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 چکیده

 هدف سازد.ها وارد میاست و خسارت زیادي را به این جنگل Tortrix viridana L. بلوط خوارجوانه، بلوط هايجنگل تخریب اصلی عوامل از یکی
هاي مناسب کنتـرل  منظور تعیین راهکارثیرگذار بر آن بهطی دو سال مختلف و عوامل تأ آفت این جمعیتی تغییرات بررسی، تحقیق این انجام صلی ازا

ل، اصلی (شـما  ییایدر چهار جهت جغرافهکتار انجام شد و  250قبرحسین با مساحتی در حدود  منطقه در 94و  93هاي طی سال تحقیق این آفت بود.
و تعداد  Quercus infectoria دارمازو درخت 30 متري پیاده شد. در مجموع، در هر جهت تعداد 100هایی با فواصل شرق، جنوب و غربی)، ترانسکت

ازهاند مورد اصلی جغرافیایی جهت چهار هر برداري) دربودند (جهت کاهش خطاي نمونه از لحاظ شکل ظاهري مشابه که Q. libaniول درخت وي 30
، داخـل  سـمت  بـه  شـاخه  نوك از شاخه هر در و متر)سانتی 50 طول درخت نیز چهار شاخه انتخاب (هر جهت یک شاخه به هر گرفتند. در قرار گیري

لوط در هر دو خوار بتعداد الروهاي جوانهول بود. خوار بلوط روي دارمازو بیشتر از ويدر هر دو سال، تعداد الروهاي جوانه. گردید شمارش آفت الروهاي
بررسی فراوانـی   گیري داشته است که ممکن است با افزایش دما مرتبط باشد.نسبت به سال قبل افزایش چشم 94ول در سال گونه بلوط دارمازو و وي
متـرین تعـداد الرو بـه   بیشترین و ک 93ول در سال هاي جغرافیایی نشان داد براي هر دو گونه دارمازو و ويخوار بلوط در جهتجمعیت الروهاي جوانه

  ترتیب در جهت جغرافیایی جنوبی و شمالی بود. نیز بیشترین و کمترین میزان فراوانی الروها به 94ترتیب در جهت جغرافیایی شرقی و غربی و در سال 
  

  ، جنگل، خسارتانبوهیآفت،  هاي کلیدي:واژه
 

    1 مقدمه

 براي بلوط تانرویۀ درخبی قطع شدید، ها، گالزنیآفات و بیماري
هـاي  اکولـوژیکی جنگـل   شـرایط  و دام رویۀبی سوخت، چراي تأمین

 انـد شـده  باعـث  که هستند عوامل تخریب ترینمهم جمله از زاگرس
 ).4شود ( زادشاخه مناطق در بیشتر هاجنگل این کنونی سیماي

 و زادآوري کـاهش رویـش،   موجـب  گیاهی هايبیماري و آفات
 تولید پایین آمدن باعث نتیجه در و شده یجنگل درختان حیات تجدید
 اثر در گیاهی هايو بیماري آفات ). طغیان11شوند (می هاجنگل چوب

پیوندد می وقوع به جنگلی مناطق در اکوسیستم طبیعی تعادل تغییر در
آفات مختلفی درختان بلوط را مورد حملـه قـرار داده و در   ). 21و  8(

خوار بلوط یکی از کنند. جوانهرد میاکثر مواقع خسارت جدي به آن وا
                                                        

به ترتیب استادیار، دانشجوي کارشناسی ارشد و استادیار، دانشکده منابع  -3و  2، 1
  طبیعی، دانشگاه ارومیه

 )Email: M.zargaran@urmia.ac.ir               نویسنده مسئول :     -(*
DOI: 10.22067/jpp.v31i3.56354  

بـوده و  زاگـرس   يهـاي حـوزه  آفات مهم بلوط در بعضـی از اسـتان  
 در برخی از کشورهاي بلوط هايجنگل مهم آفات از جمله همچنین

 آفت این. باشدیعراق م همچنین ایران و و آفریقا غربشمال اروپایی،

 هـاي اناسـت  خصوصـا در  زاگـرس  بلـوط  هـاي در جنگـل  در ایران،

 وبختیـاري، فـارس    لرسـتان، چهارمحـال و   بویر احمد، و کهگیلویه
اي در جنوب اسلواکی از در مطالعه. )34غربی پراکنده است (آذربایجان

باالن جمعدر دو منطقه مختلف انواع پولک 2005تا  2001هاي سال
 .Tگونه شناسایی شد. گونه  17تعداد  Tortricidaeآوري و از خانواده 

viridana ها شناسایی ها با بیشترین تعداد در سایتاز بین دیگر گونه
 خوار بلـوط ). جوانه30ها حضور فعال داشته است (شده و در همه سال

گیاه خصوصا جنس بلوط  حدوديیک حشره چندخوار بوده و از تعداد م
ـ اهـاي اصـلی   زبانیمکند. تغذیه می ـ آفـت در ا  نی  .Qزو دارمـا  رانی

infectoria ی رانیا وطو بلQ. brantii هسـتند. در آن  هـاي زبانیم 
هـاي پیرانشـهر و   هـایی از جنگـل  غربی این آفـت قسـمت  آذربایجان

کنون تحت تأثیر قـرار داده و بـا طغیـان     تا 1377سردشت را از سال 

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
 420-432 .ص ،1396 پاییز، 3شماره ، 31جلد 
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هاي زیادي را به شادابی و بقاي درختـان بلـوط وارد   هرساله، خسارت
   .)6( سازدمی

خوارانی خصوص توسط گیاهتان بلوط بههاي درخحذف مکرر برگ
از  یناشـ  باتیو ترکدر فصل بهار مقدار فتوسنتز  T. viridanaنظیر 

که این امر منجر به کاهش رشـد قطـري درخـت     ابدییآن کاهش م
یک  T. viridana) نشان دادند 17). ایواشف و همکاران (10شود (می

