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 رویشی  یها مشخصهجهت جغرافیایی بر  ریتأث

  Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae) بلوط خوار جوانهو تغییرات جمعیتی پروانه 

 پیرانشهر-منطقۀ قبرحسین یها جنگلدر 
 

 

 1سید رستم موسوی میرکال و 2محمد جمشیدی ،1محمدرضا زرگران
 

 ارومیهطبیعی دانشگاه ، دانشکدۀ منابع یجنگلداراستادیار گروه  5
 ارومیهدانشگاه  یعیطب  منابع، دانشکدۀ کارشناس ارشد جنگلداری 5

 (59/3/5931؛ تاریخ پذیرش: 6/5/5931)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

مختلف درختان بلوط زاگررس خسرار     های گونه یها جوانهبا تغذیه از برگ و  Tortrix viridana Lبلوط . خوار جوانه

جهت جغرافیایی بر خصوصریا    ریتأثبررسی  منظور به 39. این تحقیق در سال سازد یموارد  ها جنگل زیادی را به این

)پیرانشرهر( واقرع در    نیقبرحسر در منطقره   خروار  جوانره درختی بلوط و همچنرین برر تغییررا  جمعیتری     تودۀ ی کمّ

فیایی با اسرتفاده از روش ترانسرکت   انجام شد. در هر یک از جها  اصلی جغرا یغرب  جانیآذربابلوط استان  یها جنگل

 یریر گ انردازه  Q. libani G. Olivier ول یودرخت از بلروط   93و  Quercus infectoria G. Olivierبلوط دارمازو  93

شردند. نتراین نشران دادنرد      یریر گ اندازهو الروهای سن آخر آفت شمارش و مشخصا  کمی درختان میزبان نیز  شده

آن نیز مربوط به جهت شمالی و جنوبی بره ثبرت رسرید.     مقدار نیکمترر جهت شرقی و بیشترین قطر تاج درختان د

نتاین نشران داد اخرت     جنوبی و شمالی بود. همچنین  یها جهتدر  بیترت بهنیز  نهیبرابرسبیشترین و کمترین قطر 

وجرود داشرته اسرت. برین      ول ویبلوط روی درختران دارمرازو و    خوار جوانه( بین تراکم الروهای α=31/3) داری معنی

مشراهده شرد و آزمرون     داری معنری مختلف جغرافیایی نیز اخت    یها جهتبلوط در  خوار جوانهالرو  مقدارمیانگین 

در جهرت   بیر ترت بره بیشرترین و کمتررین تعرداد الرو     ول یودارمرازو و  گونرۀ  بررای هرر دو   ( نشان داد HSDتوکی )

 آمرده  دسرت  بره نتراین   روی آفت نیز روی جهت شرقی تاج درخرت برود.  بیشترین تجمع ال جغرافیایی شرقی و غربی و

جهرت وزش براد    ریترأث تحت  تواند یمبلوط  خوار جوانهپراکنش الروهای  یها یریگ جهتاین امر است که  ۀدهند نشان

 قرار بگیرد.

 .ول یوزاگرس، دارمازو، آفت، بلوط، کلیدی:  یها واژه

 

 
 ایمیل  33544865553 :تماس ۀشمار    مسئول  ۀنویسند: m.zargaran@urmia.ac.ir 



 ...خوار بلوط پروانه جوانه یتیجمع را ییو تغ یشیرو یها بر مشخصه ییایجهت جغراف ریتأث  153

 

 و هدف مقدمه

 ۀمکرر یناز  یا منطقره در  ایران از نظرر جغرافیرایی  

نظر وجرود  از  طور معمول بهشمالی واقع شده است که 

. امروزه طبق آخرین اط عا  و آمار، استفقیر جنگل 

میلیون هکتار جنگرل در ایرران وجرود دارد     55حدود 

درصد از مساحت کل کشور را  9/7که این مقدار فقط 

 یهرا  جنگرل (. 5981)والیتی و کدپور،  شود یمشامل 

منرراطق جغرافیررایی برره رهررار گررروه،  براسرراسران ایرر

خررزری و  یهررا جنگررلشررمال ایررران ) یهررا جنگررل

 یها جنگل) جنوب غربغرب و  یها جنگلارسباران(، 

بیابرانی   یها جنگلف   مرکزی ) یها جنگلزاگرس(، 

 یهرا  جنگرل جنوب ایران ) یها جنگلو کوهستانی( و 

 شروند  یمر و دریای عمان( تقسیم  فارس نیخلسواحل 

زاگررس   یها جنگل(. 5989و همکاران،  یثاقب طالب)

شررو    یغربر  جران یآذرباپیرانشهر در استان منطقۀ از 

زاگررس و بختیراری ترا    کوه   رشتهو در امتداد شود  می

( در اسرتان فرارس   جنگرل  انیر ماطرا  جهرم و فسرا ) 

و مروی  5989و همکاران،  یثاقب طالب) ابدی یمادامه 

 یوهررروا آببرررا  هرررا جنگرررل(. ایرررن 5984مهررراجر، 

مهرم و حسراس در    یها ستمیاکوس، از یا ترانهیمد نیمه

 1مسراحتی در حردود    و برا رونرد   مری   شرمار  بره ایران 

 شروند  مری  کشرور شررو    شمال غرباز میلیون هکتار 

(Zandebasiri and Azhdari, 2012  و مسراحتی ) در

ایرران را نیرز    های جنگلدرصد از کل سطح  45 حدود

و همکراران،   یثاقرب طرالب  ) انرد  دهدابه خود اختصاص 

 هرا  جنگرل مختلرف بلروط در ایرن     یهرا  گونه(. 5989

 یها گونهآمیخته و گاهی غالب حضور دارند.  صور  به

( Q. libani) ول یو(، Quercus brantii) بلوط ایرانری 

ایررن  یهرا  گونرره( از عمرده  Q. infectoriaو دارمرازو ) 

و  کدسرت یگراهی   هرا  جنگرل . ایرن  هسرتند  هرا  جنگل

ناخرالص و آمیختره دیرده     صور  بهو گاهی  اند خالص

 رویشرگاه،  براسراس (. 5984)مروی مهراجر،   شوند یم

متمرایز،   بخرش  دو به را بلوط زاگرس مختلف های گونه

 تقسریم  جنروبی  زاگرس شمالی و زاگرس عنوان تحت

 Q. infectoriaویرةۀ   شمالی رویشگاه . زاگرساند کرده

 برا   حروزه  ایرن  از هرایی  قسرمت  در البتره  کره  اسرت 

Q. brantii یا Q. libani  شرود  مری  دو مخلروط  هرر  یرا 

 یها جنگلاز عوامل اصلی تخریب  (. یکی5979)فتاحی، 

 زادآوری رویرش و  کراهش  موجرب بلوط غرب کشور که 

، آفرا  و  شروند  یمر زاگررس   ۀیر ناحدر  جنگلری  درختان

 ۀپرر  شب(. 5981)عسکری و همکاران، هستند  ها یماریب

و نام  .Tortrix viridana L با نام علمی بلوط خوار جوانه

 مهرم  آفا  از جمله، moth Oak leaf rollerانگلیسی 

شمال  در برخی از کشورهای اروپایی، بلوط های جنگل

  اسررتعرررا   و همچنررین ایررران و آفریقررا غرررب

(Ivashov et al., 2002; Schroder and Degen, 2008.) 

