stattion Elevation 
a.s.l. (m) Coordinate systems Climate  

(by Do marten method) Host Oak species 
Perdanan 1250 La.: 36°28′36"N  Lo.: 45°18′58"W Very humid and cold Q. infectoria, Q. brantii, Q. libani 
Mir-abad 1400 La.: 36°15′56"N  Lo.: 45°22′48"W Very humid and cold Q. infectoria, Q. brantii, Q. libani 
Khezr-abad 1200 La.: 36°16′12"N  Lo.: 45°28′36"W Wet Mediterranean Q. infectoria, Q. brantii 
Sardasht 1400 La.: 36°11′59"N  Lo.: 45°24′33"W Wet Mediterranean Q. infectoria, Q. brantii 

 

 آفت بیولوژي بررسی

 آغاز از با بلوط خوارجوانه شناسیزیست بررسی جهت

 از هفتگی هایبردارینمونه آن، فعالیت و رشد فصل

 .گردید آغاز فروردین اوایل از مختلف سنین الروهای

 به الروی سنین تعداد تعیین و پرورش جهت الروها

 در بلوط خوارجوانه الروهای .شدند منتقل آزمایشگاه

 روی (مناسب تهویه امکان با) داردرب پالستیکی ظروف

 خصوصیات تمامی از .شدند داده پرورش بلوط هایبرگ

 در آفت این زندگی دوره مختلف مراحل شناسیشکل

 دوره و بیولوژی بررسی .گردید بردارییادداشت آزمایشگاه

 در کامل حشرات حضور مرحله آخرین تا آفت زندگی

 مرحله که آفت تخم مرحله نهایتاً و طبیعت

 تعداد تعیین .یافت ادامه باشد،می آفت گذران زمستان

 کپسول عرض گیریاندازه با آزمایشگاه در الروی سنین

 این شد. انجام مختلف سنین الرو عدد 1000 تعداد سر

 در اردیبهشت 25 لغایت فروردین 15 تاریخ از الرو تعداد

 Quercus) دارمازو بلوط روی از پردانان منطقه

infectoria) گردیدند. آوریجمع 

 

 و الروي مشخصات بر میزبان بلوط گونه تأثیر بررسی

 آفت شفیره

 و آخر سن الروهای وزنی تغییرات منظوربه بررسی این

 انجام بلوط مختلف هایگونه روی خوارجوانه شفیره

 3000 همچنین و آخر سن الرو  3000 تعداد شد.

 منطقه هر )در میرآباد و پردانان مناطق از شفیره عدد

 سه هر روی از شفیره( عدد 1500 و الرو عدد 1500

 Quercus) منطقه دو این در موجود بلوط گونه

infectoria، Q. brantii و Q. libani) آوریجمع 

 500 تعداد بلوط گونه هر از است ذکر به الزم گردید.

 آزمایشگاه به و آوریجمع شفیره عدد 500 و الرو عدد

 با حساس دیجیتالی ترازوی از استفاده با و منتقل

  شد. محاسبه الروها وزن 001/0 دقت

 

  کامل حشرات جمعیتی تغییرات بررسی

 های)تله شکل مثلثی فرومونی هایتله بررسی این در

 استان طبیعی منابع کل اداره توسط شده نصب

 پزشکیگیاه تحقیقات مؤسسه ساخت غربیآذربایجان

 باشندمی خود کف در چسبنده ورقه دارای که کشور(

 شفیرگی مرحله در هستند، فرومون کپسول حاوی و

 پردانان، مناطق در اردیبشهت( )اواخر آفت این

 هر در .گردید نصب سردشت و خضرآباد میرآباد،

 از متر 20 فاصله به فرومونی تله 10 تعداد منطقه

 )قسمت زمین سطح از متری 2 ارتفاع در و یکدیگر

 فرومونی، هایتله نصب از پس شدند. نصب تاج( باالی
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 بار یک روز پانزده هر استفاده مورد چسبنده ورقه