ارد. دوره پرواز ساله دآفت مهم درخت بلوط است که چرخه زندگی یک
ها بصورت دهد. تخمپروانه بالغ در اواخر بهار و اوایل تابستان رخ می

هـاي  جفت در پوست شاخه گذاشـته شـده و الرو سـن اول از جوانـه    
کند و الرو سن آخر نیز از شاخ و برگ درختان درختان بلوط تغذیه می

هاي جدیـد بلـوط، بـراي حشـرات     برگ شودتصور میکند. تغذیه می
اند که در جنگـل ) نشان داده32تر باشند. تومسکو و همکاران (مغذي

-خوار مختلف آلوده میهاي بلوط رومانی که ساالنه با حشرات برگ
- آفات دیگر، از خطرناك همراه چند گونهبه T. viridanaشوند، گونه 
 .Tاند. سال گذشته معرفی شده 50خوار بلوط در هاي گیاهترین گونه
viridana هاي آفت از پراکنش وسیعی برخوردار بوده و و دیگر گونه

-هاي جنگلی بلوط را آلوده میدرصد توده 50الی  30گاهی اوقات تا 
ســتمرار در خســارت ایــن آفــت روي درختــان بلــوط باعــث  کننــد. ا

خشکیدگی و پیري زودرس درختان بلوط شده و بر اثر شدت ضـعف،  
بررسی منـابع داخلـی و    ).6 و 5شوند (ي پذیرش انواع آفات میآماده

خارجی نشان داد تاکنون هیچ تحقیق مشابهی در خصـوص تغییـرات   
هاي مختلـف بلـوط   خوار بلوط روي گونهسالیانه جمعیتی پروانه جوانه

هـاي مختلـف   ثیر جهـت عنوان اهداف اصـلی ایـن تحقیـق) و تـأ    (به
نـد  منظور تعیـین رو جغرافیایی و عوامل اقلیمی بر جمعیت این آفت به

تغییرات جمعیتی و کاربرد اطالعات حاصل در تمرکز کنترل آفـت در  
  یک جهت جغرافیایی مناسب، انجام نشده است.

 
  هاروش و مواد

  ي مورد مطالعهمنطقه
 توجه هکتار با 250) با مساحتی حدود 1قبرحسین (شکل  منطقه

 بلوط خوارآفت جوانه به آلودگی هايکانون ترینمهم یکی از اینکه به
انتخـاب شـد.    صـحرایی  اجراي عملیات يمنطقه عنوان) به35است (

روسـتاي  ي هـاي جنگلـی حاشـیه   تـوده  ،هـا آوري نمونـه محل جمـع 
عرض شـمالی و در   36˚ 29׳ 07״در بوده که  در پیرانشهر قبرحسین

و  3800حداکثر ارتفـاع منطقـه   طول شرقی قرار دارد.  45˚ 18׳ 17״
). میـزان بارنـدگی   9اسـت ( دریـا   متر از سـطح  1000حداقل آن نیز 

متر، نوع اقلیم بر حسب ضـریب آمبـرژه:   میلی 1000ساالنه قریب به 
  ). 18باشد (نیمه مرطوب سرد می

 

  
 ي مورد مطالعهمنطقه - 1شکل 

Figure 1- Area of the study  
  

نیز بر اساس اطالعات موجود میانگین دمـاي ماهانـه    2در شکل 
دلیل در نظر گـرفتن زمسـتان  ه است که بهمقایسه شد 94و  93سال 

خوار بلوط این مقایسه از آذرماه سال گذشته همان گذرانی آفات جوانه
  سال برآورد شده است.

ــه  ــات ب ــاس اطالع ــی   براس ــل هواشناس ــده از اداره ک ــت آم دس
غربی و سازمان هواشناسی کشور میانگین بارش منطقه در آذربایجان

نیـز میـانگین    3اشته است. در شـکل  ده سال گذشته روند افزایشی د

  مقایسه شده است.  94و  93بارش ماهانه سال 
که نشان دهنده مقایسه جهت وزش باد در دو  4با توجه به شکل 

جهت وزش باد غالب در منطقـه   93باشد، در سال می 94و  93سال 
جهـت وزش بـاد    94غرب جغرافیایی و در سال مورد مطالعه از جنوب

 شرق جغرافیایی است.شمال غالب منطقه از
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 گراد)(درجه سانتی  94و  93میانگین دماي ماهانه در سال  - 2شکل 

) c°(he Mean monthly temperature in 2014 and 2015 T -Figure 2  
  

 
  )mm( 94و  93مقایسه میزان بارش سال  - 3شکل 

Figure 3- Compare the amount of rainfall in 2014 and 2015  
  

  
 94و  93جهت وزش باد غالب در منطقه مورد مطالعه در سال  - 4شکل 

Figure 4- The prevailing wind direction in the study area in 2014 and 2015  
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  منطقه پوشش گیاهی

ـ  هاي منطقهبیشترین سطح جنگل هـاي  هي مورد بررسـی را گون
بلوط و  )Q. libani( ولوي)، Q. infectoria( دارمازومختلف بلوط 

هاي بلوط ذکـر شـده،   دهند. از گونهتشکیل می )Q. brantii( ایرانی
هاي مورد ول فراوانی زیادي دارند و در بیشتر تودهبلوط دارمازو و وي
ي بلوط ایرانی دهند و گونهي جنگلی را تشکیل میبررسی، تیپ توده

  ).31و  28شود (در منطقه، به مراتب کمتر دیده می
  

  ).Quercus infectoria Olivier( بلوط دارمازو
نیمه  مناطق معموال دراست.  Fagaceaeبلوط دارمازو از خانواده 

متوسط ساالنه  با بارش یدر مناطق و نیمه خشک هايجنگل ،مرطوب
 19شود (فت مییامتر  2000تا  900ارتفاع  ومتر میلی 1100-400از 
، شکل و کشیده مرغی، تخمدون کركچرمی، صاف و بها برگ .)25و 