ۀ زاگررس  حروز  یهرا  اسرتان در بعضی از  ذکرشدهآفت 

 بلروط زاگررس   هرای  جنگلو از دارد شمالی پراکنش 

 لرسرتان،  بویراحمد، و کهگیلویه های استاندر  ةهیو به

 یغربرر جررانیآذربا بختیرراری، فرارس و  رهارمحرال و 

؛ زرگران، 5986گزارش شده است )غباری و همکاران، 

و همکرراران،  نیحسرر آل؛ 5933، زاده نیحسرر؛ 5986

 داران پولرک  برال راسرتۀ  ه (. این پروانه متعلق بر 5935

Lepidoptera ، خانوادۀTortricidae  و جنسTortrix 

 باراولین  را این پروانه (.Tomescu et al., 2014) است

بلرروط در  یهررا جنگررلاز  5355در سررال اسررکا  

آمرةل و   برار  نیاولر . در ایرران  کررد انگلستان گرزارش  

بلروط   خروار  جوانهپروانۀ دو عدد  5914عبایی در سال 

و شناسرایی   یآور جمرع مراکو و سردشرت   منطقۀ از  را

عبرایی ایرن آفرت را از     5965سپس در سرال   ؛کردند

یلویرره و بویراحمررد  گبلرروط اسررتان که  یهررا جنگررل

)بهرداد،   کردگزارش  آن راو میزان خسار   یآور جمع

شمال آفرت   یها جنگل(. اگرره این گونه برای 5966

 5973ل در سرا  بار نیاول ،شد یممحسوب  یا نهیقرنط

 شرد مشراهده   نیز بلوط استان مازندران یها جنگلدر 

بلروط   خروار  جوانره (. 5981ورندی و قاسمی، )بریمانی

برروده و میزبرران ترجیحرری آن    5الیگوفررا  ای حشررره

 ;Hunter, 1997) اسرت  بلروط  مختلرف  یهرا  جرنس 

 
1 Oligophagous 
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Merle, 1999 .) اسپانیا  های جنگلمیزبان این آفت در

در  و Q. pyrenica و Quercus ilexبلررروط سررربز 

و در ایرران دارمرازو    Q. orientalisروسیه  های جنگل

Q. infectoria    و بلروط ایرانریQ. brantii (persica) 

 ;Gieger and Thomas, 2002)اسررررررت 

Glavendekic and Medarevic, 2010 .) خروار  جوانره 

 افرررا  ماننرردگیرراهی دیگررر  یهررا گونرره دیگررربلرروط از 

(Acer spp. ) صررنوبرو (Populus spp. ) نیررز تغذیرره

 یغربر  جران یآذربا. در (Ciesla et al., 2004) کنرد  یم

پیرانشررهر و  یهررا جنگررلاز  ییهررا قسررمتایررن آفررت 

تحت تأثیر قرار داده  تاکنون 5977سردشت را از سال 

زیادی را به شادابی و  یها خسار و با طغیان هرساله، 

)برانن شرفیعی و    سرازد  یمر بقای درختران بلروط وارد   

الروهای سرن اول و دوم در داخرل    (.5933ان، همکار

و پس از ورود به سرن سروم   اند  در حال تغذیه ها جوانه

و  هررا برررگخررارج شررده و از کررل  هررا جوانررهالروی، از 

. الروهرای  کننرد  یمر درختان بلروط تغذیره    های جوانه

سنین باالی این آفرت )سرن رهرارم و پرنجم الروی(     

کنند  میغذیه بدون هیچ محدودیتی از درختان بلوط ت

و همچنین عریران شردن    ها برگاز بین رفتن  سببو 

الروهرا و  تغذیرۀ  ند. شرو  های هوایی درختان می قسمت

 سربب استمرار خسار  این آفت روی درختران بلروط   

و  شرود  مری خشکیدگی و پیری زودرس درختان بلوط 

دارد  یدر پر بعد کراهش زادآوری آنهرا را    های سالدر 

؛ برررانن شرررفیعی و 5986؛ زرگرررران، 5966)بهرررداد، 

 (.5933همکاران، 

جهت جغرافیرایی   ریتأث، بررسی پةوهشهد  این 

در  یبررسر  مرورد درختری  ترودۀ  بر خصوصیا  کمری  

آن بررر تغییرررا  جمعیترری  ریتررأثمنطقرره و همچنررین 

بلوط بود. در نهایت با استفاده از نتاین ایرن   خوار جوانه

تحقیق مشخص خواهد شرد کره ایرن آفرت در کردام      

غرافیررایی و در کرردام جهررت ترراج درخترری از جهررت ج

منطقرۀ  تا بتروان بره   است پراکنش بیشتری برخوردار 

و در  کررد متراکم این آفت روی میزبان دسترسی پیدا 

 .راهکارهای مبارزه با این آفت از این نتاین بهره جست

 ها مواد و روش

 معرفی منطقه

جنروب  در  یغرب یجانآذربابلوط استان  یها جنگل

پیرانشررهر و  یهررا شهرسررتانن اسررتان در ایرر یغربرر

و  9833. حداکثر ارتفا  منطقره  اند سردشت واقع شده

 مقردار  .اسرت مترر از سرطح دری   5333حداقل آن نیز 

، نرو  اقلریم   متر یلیم 5333به  نزدیکبارندگی ساالنه 

پوشرش   مرطروب سررد و   نیمهضریب آمبر ه:  برحسب

 ، Q. persica یهررا گونررهغالررب منطقرره متشررکل از  

Q. libani  وQ. infectoria و  یا رهیرررجز) اسرررت

 توجه با نیقبر حس منطقۀ(. 5985، یرستاق یمیابراه

 آفرت  بره  آلرودگی  هرای  کرانون  نیترر  مهرم  از نکهیا به

 (،5935)زرگرران و همکراران،    اسرت  بلوط خوار جوانه

. شرد  انتخراب  صحرایی اجرای عملیا  منطقۀ عنوان به

 96˚ 53׳  37״ در پیرانشرهر در  نیقبرر حسر  روستای 

مساحت طول شرقی با  41˚ 58׳  57״عرض شمالی و 

 (.5هکتار قرار دارد )شکل  513 تقریبی

اط عررا  ادارۀ کررل هواشناسرری    براسرراسبرراد: 