 تله در آن جای به جدیدی چسبنده ورقه و تعویض

 حشرات جمعیتی تغییرات ترتیب این به تا گرفت قرار

 کامل حشرات پرواز اوج و ظهور )زمان آفت این کامل

 تعویض .گردد مشخص بررسی مورد مناطق در آفت(

 شده شکار نر هایپروانه شمارش و چسبنده هایورقه

 شرایط و کامل حشرات ظهور به توجه با) تاریخ سه در

 از استفاده با شده گردآوری هایداده .شد انجام (محیط

 مقایسه گردید. تحلیل و تجزیه SPSS 18 افزارنرم

 و انجام دانکن آزمون با درصد 5 سطح در هامیانگین

 افزارنرم از استفاده با نیز نیاز مورد نمودارهای

EXCEL 2010 گردیدند. رسم 

 

 نتايج
 کامل حشره

 هایبال با آن عرض که است ای پره شب کامل حشره

 سبز جلویی هایبال باشد.می مترمیلی 18-23 باز

 رنگی زرد نوار نآ خارجی حاشیه در که بوده روشن

 و بوده خاکستری عقبی هایبال شود.می مشاهده

 به مجهز عقبی هایبال و جلویی هایبال حاشیه

 از تر بزرگ ماده هایپروانه .است باریکی هایریشک

 هستند. نر هایپروانه

 

 تخم

 این هایتخم .است سال در نسل کی یرادا آفت نیا

 زرد رنگ به و بوده محدب عدسی شبیه و گرد حشره

 طبیعت در تنها که است ذکر به الزم باشند.می کاهی

 شدیم. آفت این هایتخم مشاهده به موفق

 

 الرو

 3-4) بوده کهربائی زرد رنگ به تفریخ هنگام در الروها

 رنگ ای قهوه آن سینه قفسه پشت و سر که متر(میلی

 جوان یالروها رنگ هتغذی روز چند از پس باشد.می

 گردد.می رنگ سیاه های خال با کمرنگ سبز به متمایل

 متر میلی 12-15 طول به پنجم( )سن آخر سن الروهای

 با باشند. می سبز به متمایل خاکستری رنگ به و

 تعداد آفت، این الروهای سر کپسول عرض گیری اندازه

 (.2 )جدول گردید شناسایی الروی سن پنج

 
 بلوط خوارجوانه پروانه الروی مختلف سنین سر کپسول عرض میانگین .2 جدول

Table 2. Mean of head capsula width in different larval instars of Tortrix viridana L. 
5th instar  4th instar  3rd instar  2nd instar  1st instar  Larval instars 

1.631±0.051 1.331±0.051 1.031±0.022 0.753±0.010 0.556±0.134 head capsula width (mm) 
 

 پنجم و چهارم سن در آفت خسارت و هیتغذ شدت

 حالت درختان آنها خسارت اثر در و شده ظاهر یالرو

 نظر به پژمرده و خشک کامالً و گرفته خود به خزان

 پنجم و چهارم سن یالروها یانیطغ مواقع در رسند. یم

 به یدرخت از ای و گرید شاخه به یاشاخه از انتقال یبرا

 درختان از را خود یشمیابر یتارها دنیتن با گرید درخت

 رماهیت لیاوا از حمله مورد درختان کنند.می زانیآو بلوط

 یدیجد یهابرگ و نموده اتیح دیتجد جیتدر به بعد به

 یهابرگ که است ذکر به الزم آورند.یم وجودبه

 خود یعیطب اندازه از تر کوچک و کمرنگ سبز ،دیجد

 )پنجم( آخر سن الروهای وزن میانگین .هستند

 اختالف از بلوط گونه سه روی بلوط خوارجوانه

 کهطوری به بود. برخوردار درصد 5 سطح در داری معنی

 وزن میزان بیشترین میرآباد و پردانان منطقه دو هر در

 رسید ثبت به (Q. infectoria) دارمازو بلوط روی الروها

 گونه دو روی آفت الروهای وزن میانگین (.1)شکل

  نبود. برخوردار داریمعنی اختالف از دیگر بلوط

 