 8-4با  داردندانه اغلب ايحاشیه با ،اي شکلگرد و یا گوه ايبا قاعده
در جهـت  کـه  نورپسـند  است ايدار هستند. دارمازو گونهموج ودندانه 

رویشی  شود اما با توجه به شرایطمی جغرافیایی مشاهده مختلف هاي
هاي شمالی این گونه مناسب مانند رطوبت باال و نور مناسب در دامنه

  ).22پراکنش باالیی را در این جهت داشته است (
  

  ).Quercus libani Lindl( ولبلوط وي
هـاي متـراکم و   متر با شـاخه  8 -7درختی با ارتفاع ول بلوط وي

 .اسـت  شـکل گسترده تخم مرغـی   متر با تاج 10، ارتفاع آن تا نازك
این گونـه   ).17( است شیاردار ايو داراي تنه پوست خاکستريداراي 

اکولوژیـک بـاالتري    نیازهايهاي جنس بلوط از نسبت به سایر گونه
  ).28 و 18( برخوردار است

 
  ).Tortrix viridana L(خوار بلوط ي جوانهپروانه

 هـم  آن سن الروي است. خسارت 5یک نسل و این آفت داراي 
الروهـاي سـن    و شده شروع ماه اسفند اواخر از الروها خروج با زمان
، در هـا با لوله کـردن انتهـاي بـرگ    ماه بهشتیارد اواسطدر  زیآخر ن
ـ  یرگشـفی  مرحله وارد محل همان  خر (سنآ سن يهاروال .شـوند یم

در مواقع  .باشندمی سبز به متمایل نگرکم يخاکستر نگر پنجم) به
اي به شاخهپنجم براي انتقال از شاخه الروهاي سن چهارم و یانیطغ

خود  ی،شمیابر يتارها دنیبا تن گریبه درخت د یاز درخت ای و گریي د
ـ تغذ بـراي  که برگ یبه محل جهیکرده و در نت زانیرا از درخت آو  هی

این حشره تمام مدت تابستان، پاییز . ابندییوجود داشته باشد انتقال م
   ).14کند (یصورت تخم سپري مو زمستان را به

  

  آوري اطالعاتروش جمع
) در منطقـه قبرحسـین   94و  93در دو سال متـوالی (  این تحقیق
خوار بلوط در اواسط برداري از الروهاي سن آخر جوانهانجام شد. نمونه

هاي که قطعه نمونه در روش. با عنایت به ایناردیبهشت انجام گرفت
صـورت نقطـه یـا خـط     توانـد فاقـد سـطح بـوده و ب    برداري مینمونه

هاي خارج از ها مخصوصا جنگل(ترانسکت) باشد، که در برخی جنگل
در ایـن   شمال روش ترانسکت موارد استفاده بیشـتري داشـته اسـت.   

تحقیق در منطقه مورد نظر چهار جهت جغرافیایی انتخاب شد و در هر 
 متـر پیـاده گردیـد.    100هایی بـا فواصـل   جهت جغرافیایی ترانسکت

بـه نحـوي (تـاج یـا تنـه) در راسـتاي        ول کـه دارمازو و ويدرختان 
ترانسکت (آزیموت مشخص) بودند و از لحاظ شکل ظاهري نیز مشابه 

برداري مورد اندازهو تقریبا یکدست بودند، جهت کاهش خطاي نمونه
در هر درخت مورد بررسی، در چهار جهـت اصـلی    گیري قرار گرفتند.

و در هر شاخه از نوك شاخه به  یک شاخه مناسب انتخابتاج درخت 
متر شروع به شمارش الروهاي سانتی 50سمت داخل درخت، به طول 

هاي مخصوص که قـبال طراحـی شـده،    خوار بلوط شد و در فرمجوانه
هاي انجام شده درخصوص بیولوژي آفت، ثبت شدند. باتوجه به بررسی

تمامی که طوريزمان شمارش الروهاي آفت اواسط اردیبهشت بود به
الروهاي آفت در مرحله سن آخر (سن پنجم) بودند. در مجموع در هر 

و تعـداد   Quercus infectoriaدرخت دارمـازو   30جهت جغرافیایی 
شـاخه در چهـار    4و از هر درخت نیـز   Q. libaniول ويدرخت  30

گیري قرار گرفتند. براي پیاده کردن خط جهت تاج درخت مورد اندازه
متري، شیب سنج سونتو و  25هاي پیمایش با طناب ها از روشنمونه

 Excelفایـل   ي بدست آمده در یـک هاداده قطب نما استفاده شدند.
مورد مقایسه انجـام   هاو محاسبات الزم براي استخراج داده وارد شده
ـ    گردید.  هـاي  ثیر جهـت أروش آماري مورد اسـتفاده بـراي بررسـی ت

خوار ي فراوانی الروهاي جوانهمختلف جغرافیایی و نوع گونه بلوط رو
 2×4و از طـرح فاکتوریـل    SPSS 18بلوط با اسـتفاده از نـرم افـزار    

هـا از  اسپلیت پالت در زمان استفاده شد. جهت مقایسه میـانگین داده 
  استفاده شد.  HSDآزمون توکی 

  
  نتایج و بحث

  خوار بلوطبررسی بیولوژي و دوره زندگی جوانه
سـن الروي مـی   5ي یک نسلی و داراي اخوار بلوط حشرهجوانه

تمـام مـدت    باشـد کـه  صورت تخـم مـی  گذرانی آن بهباشد. زمستان
گذاري در تخم کند.تابستان، پاییز و زمستان را بصورت تخم سپري می

ها یا بغل جوانههاي جوان و در محل افتادن برگخرداد و روي شاخه
حالت دیاپوز بـه سـر    ها از مرداد تا اسفند درگیرد. تخمها صورت می

شوند. می از تخم خارج کیسن  يالرو ها برند. در اوایل فروردینمی
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ها شده و از داخل ها وارد آناین الروها با تغذیه و سوراخ کردن جوانه
هـاي  توانند از جوانهکنند. الروهاي درشت آفت میها تغذیه میجوانه

دیگر همان پایۀ درختی هاي شده و شروع به تغذیه از جوانهبلوط خارج
ها، وارد سن دوم الروي الروها پس از تغذیه از داخل جوانهبلوط کنند. 