ی و سررازمان هواشناسرری کشررور در  غربرر جررانیآذربا

و ساالنه، جهرت وزش براد    ساله دهی نمودارهاخصوص 

ی جغرافیرای  غررب  جنروب از سرمت   39غالب در سال 

 (.5بوده است )شکل 

 (T. viridanaبلوط ) خوار جوانهة پر شب

 برا آن  عررض  کره  اسرت ی ا پرره  شرب  کاملۀ حشر

 سربز  جلو های برال. است متر یلیم 58-59 بازی ها بال

اسرت   ررهیت به لیما خاکستری عقب های بالو  روشن

 هرای  شرک یر بره  مجهرز  عقبو  جلوی ها بالیۀ حاشو 

 نرر ی ها پروانهاز  تر بزرگ دهمای ها پروانه. استی کیبار

؛ 5973و  5977؛ عبرررایی، 5966)بهرررداد،  هسرررتند

الروها در هنگام تفرریخ بره رنرر زرد    (. 5935صفوی، 

 قفرس ( و سر و پشرت  متر میلی 9-4کهربایی هستند )

 . است  ای سینه قهوه
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 جهت وزش باد غالب در منطقۀ تحقیق  -5شکل  تحقیق ۀمنطق تیموقع -5شکل 

 

از رند روز تغذیه رنر الروهای جروان )سرن   پس 

 های خالدوم و سوم الروی( متمایل به سبز کمرنر با 

 مترر  یلر یم 6-3شود و طول تقریبی آنهرا بره    می  سیاه

هستند و پرس   سبزرنر. الروهای سن رهارم رسد می

ی به الرو سرن پرنجم )سرن آخرر( تبردیل      جلداندازاز 

 55-51. الروهرای سرن آخرر )سرن پرنجم(      شروند  یم

طول دارنرد و بره رنرر خاکسرتری کمرنرر       متر میلی

؛ زرگرران و  5933، زاده نیحسر مایل به سبز هسرتند ) 

 رنررر  نیتردر برهند و سبز ها رهیشف(. 5934همکاران، 

، زاده نیحسر ) شرود  یمر  اهیسر  بره  لیر ما ای قهروه  آنها

و  بروده  سرال در  نسرل  کدارای یر  آفرت  نیا(. 5933

 .است تخم صور  بهی آن گذران زمستان

از  نئونرا   الروهای خروج با همزمان آفت خسار 

 الرویاول و دوم  نیسرن و  شود می شرو  اسفند اواخر

 سرن  الروهای. کنند یم یزندگ ها جوانه داخلدر  عم ً

از  هیر تغذ بره  شررو   هرا  جوانره از  خرروج از  پرس  سوم

را  هرا  برگ ،هیتغذ هنگامو در  کنند می جوان یها برگ

در  خسرار  و  هیر تغذ شرد  . تنند یم تارو  کنند می تا

 طروری بره شود، می ظاهر الروی پنجمو  رهارم نیسن

 یالروهرا . کننرد  یم برگاز  عاریرا  درختان گاهی که 

 ترا  یشرم یابر تارهرای  برارا  ها برگ یها لبهسن پنجم 

. شروند  یمر  لیتبرد  رهیشرف  بهآن  داخلو در  کنند می

 خرارج  هرا  پروانره و  شرده  باز ها رهیشف هفتهاز دو  پس

آفرت در   (. ایرن 5935)زرگرران و همکراران،    ندشو یم

. ظهرور  شرود  یمر سمت منابع نوری جلب  بهاوایل شب 

بلوط اوایل خرداد و اوج پرواز  خوار جوانهحشرا  کامل 

 آنها اواخر خرداد است.

 اطالعات یآور جمعروش 

 یهرا  جنگرل بسریار در   یهرا  یگردش جنگلابتدا با 

( و سرپس  نیقبرر حسر  ) یسبرر موردمنطقۀ پیرانشهر 

 یریر گ انردازه برای آمراربرداری و   نظر مورد یها جهت

و در  39مشخص و انتخاب شد. این تحقیرق در سرال   

. گرفررت( انجررام نیقبررر حسرر ) نظررر مرروردمنطقررۀ 

الروهررای سررن آخررر آفررت در اواسررط   برررداری نمونرره

 نمونه  قطعهاردیبهشت صور  گرفت. با توجه به اینکه 

فاقرد سررطح و   توانرد  یمر  یرداربر  نمونره  یهرا  روشدر 

 هماننرد  ،نقطره یرا خرط )ترانسرکت( باشرد      صرور   به

زاگرس و ارسرباران(   مانندخارج از شمال ) یها جنگل

)زبیرری،   روش ترانسکت استفاده بیشتری داشته است

رهرار   نظر مورد ۀدر منطق در این تحقیق نیز .(5985

 ییها ترانسکتجهت جغرافیایی انتخاب و در هر جهت 

 ول یو. درختان دارمازو و شدمتر پیاده  533فواصل با 

آنهرا در راسرتای ترانسرکت    تنرۀ  که به نحوی تراج یرا   
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شرکل ظراهری نیرز     نظرر  از)آزیمو  مشخص( بوده و 

(، برای کاهش زاد شاخهمشابه و تقریباً یکدست باشند )

. بدین منظور در شدند یریگ اندازه یبردار نمونهخطای 

درخرت دارمرازو    93یرایی  مجمو ، در هر جهت جغراف

Q. infectoria  ول ویدرخت  93و تعداد Q. libani  و

شاخه در رهار جهت اصلی تاج رهار از هر درخت نیز 

مشخصا  درختران از   دیگر. شدند یریگ اندازهدرخت 

و قطرر برزرگ و    نهیبرابرسر قبیل ارتفا  درختان، قطر 

سررطح ترراج پوشررش و محاسرربۀ کورررک ترراج برررای 

آلرروده نیررز در رهررار جهررت   یاهرر شرراخهمشخصررا  

جغرافیایی در هر ترانسرکت بررای بررسری مشخصرا      

 یریر گ انردازه  یبررسر  مورد یها شاخهکمی درختان و 

 یبررسر  موردذکر است که در هر درخت  شایانشدند. 