 شفیره

 تدریج به ماه اردیبهشت سطاوا زا تقریباً روهاال

 تا یشمیابر یتارها با را برگ یهالبه که درحالی

 و شده رهیشف به لیتبد محل نیا داخل در کنند یم

 کامل حشرات و بازشده ها شفیره روز 10-12 از پس

 سبز رنگ به ابتدا در هاشفیره شوند.یم خارج تدریج به

 سیاه به مایل ایقهوه هاشفیره رنگ تدریج به و بوده

 بلوط خوارجوانه هایشفیره وزن میانگین گردد.می

 5 سطح در داریمعنی اختالف از بلوط گونه سه روی

 منطقه دو هر در که طوریبه بود. برخوردار درصد



 235 ... بلوط خوارجوانه بیواکولوژی درخصوص تکمیلی هایبررسیزرگران و همکاران:  

 

 روی هاشفیره وزن میزان بیشترین میرآباد و پردانان

 (.2 )شکل رسید ثبت به (Q. infectoria) دارمازو بلوط

 دیگر بلوط گونه دو روی آفت هایشفیره وزن میانگین

 نبود. برخوردار داریمعنی اختالف از

 

 
 میرآباد و پردانان در موجود بلوط گونه سه روی شده تشکیل الروهای وزن میانگین .1 شکل

Figure 1. The mean weight of larvae on three Oak species in Perdanan and Mir-abad 

 

 آفت زندگی دوره

 گذاریتخم است. نسلی یک ایحشره بلوط خوارجوانه

 بغل یا هابرگ افتادن محل در و جوان هایشاخه روی

 سپر زیر در آفت های تخم گیرد.می صورت هاجوانه

 هاتخم شوند.می گذاشته شاخه رنگ به شبیه و پرزدار

 در برند.می سر به دیاپوز حالت در اسفند تا مرداد از

 تخم سپر زیر در رنگ زرد نئونات الروهای اسفند اواخر

 طرف از را تخم  فروردین اوایل در و گردید مشاهده

 تغذیه با الروها این شوند.می خارج و کرده سوراخ پهلو

 داخل از و شده ها آن وارد هاجوانه کردن سوراخ و

 توانندمی آفت درشت الروهای کنند.می تغذیه ها جوانه

 هایجوانه از تغذیه به شروع و شده خارج هاجوانه از

 و شروع فروردین اول دهه از الروی دوره بنمایند. دیگر

 آفت نئونات الروهای یابد.می خاتمه اردیبهشت اواخر

 نیمه از پردانان در و فروردین یلاوا از میرآباد در

 الروها .(3 )جدول گردندمی هاجوانه اردو فروردین

 الروی دوم سن وارد ها،جوانه داخل از تغذیه از پس

 

 مصادف ترتیببه پردانان و میرآباد در زمان این و شده

 سوم سن الروهای .باشدمی فروردین اواخر و سطاوا با

 بلوط درختان هایجوانه و هابرگ کل از چهارم و

 و پنجم سن الرو به تبدیل از بعد و نموده تغذیه

 تغذیه، محل همان در و نموده لوله را هابرگ تغذیه،

 یک دارای آفت این شوند.می شفیرگی مرحله وارد

 تخم صورت به آن گذرانیزمستان و بوده سال در نسل

 فعالیت روز 40الی 30 حدود کامل حشرات باشد. می

 به تقریباً الروی فعالیت شروع میرآباد منطقه در دارند.

 به مناطق سایر با مقایسه در زودتر هفته یک مدت

 دوران اتمام از پس روز 4-3 حدود در پیوست. وقوع

 ده حدود در که گردید آغاز رگییشف مرحله الروی،

 در نیز کامل حشرات ظهور اولین انجامید. طول به روز

 رسید. ثبت به مناطق سایر از زودتر و میرآباد منطقه

 در کامل حشرات پرواز اوج که است درحالی این

 تیرماه سوم دهه در بود. یکسان تقریباً مناطق تمامی

 (.3 )جدول رسید پایان به کامل حشرات فعالیت نیز

 بررسی مورد مناطق در بلوط خوارجوانه زندگی دوره .3 جدول
Table 3. Life cycle of Tortrix viridana L. in studied areas 