هـاي  هـا و جوانـه  الروهاي سن سوم و چهارم از کـل بـرگ   شود.می
درختان بلوط تغذیه نموده و بعد از تبدیل به الرو سن پنجم و تغذیه، 

حلـه شـفیرگی   ها را لوله نموده و در همان محل تغذیـه، وارد مر برگ
 زبا يهالبا باآن  ضعر که ستا ايهپر شب کامل هحشر شـوند. می
جی رحاشیه خا و در شنرو سبز جلویی يهالبا. است مترمیلی 23-18
 به مایل يخاکستر عقبی يهالباو  دشومــی همشاهدرنگــی  زرد ارنو

باشد. مهمترین مرحله خسارتزاي زندگی این آفـت الروهـاي   می هتیر
  باشند. چهار و پنج) می سنین آخر (سن

  
خوار بلوط در سـال  بررسی میزان فراوانی الروهاي جوانه

1393  
هاي بدست آمده از میزان فراوانی الروهـاي جوانـه  بر اساس داده

داري بـین میـزان فراوانـی الرو    خوار بلوط معلوم شد اخـتالف معنـی  
د دارد وجو Q. libaniو  Q. infectoriaخوار بلوط بین دو گونه  جوانه

 Q.infectoria )5447که میزان فراوانی الروهـا روي گونـه   طوريبه
بود. همچین با توجه به  الرو) 5042( Q. libaniبیشتر از گونه  الرو)

) نتایج نشان داد اختالف معنـی 1تجزیه واریانس انجام شده (جدول 
خـوار بلـوط در جهـات    داري بین میانگین میزان فراوانـی الرو جوانـه  

 5کـه در شـکل   ). همـانطور α =05/0جغرافیایی وجود دارد ( مختلف
بندي میانگین گروه HSDشود با استفاده از آزمون توکی مشاهده می

خوار بلوط روي هردو گونه بلوط مورد بررسی، فراوانی الروهاي جوانه
خوار بلـوط در جهـت   نشان داد که بیشترین میزان فراوانی الرو جوانه

ترین میزان فراوانی الرو در جهـت جغرافیـایی   مجغرافیایی شرقی و ک
  ).5ثبت رسیده است (شکل غربی به

  
  )α =05/0( 93خوار بلوط در سال تجزیه واریانس مشخصات کمی تاثیرگذار در میزان فراوانی الروهاي جوانه - 1جدول 

Table 1- Analysis of variance of effective quantitative characteristics on the frequency of oak leaf roller larvae in the study 
area in year the 2014 

Sig.  F میانگین مربعات 
Mean Squared  df  مجموع مربعات 

Sum of squares  
  منبع تغییرات

Source of variance 
 سال

Year  
 جهات جغرافیایی  6.049  3  2.016  3.556  *0.015

Aspect  

2014  

 گونه  4.176  1  4.176  7.363  **0.007
Species  

 جهات جغرافیایی * گونه  1.372  3  0.457  0.806  0.492
Aspect * Species  

 خطا  131.568  232  0.567    
Error  

 جهات درختی  0.172  3  0.057  1.151  0.929
Cardinal Directions  

 جهات درختی * جهات جغرافیایی  5.337  9  0.593  1.560  0.123
Cardinal Directions * Aspect  

 جهات درختی * گونه  1.632  3  0.544  1.431  0.232
Cardinal Direction * Species  

 جهات درختی* جهات جغرافیایی* گونه  5.069  9  0.563  1.482  0.150
Cardinal Directions * Aspect * Species  

 خطا  264.529  696  0.380    
Error  

             Significant: α = 0.05 *                         درصد 95دار در سطح اطمینان * معنی
  

  فراوانی الرو در جهات مختلف جغرافیایی
ثیر جهـات جغرافیـایی روي میـزان فراوانـی     تـأ  5مطابق شـکل  

ول بـه شـرح زیـر    خوار بلوط در دو گونه دارمازو و ويالروهاي جوانه
  است:

نـی الروهـاي   بیشـترین میـزان فراوا   Q. infectoriaبراي گونه 

ترین میزان فراوانـی  جوانه خوار بلوط در جهت جغرافیایی شرقی و کم
ثبت رسید. همچنین براي گونـه  الرو نیز در جهت جغرافیایی غربی به

Q. libani خـوار بلـوط در   بیشترین میزان فراوانی الروهاي جوانه نیز
 ترین این میزان نیز در جهت جغرافیـایی جهت جغرافیایی شرقی و کم

  باشد.شمالی می
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  93خوار بلوط به تفکیک گونه در سال ثیر جهت جغرافیایی بر میزان فراوانی الروهاي جوانهأت - 5شکل 

Figure 5- The effect of aspect on frequency of oak leaf roller larvae in species in the year 2014 
  

لـف  خـوار بلـوط در جهـات مخت   فراوانی الروهـاي جوانـه  
  درختان میزبان (گونه دارمازو)

ثیر جهات درختی روي میـزان فراوانـی الروهـاي    تأ 6در شکل 
طور خوار بلوط بر روي گونه دارمازو نشان داده شده است. همانجوانه

شود این پراکنش از الگـو و قاعـده خاصـی    که در شکل مشاهده می
روي در کند ولی بطور میانگین بیشترین تجمع پراکنش الپیروي نمی

تـرین تجمـع پـراکنش الروي بطـور     جهت شرقی تاج درخت و کـم 
  باشد.میانگین در جهت غربی تاج می

  

   
  93خوار بلوط براي گونه دارمازو در سال ثیر جهت درختی بر میزان فراوانی الروهاي جوانهأت - 6شکل 

Figure 6- The effect of cardinal direction on frequency of oak leaf roller larvae in Quercus infectoria in the year 2014  
 