در رهار جهرت اصرلی تراج درخرت )شرمالی، غربری،       

شراخۀ  شرقی و جنوبی تاج درخرت مرورد نظرر( یرک     

در هر شاخه از نوک شراخه بره   مناسب انتخاب شده و 

شررو  بره    متر یسانت 13سمت داخل درخت، به طول 

در تعردا آنهرا   بلوط شد و  خوار جوانهشمارش الروهای 

 شرده   یطراحر  قب ًمخصوص که  آماربرداری یها برگه

)اواسرط   یبرردار  نمونره به زمران   با توجهثبت شد.  بود

 در خصروص گرفتره   انجرام  یهرا  یبررسر اردیبهشت( و 

بلوط، مربوط  خوار جوانهلو ی آفت، تمامی الروهای بیو

 .شدندبه سن آخر )سن پنجم( بودند که شمارش 

از روش پیمرایش برا    ها نمونه خطبرای پیاده کردن 

اسرتفاده   نمرا  قطرب و  سنن بیش، یمتر 51 یها طناب

وارد  اکسرل  در یرک فایرل   آمرده  دست به یها دادهشد. 

انجررام  هررا دهداشرد و محاسرربا  الزم برررای اسررتخراج  

مختلف  یها جهت ریتأث. برای توصیف یا بررسی گرفت

 خروار  جوانره فراوانی الروهای بر جغرافیایی و نو  گونه 

( و از طررر  58)نسررخه  SPSS افررزار نرررمبلرروط از 

اسپلیت پر   در زمران اسرتفاده شرد.      5×4فاکتوریل 

 ۀو مقایسررگرفررت انجررام  ANOVAآنررالیز دوطرفرره 

. صور  پرذیرفت  HSDزمون توکی آبا  ها دادهمیانگین 

 ترسیم شدند.اکسل  افزار نرمنمودارها نیز با 

 نتایج

 هشاخقطر 

برا   هرا  شراخه روی قطر  ها داده لیوتحل هیتجزنتاین 

شاخۀ گونرۀ  بیشترین قطر  بود:رنین  9توجه به شکل 

Q. infectoria  جغرافیایی شرقی و شمالی و  جها در

جنرروبی  قطررر شرراخه در جهررت جغرافیررایی نیکمتررر

بیشرترین قطرر     Q. libani گونرۀ . در شرد  یریگ اندازه

 نیکمترر جغرافیایی غربری و شررقی و    جهتشاخه در 

 قطر شاخه در جهت جغرافیایی جنوبی مشاهده شد.

 نهیبرابرسقطر 

درختران   نهیبرابرسروی قطر  ها داده لیوتحل هیتجز

بیشترین قطرر   Q. infectoriaگونۀ نشان داد که برای 

جغرافیررایی جنرروبی و شرررقی و  جهررا در  هنیبرابرسرر

. اسررتقطررر در جهررت جغرافیررایی شررمالی   نیکمتررر

 Q. libani ۀدرختان برای گونۀ نیبرابرسبیشترین قطر 

قطر نیز  نیکمترجغرافیایی غربی و جنوبی و  جهتدر 

 (.4رسید )شکل  به ثبتدر جهت جغرافیایی شمالی 

 قطر تاج

روی قطرر   39در سرال   ها داده لیوتحل هیتجزنتاین 

 بره شرر  زیرر اسرت:     1تاج درختان با توجه به شکل 

 Q. libani و Q. infectoriaبرای هرر دو گونرۀ بلروط    

جغرافیایی شرقی و  جهتبیشترین قطر تاج درختان در 

 قطر در جهت جغرافیایی شمالی مشاهده شد. نیکمتر

 ارتفاع

در خصروص ارتفرا     هرا  داده لیر وتحل هیر تجزنتاین 

 Q. infectoriaاد کرره در گونررۀ  درخترران نشرران د 

جغرافیایی شررقی و    جهتبیشترین ارتفا  درختان در 

ارتفا  در جهت جغرافیایی شمالی برود. بررای    نیکمتر

ی هرا  جهرت نیرز بیشرترین ارتفرا  در     Q. libaniگونۀ 

ارتفرا  در جهرت    نیکمترجغرافیایی شرقی و غربی و 

 (.6جغرافیایی شمالی مشاهده شد )شکل 
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Q. infectoria Q. libani

  
  .ی مختلفها جهتدر  ها شاخهتغییرا  قطر  -9شکل

 خطای معیار در باالی ستون مربوط نشان داده شده است.

  .ی مختلفها جهتینۀ درختان در برابرستغییرا  قطر  -4شکل 

 خطای معیار در باالی ستون مربوط نشان داده شده است.

  

  
 .ی مختلفها جهتتغییرا  قطر تاج درختان در  -1شکل 

 خطای معیار در باالی ستون مربوط نشان داده شده است.

 . ی مختلفها جهتارتفا  درختان در  -6شکل 

 خطای معیار در باالی ستون مربوط نشان داده شده است.

 

 بلوط خوار جوانهفراوانی الروهای  قدارمبررسی 
روی عوامرل   هگرفتر  انجرام واریانس تجزیۀ  براساس

بلروط   خروار  جوانره فراوانی الروهای  مقداربر  رگذاریتأث

برین فراوانری الرو    یدار یمعنر که اخرت     شدمعلوم 

 و  Q. infectoriaگونررۀ بلرروط بررین دو  خرروار جوانرره

Q. libani  وانی الروهرا روی  فرا که یطور بهوجود دارد

 .Qگونرۀ  الرو( بیشرتر از   1447) Q. infectoriaگونۀ 

libani (1345  )نتراین نشران داد اخررت     اسرت الرو .

 مقردار درصرد برین میرانگین     1در سرطح   یدار یمعن

مختلرف   یهرا  جهرت بلروط در   خوار جوانهفراوانی الرو 

برا اسرتفاده از    7شکل  براساسجغرافیایی وجود دارد. 