The first  

laying 
Flight peak  

of insects 
The first appearance  

of adults 
Appearance  

of the first pupa 
End of larval  

stage 
appearance of the  

first neonate larvae Station 
June 9 June 12 May 26 May 17 May 12 April 2 Perdanan 
June 6 June 11 May 23 May 12 May 7 March 27 Mir-abad 

June 11 June 13 May 30 May 19 May 16 April 6 Khezr-abad 
June 12 June 14 June 1 May 21 May 18 April 6 Sardasht 
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 میرآباد و پردانان مناطق در بلوط گونه سه روی شده تشکیل هایشفیره وزن میانگین .2 شکل

Figure 2. The mean weight of pupa on three Oak species in Perdanan and Mir-abad 
 

 آفت خسارت

 مناطق از یعضب در حاضر طیشرا در فتآ خسارت

 رانیزمز محور و آبادریم محور در خصوصهب استان

 دهیرس خود اوج به مهاباد به سردشت جاده در واقع

 از دیرتر آلوده درختان هایمیوه و هابرگ است.

 به نسبت درختان این و نموده خزان سالم درختان

 کمتری نمو و رشد از خود همسن و سالم درختان

 سبب پائیز در آلوده درختان خزان تعویق برخوردارند.

 افراد لهیوس به درختان این یزنسرشاخه که شودمی

 زمینه زمستان در علوفه نیتأم جهت منطقه بومی

 بین از باعث الروها تغذیه بگیرد. خود به مساعدتری

 در درنتیجه و گردیده درختان اصلی هایجوانه رفتن

 شود.می درختان کمتر زادآوری باعث بعد هایسال

 چندانی نامیه قوه آفت این به آلوده بلوط درختان بذر

 را خود نامیه قوه از درصدی و نداشته شدن سبز برای

 رماهیت لیاوا از حمله مورد درختان دهند.می دست از

 یهابرگ و نموده اتیح دیتجد تدریج به بعد به

 است ذکر به الزم آورند.یم وجودبه را یدیجد

 حال از تر کوچک و کمرنگ سبز ،دیجد های برگ که

 است. یعیطب

 

 بلوط خوارجوانه کامل حشرات ظهور و تراکم بررسی

 به حشرات جلب بلوط خوارجوانه کامل حشرات ظهور با

 میزان این که شد شروع شکل مثلثی فرومونی هایتله

 تغییر از نشان و متفاوت مختلف، هایتاریخ در نیز شکار

 با کامل حشرات شکار اولین دارد. حشرات جمعیت تراکم

 که بود میرآباد به مربوط تله هر در حشره 2/6 میانگین

 مقایسه در منطقه این ترمناسب محیطی شرایط از نشان

 پروانه شکار میزان (.3 )جدول دارد مناطق سایر با

 مورد منطقه چهار در ظهور، زمان در بلوط خوار جوانه

 برخوردار درصد 5 سطح در داریمعنی اختالف از بررسی

 فرومونی های تله در شکار بیشترین که طوری به بود.

 سردشت منطقه در نیز شکار کمترین و میرآباد به مربوط

 مقادیر رسید. ثبت به تله هر در حشره 4/2 میانگین با

 از نیز مختلف مناطق در بلوط خوارجوانه شکار اوج

 و بیشترین کهطوری به بود. برخوردار داریمعنی اختالف

 حشره 59 و 132 میانگین با ترتیب به آن میزان کمترین

 شکار گردید. ثبت سردشت و میرآباد مناطق در تله هر در

 از نشان میرآباد منطقه در کامل حشرات از زیادی تعداد

 دارد بلوط خوارجوانه آفت به منطقه این باالی آلودگی

  (.3 )شکل

 بیشترین تیر(، )اواسط بردارینمونه تاریخ آخرین در

 های تله در بلوط خوارجوانه پروانه شکار میزان کمترین و

 تله هر در حشره 11 و 6/18 میانگین با  فرومونی

 نیمه از بود. سردشت و میرآباد مناطق به مربوط ترتیب به

 های تله در شده شکار کامل حشرات تعداد بعد به تیر دوم

 دهه در مناطق تمامی در و داشت کاهشی روند فرومونی

 شکار به توجه با (.3 )شکل رسید پایان به تیر سوم

 فرومونی، هایتله توسط بلوط خوارجوانه نر هایپروانه

 پردانان، میرآباد، مناطق در غربیآذربایجان در آفت این

 ،نالس تا میرآباد محور سردشت، خضرآباد، قبرحسین،

  دارد. انتشار زمزیران و پیرانشهر قولک
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 بررسی مورد مناطق در فرومونی هایتله توسط بلوط خوارجوانه کامل حشرات شکار تغییرات روند .3 شکل