خـوار بلـوط در جهـات مختلـف     فراوانی الروهـاي جوانـه  
  ول)درختان میزبان (گونه وي

ثیر جهات درختی بر روي میزان فراوانی الروهاي أت 7در شکل 
 ول نشان داده شده است و همـان خوار بلوط بر روي گونه ويجوانه

پیداست این پراکنش از الگو و قاعده خاصی پیروي  از شکل هطور ک
طور میانگین بیشترین انبوهی الروي در جهت شرقی کند ولی بهنمی

تاج و کمترین تجمع پراکنش الروي بطور میانگین در جهت شمالی 
  باشد.تاج درخت می
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  93ول در سال ونه ويخوار بلوط براي گثیر جهت درختی بر میزان فراوانی الروهاي جوانهتأ - 7شکل 

Figure 7- The effect of cardinal direction on frequency of oak leaf roller larvae in Quercus libani in the year 2014  
  

خوار بلوط در سـال  بررسی میزان فراوانی الروهاي جوانه
1394  

دست آمده روي مشخصـات کمـی   هاي توصیفی بهبراساس داده
خوار بلوط معلوم گردید کـه  ر میزان فراوانی الروهاي جوانهثیرگذار بتأ

 .Qداري بین میزان فراوانـی الرو بـراي هـر دو گونـه     اختالف معنی
infectoria  وQ. libani  وجود دارد. میزان فراوانی الروها روي گونه

Q. infectoria  بیشتر از گونهQ. libani    بود. همچنین با توجـه بـه
) اثر متقابل جهات جغرافیـایی و  2ام شده (جدول تجزیه واریانس انج

خوار بلـوط  هاي جوانههاي بلوط موجود، روي میزان فراوانی الروگونه
شود بـا اسـتفاده از   مشاهده می 8طورکه در شکل دار بود. همانمعنی

بیشترین میزان فراوانی الرو در جهت جغرافیـایی   HSDآزمون توکی 
باشد که براي هر دو گونه ت شمالی میترین میزان در جهجنوبی و کم

ول یکسان بود. اثـر متقابـل جهـات درختـی و جهـات      دارمازو و وي
خـوار بلـوط از   جغرافیایی نیز بر روي میزان فراوانی الروهـاي جوانـه  

دار برخوردار بوده و بیشترین میزان فراوانی الرو جوانـه اختالف معنی
جهت جنوب جغرافیـایی و  خوار بلوط براي تمام جهات تاج درختی در 

ترین میزان فراوانی الرو براي تمام جهات تاج درختی نیز در جهت کم
  ).9ثبت رسید (شکل شمال جغرافیایی به

 
خــوار بلـوط در جهــات مختلــف  فراوانـی الروهــاي جوانـه  

  جغرافیایی
ول بیشترین میزان فراوانـی الرو  براي هر دو گونه دارمازو و وي

ترین میـزان فراوانـی   هت جغرافیایی شرقی و کمخوار بلوط در ججوانه

ثبـت رسـید.   ترتیب در جهت جغرافیایی غربی و شـمالی بـه  الروي به
همچنین مشخص گردید کـه در تمـام جهـات جغرافیـایی پـراکنش      

ول میخوار بلوط روي گونه دارمازو بیشتر از گونه ويالروهاي جوانه
  ).10باشد (شکل 

تلف درختی بـراي گونـه دارمـازو:    هاي مخفراوانی الرو در جهت
بیشترین میزان فراوانی الروهاي آفت در جهات جنوبی و غربی تـاج  
درخت و کمترین میزان فراوانی الروي نیز در جهات شمالی و شرقی 

  تاج درختان مشاهده شد.
خـوار بلـوط در جهـات مختلـف درختـان      فراوانی الروهاي جوانه

ختـی بـر روي میـزان فراوانـی     ثیر جهات درأول): تمیزبان (گونه وي
ول نشـان داد کـه بیشـترین    خوار بلـوط در گونـه وي  الروهاي جوانه

خوار بلوط در جهـت جنـوبی   پراکنش و میزان فراوانی الروهاي جوانه
ترین میزان فراوانی الروي نیز در جهت شمالی تـاج  تاج درختی و کم

  باشد.درخت می
  
  بحث

خـوار بلـوط در   جمعیتی جوانهدست آمده از تغییرات طبق نتایج به
 5447( 93این تحقیق در منطقه مورد مطالعه، در هردو سال متـوالی  

 7550( 94ول) و عـدد الرو روي وي  5042 >عدد الرو روي دارمازو
ول) تعـداد الرو  عـدد الرو روي وي  6429 >عدد الرو روي دارمازو 

سـت. بـه   ول ثبت گردیده اروي درختان دارمازو بیشتر از درختان وي
 خـوار جوانه براي بیشتري غذایی ارجحیت از دارمازو رسد بلوطنظر می

اي توسـط  بر اساس مطالعـه . باشدمی برخوردار ولوي به نسبت بلوط
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)، مشخص گردید که نوع میزبان تأثیر قابل 21کیادلیري و همکاران (
کننـده از آن دارد. از نظـر تـرجیح     توجهی بر جمعیت حشرات تغذیـه 

ی (میزبان اصلی)، با توجه به شرایط منطقه و مهیا بودن سـایر  میزبان

ي دیگـر،  اي بـه منطقـه  عوامل محیطی مناسب براي آفت، از منطقه
  .باشدمورد تغذیه متفاوت می ي درختگونه

  
 )α= 05/0( 94خوار بلوط در سال تجزیه واریانس مشخصات کمی تاثیرگذار بر میزان فراوانی الروهاي جوانه- 2جدول 

Table 2- Analysis of variance of effective quantitative characteristics on the frequency of oak leaf roller larvae in the study 
area in the year 2015  