میررانگین فراوانرری  یبنررد گررروه HSD آزمررون ترروکی

گونرۀ  دو  بلروط روی هرر   خوار جوانهالروهای سن آخر 

بیشترین فراوانی آفت )در مجمرو (  که بلوط نشان داد 

فراوانرری در  نیکمتررردر جهررت جغرافیررایی شرررقی و 

 رسید. به ثبتجهت جغرافیایی غربی 

بلوط در چهار جهتت   خوار جوانهفراوانی الروهای 

 یاصلی جغرافیای

جهررا  جغرافیررایی بررر فراوانرری الروهررای    ریتررأث

بررای گونرۀ    که یطور بهبود،  دار یمعنبلوط  خوار جوانه

Q. infectoria  خروار  جوانره بیشترین فراوانی الروهای 

فراوانی در  نیکمتربلوط در جهت جغرافیایی شرقی و 

 .Qرسید. بررای گونرۀ    به ثبتجهت جغرافیایی غربی 

libani بلروط   خوار جوانهوانی الروهای بیشترین فرا نیز

مقدار در جهرت   نیکمتردر جهت جغرافیایی شرقی و 

 (.8جغرافیایی شمالی دیده شد )شکل 
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دار بین  حرو  التین بیانگر اخت   معنی. بلوط در جها  مختلف جغرافیایی درختان بلوط خوار جوانهفراوانی الروهای  -7شکل 

 . خطای معیار در باالی ستون مربوط نشان داده شده است.استدرصد  1ها در سطح  نمیانگی

 

 

 

خطای معیار در باالی . ول یوبلوط روی دو گونۀ بلوط دارمازو و  خوار جوانهیر جهت جغرافیایی بر فراوانی الروهای تأث -8شکل 

 ستون مربوط نشان داده شده است.

 

 

 یهتا  جهتت بلوط در  خوار جوانهاوانی الروهای فر

 دارمازو(گونۀ مختلف درختان میزبان )

فراوانی الروهای بر جها  درختی  ریتأث 3در شکل 

 شرده   دادهدارمرازو نشران   گونرۀ  بلوط روی  خوار جوانه

ایرن   ،شرود  یمر که در شکل مشراهده   طور هماناست. 

لری  و ،کنرد  ینمخاصی پیروی قاعدۀ پراکنش از الگو و 

میرانگین بیشرترین تجمرع پرراکنش الروی در      طور به

تجمرع پرراکنش    نیکمترر جهت شرقی تاج درخرت و  

 میانگین در جهت غربی تاج است. طور بهالروی 

 یهتا  جهتت بلوط در  خوار جوانهفراوانی الروهای 

 (ول یوگونۀ مختلف درختان میزبان )

درخترری بررر فراوانرری الروهررای  یهررا جهررت ریتررأث

 شرد؛  یبررسر نیرز   ول یوگونرۀ  وط روی بلر  خوار جوانه

پیداسرت ایرن پرراکنش از     53که از شرکل   طور همان

 طرور  بره ولری   ،کنرد  ینمر خاصری پیرروی   قاعدۀ الگو و 

میرانگین بیشرترین تجمرع پرراکنش الروی در جهررت     

شرقی تاج و کمتررین تجمرع در جهرت شرمالی تراج      

 درخت است.
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 یهتا  شتاخه بررسی ضریب همبستگی بین قطتر  

 بلوط خوار جوانهو فراوانی الرو  شده یبررس

برین قطرر    شده محاسبهضریب همبستگی  براساس

بلرروط،  خرروار جوانررهو فراوانرری الروهررای   هررا شرراخه

 .Qگونرۀ   درهمبستگی خیلری کمری مشراهده شرد.     

infectoria  در جهرت جغرافیرایی   بیشترین همبستگی

 نیکمتررربیشررترین و  Q. libaniگونررۀ در و شررمالی 

در جهرا  جغرافیرایی شررقی و     بیر ترت بره همبستگی 

 (.5جنوبی مشاهده شد )جدول 

 
 

  

یر جهت شاخۀ درخت بر فراوانی الروهای تأث -3شکل 

 روی بلوط دارمازو خوار جوانه

یر جهت شاخۀ درخت بر فراوانی الروهای تأث -53شکل 

 ول یوروی بلوط  خوار جوانه

 

 (α=31/3) بلوط خوار جوانهو فراوانی الروهای  یموردبررس یها شاخهبین قطر  همبستگیضریب  -5جدول 

 .Sig یبستگ همضریب  جهت جغرافیایی گونه

Q. infectoria 

 333/3* 551/3 شر 

 333/3* 537/3 شمال

 518/3 358/3 جنوب

 541/3 353/3 غرب

Q. libani 

 333/3* 547/3 شر 

 333/3* 573/3 الشم

 339/3* 373/3 جنوب

 335/3* 385/3 غرب

 درصد 31در سطح اطمینان  دار یمعن* 
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 ثبح

حضرور   وجرود  باماهیت نورپسندی بلوط و  دلیل به

توسرط   شرده  اشغال، بیشترین سطح ها جهتدر تمامی 

و مناطقی است که بیشتر در معررض   ها دامنه گونه این

سایر محققان نیز حضرور   های بررسینور قرار دارند. در 

 کره  اسرت  شرده   اع م ها جهت تمامی در ول ویبلوط 

اکولو یکی وسریع ایرن گونره اسرت     دامنۀ  ۀدهند نشان

 (.5989و همکاران،  طالبی)ثاقب 

از عوامرل مهرم در تعیرین کیفیرت      برابرسینهقطر 

ی کمّررمشخصررۀ  ترررین مهررمجنگلرری و  هررای رویشررگاه

، شرود  مری محسروب   ها گیری اندازهدرختان جنگلی در 

زمینی و موجرودی  رویۀ مقدار آن با حجم،  که طوری به

جنگررل ارتبرراط مسررتقیمی دارد )طررالبی و همکرراران، 

(. طبق نتاین تحقیرق حاضرر در منطقره، بررای     5981

 برابرسرینه و دارمازو بیشرترین قطرر    ول ویگونۀ هردو 

آن نیررز در  ینکمترررجغرافیررایی جنرروبی و   جهررتدر 

 نظرر  بره شرد.   گیرری  انردازه جغرافیرایی شرمالی     جهت

کمترر در   های جستوجود نور بیشتر و تعداد  رسد می

افرزایش قطرر درختران     سببجهت جغرافیایی جنوبی 

در  هرا  جسرت در این جهرت باشرد و وجرود بیشرترین     

شررده درخترران   سررببجهررت جغرافیررایی شررمالی   

کمتری در این جهت برابرسینۀ زیاد و قطر  های جست

( 5981باشرند. طرالبی و همکراران )   داشته یی جغرافیا

و بختیاری بره نتراین    رهارمحالاستان  های جنگلدر 

که بیشرترین قطرر    اند داشتهو بیان  اند رسیدهمشابهی 

آن مربروط   کمترینجنوبی و درۀ مربوط به  برابرسینه

و اخرررت   میررران تعرررداد  اسرررتشرررمالی درۀ بررره 

تلف یرال،  مخ شرایط دربلوط  زاد شاخه های پایه جست

بیشترین تعداد  که طوری بهاست،  دار معنیدره و دامنه 

شرمالی و  درۀ شده مربوط بره دامنره و    مشاهدهجست 

در تحقیقری  . اسرت جنروبی  درۀ آن مربوط به  کمترین

بلوط  دهی جست( 5981دیگر پورهاشمی و همکاران )