Figure 3. Population trends of adult insects of Tortrix viridana caught in the pheromone traps in studied areas 
 

 بحث

 بررسی و ردیابی در پژوهشی طی کردستان استان در

 استفاده با بلوط خوارجوانه کامل حشرات فعالیت دوره

 در هاپرهشب اولین نمودند گزارش فرومونی هایتله از

 پرواز اوج زمان و افتاده دام به ماه بهشتیارد 26 تاریخ

 آخرین پیوست. وقوع به اردیبهشت 31 تاریخ در

 بدین اند.افتاده دام به تیر سوم تاریخ در نیز هاپره شب

 فعال کامل حشرات روزه، 40 دوره یک طی ترتیب،

 نمایند.اینمی ریزیتخم گیری،جفت از پس و بوده

 بهار در و سپری تخم حالت به را ماه 9 حدود آفت

 Ghobari et) شودمی آغاز نیز الروها فعالیت بعد سال

al., 2006.) Alehosseini et al. (2013) سال 4 طی 

 نتیجه این به بلوط خوارجوانه روی مطالعه و بررسی

 به را سال از درصد 61/72 حدود آفت این که رسیدند

 73/2 الرو، صورتبه را درصد 14/10 تخم، شکل

 را سال کل از درصد 52/14 و شفیره صورت به درصد

 نیز حاضر تحقیق در .گذراندمی کامل حشره شکل به

 که افتادند دام به خرداد 2 تاریخ در هاپرهشب اولین

 آفت، زیستی مراحل ظهور و فعالیت در تغییر این

 منطقه بر حاکم محیطی عوامل تأثیر دهنده نشان

 منطقه دمای میانگین بودن باالتر به توجه با باشد. می

 با مقایسه در مرطوب خیلی اقلیم داشتن و میرآباد

 زودتر روز چند آفت این فعالیت دوره مناطق، سایر

 تحقیقی طی Alehosseini et al. (2013،) گردید. آغاز

 و بلوط خوارجوانه پروانه جمعیتی تغییرات روی بر

 گزارش فارس استان در آن طبیعی دشمنان شناسایی

 دهه تا اردیبهشت اول دهه از کامل حشرات که نمودند

 ظاهر هوایی( و آب شرایط به )بسته ماه این آخر

 اوج به هاآن جمعیت هفته 3 تا 2 حدود در. شوند می

 تدریجبه جمعیت تدریجی کاهش با آن از پس و رسید

 کامل حشره جمعیت که هاییسال در شوند.می ناپدید

 پرندگان از شکارگرها وسیله به هاآن شکار باالست،

 درختانی. است مشهود هامورچه و هاعنکبوت تا گرفته

 معموال باشند، دیده آفت تغذیه از شدید خسارت که

 )مرحله آفت الروهای جمعیت که خرداد اواخر در

 جدید و تازه هایبرگ کند،می فروکش زا(خسارت

 که شد مشخص پژوهشی در همچنین .آورندمی بوجود

 حشرات جمعیت توسعه باعث تواندمی دما افزایش

 کاهش در زیستی مؤثر عوامل از که شود خواربرگ

 (.Salle et al., 2014) است بلوط درختان کمیت

 حشرات از T. viridana آفت پویایی مثال عنوان به

 از تواندمی اروپا، در بلوط درختان اصلی خواربرگ

 .Rouault et al شود. مندبهره بهار دمای افزایش

 روی بر گرما و خشکی تنش اثر بررسی در (2006)