Sig.  F میانگین مربعات 
Mean Squared  df  مجموع مربعات 

Sum of squares  
  منبع تغییرات

Source of variance  
 سال
Year  

 جهات جغرافیایی  454.856  3  151.619  114.215  *0.000
Aspect  

2015  

 گونه  23.804  1  23.804  17.932  *0.000
Species  

 جهات جغرافیایی * گونه  23.404  3  7.801  5.877  *0.001
Aspect * Species  

 خطا  307/977  232  1.327    
Error  

 جهات درختی  1.156  3  0.385  1.169  0.321
Cardinal Directions  

 جهات درختی * جهات جغرافیایی  10.519  9  1.169  3.547  *0.000
Cardinal Directions * Aspect  

 جهات درختی * گونه  0.583  3  0.194  0.590  0.622
Cardinal Direction * Species  

 جهات درختی* جهات جغرافیایی* گونه  3.378  9  0.375  1.139  0.332
Cardinal Directions * Aspect * Species  

 خطا  229.322  696  0.329    
Error  

             Significant: α = 0.05 *                         درصد 95دار در سطح اطمینان * معنی
  

   
  94خوار بلوط در سال هاي بلوط موجود در منطقه بر میزان فراوانی الرو جوانهثیر متقابل جهت جغرافیایی و گونهأت - 8شکل 

Figure 8- The interaction of aspect and oak species in the study area on frequency of oak leaf roller larvae in 2015   
 



  1396 پاییز، 3 شماره، 31 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)      428

   
  94خوار بلوط در سال ثیر متقابل جهت جغرافیایی منطقه و جهات تاج درختی بر میزان فراوانی الروهاي جوانهأت - 9شکل 

Figure 9- The interaction of aspect and cardinal directions in the study area on frequency of oak leaf roller larvae in 2015  
  

   
  94ول در سال خوار بلوط براي گونه دارمازو و ويثیر جهت جغرافیایی بر میزان فراوانی الروهاي جوانهتأ - 10شکل 

Figure 10- The effect of aspect on frequency of oak leaf roller larvae in 2015 
  
هاي خـالص شـرایط بـراي فعالیـت آفـت      طور معمول در تودهبه
خوار بلوط در تر است و میزان خسارت آفاتی نظیر پروانه جوانهمناسب

همچنین زاده و ). حسین16و  15هاي آمیخته بیشتر خواهد بود (توده
هـاي  در مناطق مختلـف جنگـل   هاییشزرگران و همکاران در پژوه

اند که اند و اعالم کردهغربی به نتایج مشابهی رسیدهاستان آذربایجان
در تمامی منـاطق آلـوده روي    T. viridanaبیشترین میزان آلودگی 

ترین شـدت آلـودگی را نیـز روي    و کم Q. infectoriaبلوط دارمازو 
و با توجه بـه   .)35و  14، 13( اندثبت نموده Q. libaniول بلوط وي

 داراي دارمازو ) بلوط23رشت (نتایج بدست آمده از تحقیق مطلبی تپه
 نیز باالتري ارجحیت از و بوده بلوط خوارجوانه براي بیشتري مطلوبیت
  است. برخوردار

هاي استان ) در پژوهشی در مناطق مختلف جنگل13زاده (حسین
 .Tرین میـزان آلـودگی   غربی اعالم کرده است کـه بیشـت  آذربایجان
viridana  در تمامی مناطق آلوده روي بلوط دارمازوQ. infectoria 

ثبـت   Q. libaniول و کمترین شدت آلودگی را نیـز روي بلـوط وي  
  ).P<0.01دیده است (رگ

خوار بلوط بر تعداد الروهاي جوانه در این تحقیق مشخص گردید
نسبت بـه سـال قبـل     94ول در سال روي هر دو گونه دارمازو و وي

 >94عـدد الرو در سـال    13979گیـري داشـته اسـت (   افزایش چشم
تواند از رسد افزایش دما می). به نظر می93عدد الرو در سال  10489

خوار بلوط در سـال  دالیل عمده این افزایش باشد زیرا الروهاي جوانه
را تري زمستان گرم 93خوار بلوط در سال نسبت به الروهاي جوانه 94

رسد این امر از عمده دالیل اصلی افزایش تعداد اند. به نظر میگذرانده
) در بررسی روي شکار جوانه7الروهاست. بریمانی ورندي و قاسمی (

چنین تعیین پراکنش آن در اسـتان مازنـدران اعـالم    خوار بلوط و هم
-خوار بلوط در تمام مناطق مورد بررسی جذب تلهاند پروانه جوانهکرده

هـاي  خوار بلوط نسبت به سـال اي فرمونی گردیده و جمعیت جوانهه
تواند باعث توسعه جمعیـت  افزایش دما میقبل در حال افزایش است. 
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و  T. viridanaخـوار شـود. بـه عنـوان مثـال پویـایی       حشرات برگ
Operophtera brumata  خـوار اصـلی   که دو گونه از حشرات بـرگ

منـد  توانند از افزایش دماي بهار بهرهدرختان بلوط در اروپا هستند می
خوار فعال روي درختان هاي حشرات گیاهبسیاري از گونه ).27شوند (

اي هستند. این بلوط، در طول دوران زندگی خود داراي نوسانات چرخه
اي اغلب توسط عوامل زنده از جمله تامین مواد غذایی، نوسانات چرخه

خوار بلـوط  شود. جوانهها تنظیم میها، شکارچیان و بیماريپارازیتویید
T. viridana 29اي اسـت ( هاي داراي نوسانات چرخهگونه ءنیز جز .(

اي براي منابع غذایی نیز ممکن است عامل تعیـین  رقابت درون گونه
). رویوآلت و همکاران 20باشد (   T. viridanaکننده چرخه جمعیتی 

یش درجـه حـرارت تکثیـر و    اند که با افزا) در تحقیقی بیان داشته26(
توسعه الروي سرعت یافته و در نتیجه شانس بقا با کاهش زمـان را  

 در باال دماي و آب استرس اند کهو همچنین بیان داشته کندبیشتر می
 میزبان و فنولوژي درخت، فیزیولوژي روي بر مستقیم اثرات تابستان،