 و جهرت  دریرا،  سطح از ارتفا  فیزیوگرافی، عوامل بارا 

 در را بلرروط دهرری جسررت وتند دانسرر مرررتبط شرریب

 ذکرر  بیشرتر  شرمالی  هرای  دامنره  و پرایین  یها ارتفا 

مختلف جغرافیرایی،   های جهتدر بررسی تأثیر  .کردند

( و فترراحی 5985) یرسررتاق یمرریابراهو  ای جزیررره

کره جهرت جغرافیرایی شرمال      اند کرده( اشاره 5979)

دارمرازو دارد.  گونرۀ  تأثیر بهتری در پراکنش و استقرار 

 از حاصرل  ( نیز نتیجره 5981) یثاقب طالبو  فر یدمه

 برودن  پسرند  رطوبرت  در جغرافیایی را های جهت ریتأث

 منطقرۀ  در دارمرازو  کره   طروری  به ،اند دانسته گونه این

 رطوبرت  حرداکثر  از گیرری  بهرره خواهان  یموردبررس

 .استشمالی  های جهت در موجود

پوشررش درخترران جنگلرری در منرراطق  ترراجسررطح 

یکری از عوامرل مهرم در حفر       خشرک  نیمهخشک و 

خاک، رطوبت خراک و پوشرش گیراهی کرف جنگرل،      

تراج   کره   طوری به، استجنگل  ریزان برنامه توجه مورد

جذب بهتر نرزوال  جروی    سببپوشش بیشتر درخت 

و  کمترررردر کرررف جنگرررل و در نهایرررت فرسرررایش 

)نوشادی و همکاران،  شود میبیشتر خاک  حاصلخیزی

تحقیق در منطقره، بیشرترین    (. طبق نتاین این5939

 ینکمترقطر تاج پوشش در جهت جغرافیایی شرقی و 

 نظرر  به. شد گیری اندازه  شمالی و جنوبی اآن در جه

برررای رشررد و  تررر مطلرروبوجررود شرررایط  رسررد مرری

 کرام ً عینی نیز  صور  بهزیاد درختان که  دهی جست

جغرافیرایی شررقی نسربت بره       جهتمشهود است در 

ی جنوبی دلیل اصرلی گسرتردگی تراج    جغرافیای  جهت

 پةوهشری ( در 5981درختان باشد. طالبی و همکاران )

پوشش درختان را مربوط بره   تاجسطح  مقداربیشترین 

غربری  دامنرۀ  آن را مربروط بره    کمتررین شرقی و  ۀدر

کره در خصروص میرزان     انرد  داشرته و بیران   اند دانسته

 پوشش ع وه بر عوامل رویشگاهی، در حال حاضرر  تاج

و بحث کارشناسی در  داردمیزان تخریب نقش اساسی 

نیسررت. نوشررادی و همکرراران  پررذیر امکررانمررورد آن 

 زاگررس میرانی   یهرا  جنگرل در  پةوهشیدر ( 5939)

شرمالی مشراهده    هرای  جهتبیشترین سطح تاج را در 

 کردند.

شررده ارتفررا   بررسرریی یکرری دیگررر از عوامررل کمّرر

بلوط گونۀ درختان است. در تحقیق حاضر برای هر دو 
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جهرررت جغرافیرررایی شرررمال دارای  ول ویدارمررازو و  

در موارد باال نیرز   که طور هماندرختان بود.  ترین کوتاه

زیراد و   های جستوجود تعداد  رسد مینظر  بهذکر شد 

جغرافیرایی   هرای  جهرت  دیگرر نسبت به  تر جوانالبته 

 دیگردلیل ارتفا  کمتر این درختان نسبت به درختان 

در تحقیررق حاضرر بلنرردترین ارتفررا    باشرد.  هررا جهرت 

در جهررت جغرافیررایی شرررقی   39درخترران در سررال 

نوشرادی و همکراران   هرای   یافتره کره برا    شدمشاهده 

( کرره بلنرردترین ارتفررا  درخترران را در جهررت 5939)

هرای   یافتره و همچنرین برا    کردنرد  گیرری  اندازهشرقی 

( کره بلنردترین درختران را    5981طالبی و همکاران )

را نیرز   تررین  کوتاهشرقی و  های درهسط در متو طور به

 .همخوانی دارد کردندشمالی ثبت درۀ در 

مهمری در افرزایش و   ترأثیر  تنو  گیاهران میزبران   

 براسراس  (.Shafqat et al., 2010)دارد طغیان آفرا   

 شرد مشرخص   (5984کیادلیری و همکراران )  پةوهش

بر جمعیرت حشررا    رشمگیری نو  میزبان تأثیر که 

 هرای  تروده در  معمرول  طرور  بهاز آن دارد.  ندهکن یهتغذ

اسرت و   ترر  مناسرب ناخالص شرایط برای فعالیت آفت 

بلروط در   خروار  جوانهپروانۀ خسار  آفاتی نظیر  مقدار

 ;Hunter et al., 1997بیشتر خواهد بود ) ها تودهاین 

Kapeller et al., 2011  که با توجه به آمیخته برودن )

با نتاین پةوهش حاضر  (نحسی قبرمنطقه ) های جنگل

از تغییررا    آمرده  دسرت  بره مطابقت دارد. طبق نتراین  

در منطقره،   پرةوهش بلوط در این  خوار جوانهجمعیتی 

بلوط روی درختران دارمرازو    خوار جوانهتعداد الروهای 

 زاده نیحسر اسرت.   شده ثبت ول ویبیشتر از درختان 

(، در 5935و زرگررران و همکرراران )  (5933و  5983)

اسررتان  یهررا جنگررلهشرری در منرراطق مختلررف  پةو

و بیشرترین   دندیرسبه نتاین مشابهی  یغرب جانیآذربا

روی را در تمامی منراطق آلروده    T. viridanaآلودگی 

 نیکمترررو  (.Q. infectoria Oliv) بلرروط دارمررازو 

 و کردندثبت ( Q. libani) ول یوروی بلوط  راآلودگی 

همکرراران  و علیجررانپوربررا توجرره برره نترراین تحقیررق  

(، بلوط دارمازو دارای مطلوبیت بیشتری بررای  5934)