 که رسیدند نتیجه این به جنگل حشرات جمعیت

 بر مستقیم اثرات تابستان، در باال دمای و آب استرس
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 یتنها در و میزبان فنولوژی درخت، فیزیولوژی روی

 با .دارد درخت در موجود هایگونه فراوانی و توزیع در

 سرعت الروی توسعه و تکثیر حرارت درجه افزایش

 بیشتر زمان کاهش با بقا شانس یجهدرنت و یافته

 گرفتن نظر در  با که دیگری هایبررسی .شود می

 ظاهراً که داده نشان گرفته، صورت هوایی و آب عوامل

 در حرارت درجه افزایش و نسبی رطوبت کاهش

 آفت هایتخم تلفات در گیریچشم اثرات تابستان،

 .Askary et al (.Alehosseini et al., 2013) دارد

 مناطق در بلوط خوارجوانه که اندکرده اعالم (2007)

 نیز بلوط غالب یگونه نظر از که جنگلی مختلف

 در ،Quercus brantii فارس )در بودند متفاوت

 در و Q. infectoria و Q. brantii کردستان

 در است. داشته حضور (Q. infectoria غربیآذربایجان

 تراکم پر مناطق در که شده داده نشان هاآزمایش تمام

 هایتله در بیشتری تعداد غربی()آذربایجان آفت

 متوسط تراکم با مناطق در و شده شکار فرومونی

 نسبت همان به نیز )فارس( کم تراکم با و )کردستان(

 نشان Netherer & Schof (2010) است. شده کم

 سالمت و آینده ثبات حفظ منظوربه که اندداده

 حشرات جمعیت پویایی در احتمالی تغییرات ها،جنگل

 جنگل سیاستی و مدیریتی هایفرآیند باید خوار،گیاه

 هوا، و آب فصلی اثرات از فراتر شود. گرفته نظر در

 طور به هوایی و آب شرایط در انجام حال در تغییرات

 و مثل تولید پراکندگی، در تغییرات به مستقیم

 شود.می منجر حشرات هایگونه میر و مرگ افزایش

Schroder & Degen (2008) بلوط خوارجوانه جمعیت 

 که اندداده نشان و کرده بررسی ژنتیکی ازلحاظ را

 در و توده داخل در بیشتر ژنتیکی، ازنظر مشابه افراد

 ممکن همچنین و بوده مستقر هم به نزدیک درختان

 از بلوط خوارهایجوانه بین گروهی شباهت یک است

 امر این که باشد برقرار میزبان درختان با ژنتیکی لحاظ

 را مختلف هایگونه روی آفت این به آلودگی میزان

 مشخص نیز تحقیق این در دهد.می قرار تأثیر تحت

 با مقایسه در (Q. infectoria) دارمازو بلوط که گردید

 برخوردار بیشتری آلودگی میزان از دیگر بلوط گونه دو

 ترجیح و فوق فرضیه با تطابق از نشان که است بوده

 Kapeller دارد. بلوط گونه این روی آفت بیشتر غذایی

 منابع برای ای گونه درون رقابت که داده نشان (2009)