آدامز و  .دارد تدرخ در موجود هايگونه فراوانی و توزیع در یتنها در
از آنجا کـه درجـه حـرارت اغلـب داراي اثـر       اند)، بیان کرده1ژانگ (

شـان دارد بـه ایـن    مستقیم روي حشرات در بسیاري از مراحل زندگی
نتیجه رسیدند که جمعیت حشـرات عملکـرد بهتـري در آب و هـواي     

هـاي عرضـی نیـز    هاي گرادیاندهد. پژوهشتر از خود نشان میگرم
هـاي  خـوار در عـرض  است که آسیب بیشتر حشرات گیـاه  نشان داده

نیـز اذعـان   ) 12کمتر (گرم) وجـود دارد. هاگسـتروم و سـوبرامانیام (   
اند که مواد غذایی و شرایط زیست محیطی در توسـعه و بقـاي   داشته

حشرات نابالغ و همچنین سرعت زمان توسعه آنها موثر اسـت و ایـن   
  شود.یت حشرات منجر میشرایط به تولید مثل و رشد سریع جمع

ترین پارامترهـاي مـورد بررسـی،    در تحقیق حاضر یکی از اصلی
خوار بلوط در جهات جغرافیایی بود کـه  بررسی تغییرات جمعیتی جوانه

داري بـین میـانگین میـزان    معلوم گردید اختالف معنی 93براي سال 
 5 خوار بلوط در جهات مختلف جغرافیایی در سطحفراوانی الرو جوانه

درصد وجود دارد که بیشترین تعداد الرو در جهت جغرافیایی شرقی و 
ترین تعداد الرو در جهت جغرافیایی غربی مشاهده گردید. در سال کم
غربـی بـوده اسـت و    عمده غالب وزش باد منطقه از سمت جنوب 93

-رسد دلیل اصلی پراکنش بیشتر الروهاي جوانـه نظر میهمین امر به
ترین ت شرقی منطقه باشد که در جهت غربی نیز کمخوار بلوط در جه

معلوم گردید کـه  نیز  94سال  پراکنش الروي مشاهده گردیده است.
هـاي بلـوط موجـود، روي میـزان     اثر متقابل جهات جغرافیایی و گونه

دار بـوده و بیشـترین میـزان    خوار بلوط معنـی فراوانی الروهاي جوانه
در جهت جغرافیـایی جنـوبی و کـم   خوار بلوط فراوانی الروهاي جوانه

باشد که براي هر دو گونه دارمازو ترین میزان نیز در جهت شمالی می
باشد. اثر متقابـل جهـات تـاج درخـت و جهـات      ول یکسان میو وي

دار خوار بلوط معنـی جغرافیایی نیز روي میزان فراوانی الروهاي جوانه
خـوار بلـوط   جوانـه  که بیشترین میزان فراوانی الروهايطوريبوده به

ترین میزان براي تمام جهات درختی در جهت جنوب جغرافیایی و کم
فراوانی الرو براي تمام جهات درختی نیز در جهت شمال جغرافیـایی  

نیز معلوم گردید کـه عمـده    94در سال  4باشد. با توجه به شکل می
باشد که همین امر نیز غالب وزش باد منطقه از سمت شمال شرقی می

خوار بلـوط  رسد عامل اصلی پراکنش بیشتر الروهاي جوانهبه نظر می
در جهت جنوب جغرافیایی که دور از وزش باد نسبت به جهت شمال 

حسینی جغرافیایی باشد که درست رو به جهت وزش باد قرار دارد. آل
 جمعیـت  کـه  صورتی دراند، ) در تحقیقی اذعان داشته2و همکاران (

 نظر به ناپذیر اجتناب الروها جاییجابه بود، یادز درخت یک روي الرو
ها شاخه از شدن آویزان و تار تنیدن با الروها مواقعی چنین رسد درمی

 دیگـر  درخت به درختی از و دیگر شاخه به ايشاخه از باد جریان با و
اند که باد بیان کردهدر تحقیقی ) 3یابند. عاشوري و خردپیر (می انتقال

تواند حشرات را کیلومترها به وهاي اقلیمی است. باد میجزء اصلی الگ
هاي جدید منتقل کند و فقط افراد بالغ نیستند سمت مناطق و زیستگاه

هاي شوند، برخی اوقات الروها نیز در مسافتکه توسط باد پراکنده می
خصـوص اگـر بخواهنـد از    شوند، بـه جا میقابل توجه توسط باد جابه

براي مواد غذایی محدود در اثر تراکم زیاد فـرار   ايرقابت درون گونه
ــه ابریشــم  ــه، انتقــال الروهــاي پروان ــد. یــک نمون ــاجور کنن ــاف ن ب
Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantridae)    توسـط بـاد

است که در حقیقت جمعیت آفت بیشتر در سن اول الروي توسط باد 
الیاف ابریشمی خوبی شود. الروهاي تازه از تخم خارج شده جا میجابه

سازد تـا از بـاد اسـتفاده کننـد و از     کنند که آنان را قادر میتولید می
شود این درختان میزبان برخوردار از تراکم باال رهایی یابند و تصور می

جایی چندین کیلومتري را نیز داشته باشند. ندرر و حشرات امکان جابه
وجودات به شدت توسط پویایی جمعیت م، اندنشان داده )24اسکوپ (

گیـرد. فراتـر از اثـرات    ثیر قرار میأپارامترهاي زیست محیطی تحت ت
فصلی آب و هوا، تغییرات در حال انجام در شرایط آب و هوایی به طور 

هـاي  مستقیم به تغییرات در پراکندگی و افزایش مـرگ و میـر گونـه   
  شود. حشرات منجر می

رسـی در ایـن تحقیـق    یکی دیگر از پارامترهاي اصـلی مـورد بر  
خوار بلوط در جهات تاج درختی بود که بررسی تغییرات جمعیتی جوانه

دار نبوده است ولی جداول هاي مورد بررسی معنیدر هیچ یک از سال
ثیر مستقیم باد أتواند تمی 94و  93دو سال متوالی  توصیفی براي هر