نیررز بیشررتری بلرروط برروده و از ارجحیررت  خرروار جوانرره

 خروار  یاهگحشرا   یها گونهسیاری از برخوردار است. ب

فعال روی درختان بلوط، در طول دوران زندگی خرود  

اغلرب   یا ررخره . این نوسانا  دارند یا ررخهنوسانا  

مررواد غررذایی،  ینتررأمه از جملرره توسررط عوامررل زنررد

. شرود  یمتنظیم  ها یماریب، شکارریان و یتوییدهاپاراز

دارای نوسرانا    یهرا  گونره  ونیرز جرز  وط بل خوار جوانه

(. رقابررت Simchuk et al, 1999اسررت ) یا ررخرره

برای منابع غذایی نیز ممکن است عامرل   یا گونه درون

باشررد  T. viridanaجمعیترری کننرردۀ ررخررۀ  یررینتع

(Ivashov et al., 2002; Kapeller, 2009.) 

 یهرا  شراخص  نیترر  یاصلدر تحقیق حاضر یکی از 

 خروار  جوانره ا  جمعیتری  مورد بررسی، بررسی تغییرر 

 شرد جغرافیایی برود کره مشرخص     یها جهتبلوط در 

فراوانری الرو   مقردار بین میرانگین   یدار یمعناخت   

ر مختلرف جغرافیرایی د   یها جهتبلوط در  خوار جوانه

درصرد وجرود دارد. بیشرترین تعرداد الرو در      1سطح 

تعداد الرو در جهت  نیکمترجهت جغرافیایی شرقی و 

 4. برا توجره بره شرکل     شرد جغرافیایی غربی مشاهده 

اسرت و   یجنروب غربر  غالب وزش باد منطقه از جهت 

همین امر دلیل اصلی پرراکنش بیشرتر    رسد یم نظر به

 ،قی منطقه باشدبلوط در جهت شر خوار جوانهالروهای 

پرراکنش   نیکمترر در جهرت غربری نیرز     که  یطور به

( در 5935و همکراران )  ینحس آل. شدالروی مشاهده 

 الرو جمعیرت  کره   یدرصرورت  دنداشرت اذعان  تحقیقی

 الروهرا  ییجرا  جابره ، باشرد  زیراد  درخرت  یرک  روی

 مواقعی الروهرا  رنین در .رسد یم نظر به یرناپذ اجتناب

 باد از جریان با و ها شاخه از شدن نآویزا و تار تنیدن با

دیگرر   درخرت  بره  درختری  از و دیگر شاخه به ای شاخه

بیران   (5988. عاشروری و خردپیرر )  یابنرد  یمر  انتقرال 

اصلی الگوهرای اقلیمری اسرت. براد      وکه باد جز کردند

سرمت منراطق و    بره حشررا  را کیلومترهرا    توانرد  یم

غ جدیرد منتقرل کنرد و فقرط افرراد برال       های یستگاهز

الروهرا   گراهی ، شوند یمنیستند که توسط باد پراکنده 

. شروند  یمر  جرا  جابهتوسط باد زیاد  یها مسافتنیز در 
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نراجور   برا   یشرم ابرپروانرۀ  یک نمونه، انتقال الروهای 

Lymantria dispar (Lep.: Lymantridae)  توسط باد

است که در حقیقت جمعیت آفت بیشرتر در سرن اول   

در بررسی تغییررا    .شود یم اج جابهالروی توسط باد 

دارمرازو و  گونرۀ  بلوط روی هر دو  خوار جوانهجمعیتی 

درختری   یهرا  جهرت بیشترین تجمع الروی در  ول یو

 ریترأث روی جهت شرقی تاج درخت مشاهده شرد کره   

جها  درختی حرداقل   دیگروزش باد در آن نسبت به 

 است.

 

 منابع

 اهلل بیرررحب، سرررید اصرررغر، حسرررن سرررعادتی و نیحسررر آل

 بلروط  خوار جوانه. تغییرا  جمعیت پروانه 5935، یزرقان حمزه

Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae) و 

 نامره  فصرل  ،فرارس  استان در آن طبیعی دشمنان شناسایی

 .55-5(: 5) 1، یپزشک اهیگ

، احمرد علیجرانپور و   راد اسحاقیبانن شفیعی، عباس، جواد 

  خرروار جوانررهپروانرره  . تررأثیر آفررت 5933مجیررد پرراتو،  

Tortrix viridana پهنررای دوایررر سررالیانه ویررول   بررر 

(Quercus libanii).  نشررریه حفاظررت گیاهرران )علرروم و

 .581 -578(: 5) 51صنایع کشاورزی(، 

. معرفی یرک  5981، حسن و سعید قاسمی، یورند یمانیبر

بلرروط  خرروار جوانررهگونرره مگررس پارازیتوالیررد الرو پروانرره  

Tortrix viridana   خ صره مقرراال    ،از اسرتان گلسرتان

 ص. 73ایران، کرج،  یپزشک اهیگهفدهمین کنگره 

درخترران و  یهررا یمرراریب. آفررا  و 5966بهررداد، ابررراهیم، 

جنگلری و گیاهران زینتری ایرران. انتشرارا        یها درختچه

 ص. 837سپهر، 

پورهاشمی، مهدی، محمدرضا مروری مهراجر، قروام الردین    

. 5981ری و پریسررا پنرراهی، زاهرردی امیررری، محمررود زبیرر

بلرروط در  یهررا گونررهمرررثر بررر جسررت دهرری  یهررا عامررل

نشریه  ،مریوان )پةوهش موردی: جنگل دویسه( یها جنگل

 .893-853(: 4)13دانشکده منابع طبیعی، 

. 5989، خسرو، تکتم ساجدی و فرشاد یزدیان، طالبی ثاقب

و  ها جنگلتحقیقا   ی مرسسه ،ایران های جنگلنگاهی به 

 ص. 57اتع کشور، مر

، محمررد حسررین و مرتضرری ابراهیمرری رسررتاقی، یا رهیررجز

 ص. 163زاگرس، انتشارا  تهران، یشناس جنگل. 5985

بلروط   خروار  جوانره . بیواکولو ی 5983زاده، عباس، حسین
Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae) 