 جمعیتی چرخه کننده  تعیین عامل است ممکن غذایی

T. viridana .باعث جامعه تراکم پایین سطوح باشد 

 & Hagstrum شود.می آفت جمعیتی رشد نرخ افزایش

Subramanyam (2010) حشرات که کردند مشاهده 

 موفقیت از آفت این بالغ حشرات به نسبت نابالغ

 و تیفیباک غذایی مواد کردن پیدا برای بیشتری

 همچنین برخوردارند. مطلوب یطیمح ستیز شرایط

Alijanpour et al. (2015) ایتغذیه هایشاخص 

 و دارمازو بلوط گونه دو روی بلوط خوارجوانه الروهای

 میزبان را دارمازو بلوط و نموده گیریاندازه را ولوی

 بیشتر تغذیه نمودند. گزارش آفت برای تریمناسب

 هایشفیره وزن افزایش به منجر دارمازو روی الروها

 این نتایج با که شد خواهد بلوط گونه این روی حاصل

 نشان Kapeller et al. (2011) دارد. مطابقت تحقیق

 به وابسته عوامل تنوع و ای گونه درون رقابت که اندداده

 عامل عنوان به تواندمی جمعیت رشد نرخ در تراکم

 نمودند گزارش همچنین باشد. جمعیت پویایی اصلی

 فراوانی بر متفاوت های کیفیت با درختان آمیختگی که

T. viridana گونه سه هر حضور به توجه با دارد. تأثیر 

 مناطق در غربیآذربایجان استان در موجود بلوط

 این باالی آلودگی و (1 )جدول پردانان و میرآباد

 مناطق، سایر با مقایسه در بلوط خوارجوانه به مناطق

 بر عوامل( سایر تأثیر بر )عالوه درختان آمیختگی تأثیر

 Draganova بود. خواهد اثبات قابل آفت این فراوانی

et al. (2013) خوار جوانه شیوع که اندکرده اعالم 

 و نماید ایجاد جنگل در جدی صدمات تواندمی بلوط

 Bereczki شود. درختان شدن برگ بی به منجر حتی

et al. (2014) مهم خدمات از یکی که اندداشته بیان 

 کنترل اقتصادی لحاظ از طبیعی هایاکوسیستم

 طبیعی دشمنان آفات، باوجود است. آفات طبیعی

 بکار آفات جمعیت کننده تنظیم عنوان به است ممکن

 در و شده گیاهی هایآسیب کاهش باعث که روند

 در دارد. پی در را اقتصادی هایزیان کاهش نتیجه

 آفت این برای طبیعی دشمن گونه هیچ حاضر تحقیق

 Rubtsov & Utkina نگردید. آوریجمع و مشاهده

 و مهم آفات از یکی را بلوط خوارجوانه (2003)

 و دانسته مرکزی اروپای بلوط هایجنگل خطرناک



 239 ... بلوط خوارجوانه بیواکولوژی درخصوص تکمیلی هایبررسیزرگران و همکاران:  

 

 این انبوه حضور باال، هایآلودگی در که اندکرده اظهار

 خواهد منجر درخت یک کامل شدن برگبی به پروانه

 از بسیاری در و روسیه از بخشی در اروپا در آفت این شد.

 بین انطباق عدم دارد. پراکنش و حضور اروپا کشورهای

 به آسیب یا بلوط، درختان زنیجوانه و تخم تفریخ زمان

 تواندمی بهاره، یخبندان و سرما طریق از جوان هایبرگ

 مختل را غذا جستجوی برای الروها حرکت و مهاجرت

 تأثیر هاآن جمعیت بر توجهی قابل طوربه این و کند

 مراحل در بلوط خوارجوانه مانیزنده میزان گذارد. می

 و آب شرایط به توجهی قابل طوربه شفیرگی و الروی

 دارد. بستگی زنده عوامل و میزبان درخت شرایط هوایی،

 غربیآذربایجان استان در آفت این باالی جمعیت میزان

 و مناطق بر حاکم محیطی زیست بد شرایط از نشان

 دارد. آن طبیعی دشمنان کم فعالیت میزان همچنین

Banj Shafiei et al. (2011) بر را بلوط خوارجوانه تأثیر 

 و (Q. infectoria) دارمازو بلوط یسالیانه دوایر پهنای

 سردشت و پیرانشهر هایجنگل در (Q. libani) ولوی

 11 دورة یک در که داد نشان نتایج .کردند مطالعه

 پهنای میانگین ،زده آفت منطقه در (1377-1387) ساله

 داری معنی کاهش آفت، طغیان از بعد سالیانه دوایر

 طغیان از قبل دوره به نسبت کاهش درصد 31) داشت

 یجهدرنت بلوط درختان به وارده خسارت عمده .(آفت

 هایبرگ و هاجوانه از آفت این آخر سنین الروهای تغذیه

 درختان، در ضعف ایجاد با یتنها در که بوده درختان

 مهیا زایماریب عوامل و آفات سایر حمله برای را زمینه

 .سازندمی
 

 سپاسگزاري

 خاطر به ارومیه دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از

 د.گردمی قدردانی، تشکر و پژوهش این اعتبار تأمین
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