ررسـی  گیري و پراکنش جمعیت الروي نمایان سـازد. در ب را در جهت
روي هر دو گونه دارمازو  93خوار بلوط در سال تغییرات جمعیتی جوانه

هاي درختی روي جهت ول بیشترین تجمع الروي در بین جهتو وي
ثیر وزش باد در آن نسبت به سایر أشرقی تاج درخت مشاهده شد که ت

نیز بررسی تغییرات جمعیتـی   94جهات درختی حداقل است. در سال 
ول نشـان داد کـه   ط بر روي هردو گونه دارمـازو و وي خوار بلوجوانه

بیشترین تجمع الروي در جهت جنوب تـاج درخـت و سـپس جهـت     
ترین تجمع الروي نیـز در جهـت شـمال تـاج     غرب تاج درخت و کم
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 94و هـم در سـال    93رسد هم در سال نظر میباشد و بهدرختی می
زش بـاد و  ثیر جهت وهاي پراکنش الروي کامال تحت تأگیريجهت

اي بر )، در مطالعه33نور مستقیم خورشید هستند. زمانی و همکاران (
خوار پسته در اصفهان به نتایج مشـابهی  پره چوبپایش جمعیت شب

اند که جهت نصب تله در تاج درخت بـر شـکار   اند و بیان کردهرسیده
که تعداد حشرات شکار شده آفت تفاوت قابل توجهی نداشت در حالی

هاي نصب شده در جهت جنوب تـاج درخـت بیشـتر از جهـت     در تله
شمال تاج درخت بود، اما این اختالف جمعیـت حشـرات شـکار شـده     

دار نبوده و عملکرد دو جهت شمال و جنوب تاج درخت در شکار معنی
هاگسـتروم و سـوبرامانیام   شود. حشره آفت یکسان در نظر گرفته می

-سبت به حشرات بالغ جوانـه شاهده کردند که حشرات نابالغ نم) 12(
خوار بلوط از موفقیت بیشتري براي پیدا کردن مواد غذایی با کیفیت و 
شرایط زیست محیطی مطلـوب برخوردارنـد. مـواد غـذایی و شـرایط      
زیست محیطی در توسعه و بقاي حشرات نابـالغ و همچنـین سـرعت    

 ثر است و این شرایط به تولید مثل و رشـد سـریع  ؤزمان توسعه آنها م
اند کـه  نشان داده )24ندرر و اسکوپ (شود. جمعیت حشرات منجر می

هـا، تغییـرات احتمـالی در    منظور حفظ ثبات آینده و سالمت جنگلبه
خوار، باید فرآیندهاي مدیریتی و سیاستی پویایی جمعیت حشرات گیاه

جنگل در نظر گرفته شود. پویایی جمعیت موجودات به شـدت توسـط   
گیـرد. فراتـر از اثـرات    ثیر قرار میأحیطی تحت تپارامترهاي زیست م

طور فصلی آب و هوا، تغییرات در حال انجام در شرایط آب و هوایی به
مستقیم به تغییرات در پراکندگی، تولید مثل و افـزایش مـرگ و میـر    

شود. موفقیت در رشد و نمو حشرات گیاههاي حشرات منجر میگونه
هوا بستگی دارد. ظهـور حشـرات و    طور غیر مستقیم به آب وخوار به

ظهور اولیه الروها پس از خواب زمستانی ممکن است به ترکیب طول 
روز و درجه حرارت آستانه بستگی داشته باشد. با توجه به دوره کوتاه 

شدن حساس تخم و الروها که در آن، حشرات نسبت به شکار و انگلی

  ت.هستند، احتمال بقا و فراوانی افزایش خواهد یاف
  

  گیري کلینتیجه
 94و  93نتایج این پژوهش در هـر دو سـال متـوالی     با توجه به

خوار بلوط روي درختان دارمازو بیشتر از درختان ويتعداد الرو جوانه
رسد بلوط دارمازو از مقبولیت غـذایی بیشـتري   نظر میول بوده که به

الرو تعـداد   ول برخـوردار اسـت.  خوار بلوط نسـبت بـه وي  براي جوانه
نسبت  94ول در سال خوار بلوط براي هر دو گونه دارمازو و ويجوانه

گیري داشـته اسـت کـه ممکـن اسـت بـا       به سال قبل افزایش چشم
بررسی تغییرات جمعیتـی جوانـه   مرتبط باشد. 94افزایش دما در سال 

خوار بلوط در جهات جغرافیایی نشان داد که براي هر دو گونه دارمازو 
ترتیب در جهت ترین تعداد الرو بهبیشترین و کم 93ال ول در سو وي

-بیشترین تجمع الروي نیز در بین جهت جغرافیایی شرقی و غربی و
عمده غالب وزش  باشد.هاي درختی روي جهت شرقی تاج درخت می

رسـد  نظـر مـی  غربی بود که بهباد منطقه در این سال از سمت جنوب
خوار بلوط در جهت وهاي جوانهدلیل اصلی پراکنش و تجمع تعداد الر

نیز  94سال  اند. درثیر مستقیم وزش باد بودهأشرقی باشد که خارج از ت
ترتیب در ترین میزان فراوانی الروها بهمعلوم گردید که بیشترین و کم

بیشترین تجمع الروي در جهـت   جهت جغرافیایی جنوبی و شمالی و
ر جهـت شـمال تـاج    ترین تجمع الروي نیز دجنوب تاج درخت و کم

که عمده غالب وزش باد منطقه در این سـال نیـز از    باشددرختی می
-ثیر مستقیم بـاد در جهـت  أتتوان باشد که میشرقی میسمت شمال

خوار بلـوط را مشـخص کـرد.    گیري و پراکنش جمعیت الروي جوانه
هـاي  گیـري نشان داد که جهـت  94و  93نتایج بدست آمده در سال 

ثیر جهت وزش باد و تواند تحت تأخوار بلوط میوانهپراکنش الروي ج
  دماي محیط باشد.
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