. خ صرره مقراال  نروزدهمین کنگررره   یغربر  جران یآذربادر 

 .555-553ایران، تهران،  یپزشک اهیگ

. تولید بذر سالم بلوط به عنروان  5933، عباس، زاده نیحس

یک ماده غذایی از طریق کاهش مصر  سموم برا اسرتفاده   

آفرت بلروط    نیترر  مخررب فرمرونی در کنتررل    یهرا  تلره از 

( در .Tortrix viridana Lبلررروط  خررروار جوانررره)

ه آزاد اس می . همایش امنیت غذایی دانشگایغرب جانیاذربا

 .58-53واحد سواد کوه، 

. آماربرداری در جنگل )اندازه گیری 5985زبیری، محمود، 

 ص. 454درخت و جنگل(، دانشگاه تهران، 

 خوار جوانه. بررسی امکان کنترل 5986زرگران، محمدرضا، 

. یغرب جانیآذربابلوط با استفاده از فرمون ایرانی در استان 

ی مرکز تحقیقرا  کشراورزی و   گزارش نهایی طر  تحقیقات

 ص. 13، یغرب جانیآذربامنابع طبیعی استان 

زرگران، محمدرضا، عباس برانن شرفیعی، نسررین سریدی و     

بلوط  خوار جوانه. بیولو ی آفت مخرب 5935جواد معتمدی، 

Tortrix viridana L. شرایط آزمایشگاهی و صحرایی و  در

. اولرین  یغربر  جران یآذربابلروط   هرای  جنگلپراکنش آن در 

 های بخشکنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در 

 ص. 1کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، 

زرگران، محمدرضا، سید رستم موسوی میرک ، عباس بانن 

. بررسرری 5934شررفیعی و الیرراس رمضررانی کرراکرودی،    

بلروط و پرراکنش آن در اسرتان     خروار  جوانه یشناس ستیز

(: 5)5مجلره پرةوهش و توسرعه جنگرل،     . یغربر  جانیآذربا

95-45. 

انتشرارا    ،. مبانی حشره شناسی5935صفوی، سید علی، 

 ص. 457دانشگاه ارومیه، 
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 سن جهانبرازی حطالبی و  خسرو ثاقب طالبی، سید محمود،

 خصوصیا  برخی و رویشگاهی نیاز . بررسی5981گوجانی، 

 ر( د.Quercus brantii Lindl) ایرانی بلوط کیفی و کمی

- علمینامرۀ  فصلبختیاری.  و رهارمحال استان های جنگل

 .73-67(: 5)54ایران،  صنوبر و جنگل تحقیقا  پةوهشی

. اکولرو ی حشررا ،   5988عاشوری، احمد و ندا خردپیرر.،  

مفاهیم و کاربردها، )ترجمره(، انتشرارا  دانشرگاه تهرران،     

 ص. 173

ط در بلرو  خوار جوانه. موقعیت پروانه 5977ی، منصور، یعبا

کشرور. ضرمیمه خ صره     غررب  جنروب غررب و   های جنگل

مقرراال  سرریزدهمین کنگررره گیاهپزشررکی ایررران، صررفحه 

514-511. 

هررای  . آفررا  درخترران و درختچرره5973ی، منصررور، یعبررا

جنگلی و غیر مثمرر ایرران. انتشرارا  سرازمان تحقیقرا ،      

 .صفحه 578آموزش و تروین کشاورزی، 

ن، درضررا زرگرررا، محممنصررور آلعسررکری، حسررن، حسررن 

ورنرردی، مهرررداد مصررطفی منصورقاضرری، حسررن بریمررانی

 یهرا  تلره . آیرا شرکل   5981، یحسن عجمتبریزیان و مریم 

بلروط   خروار  جوانره نرر   یهرا  پروانره شکار  مقدارفرمونی در 

Tortrix viridana است؟ خ صه مقاال  هفدهمین  مرثر

 .36ایران، کرج، صفحه  یپزشک اهیگکنگره 

، حسن عسرکری، احمرد   ساز گلداند حسین غباری، حامد، سی

. 5986، همترا  یبر و محمدرضرا   پاکردل  یخرراز عاشوری، عزیز 

 خوار جوانهکامل  حشرهفعالیت  دورهبررسی حضور، پراکنش و 

بررا  Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) بلرروط

فرمونی در استان کردستان. نامه انجمن  یها تلهاستفاده از 

 .13-47(: 5) 57حشره شناسی ایران، 

بلروط زاگررس و    های جنگل. بررسی 5979فتاحی، محمد، 

و مراترع   هرا  جنگرل عوامل تخریب آن. مرسسره تحقیقرا    

 ص. 83کشور، 

هادی، هادی استوان، منصرور عبراالی و یزدانفرر     ،یریادلیک

 یرفتررررررار سررررررتیز. بررسرررررری 5984آهنگررررررران، 

 Erannis defoliria C. و دشرررمنان طبیعررری آن در

پةوهشری   -مجله علمی نامه ةهیورب مازندران. غ یها جنگل

 .513-543(: 5)55علوم کشاورزی، 

و پررورش   یشناسر  جنگل. 5984مروی مهاجر، محمدرضا، 

 ص. 988جنگل. انتشارا  دانشگاه تهران، 

علیجانپور، احمرد، محمدرضرا زرگرران و رسرتگار مطلبری      

 پروانره  یا هیر تغذ یهرا  شراخص . بررسری  5934، رشرت  تپه

در دو حالرت   (.Tortrix viridana Lبلروط )  رخروا  جوانره 

گروهی و انفرادی، مجله پةوهش و توسعه جنگل،  یا هیتغذ

5(9 :)585-539. 

 . مشخصا 5981، داریوش و خسرو ثاقب طالبی، فر مهدی

 دارمررازو  رویشررگاهی خصوصرریا  و وکیفرری کمرری

(Quercus infectoria Oliv.    در منطقره شرینه اسرتان )
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Abstract 

The oak leaf-roller moth (Tortrix viridana L.) damages the Zagros forests greatly by feeding 

upon leaves and sprouts of different species. The current study was carried out in 2015 in 

order to investigate the influence of cardinal directions on quantity features of oak tree and on 

the demographic changes of oak leaf-roller moth in Ghabr-e-Hosein area (Piranshahr) located 

in oak forests of west Azerbayjan. In every main geographical directions 30 gall oak trees 

(Quercus infectoria) and 30 Lebanon Oak trees (Q. libani) was measured using transect 

method and the pest larvae were counted from the branch tip inward and also quantity 

features of the host trees were recorded. Results showed that the maximum crown diameter 

was on the east while the minimum was on the south and north. The highest and lowest 

diameters at breast height (DBHs) were on the south and north, respectively. In addition, 

results showed significant differences (p < 0.05) between density of larvae on Q. infectoria 

and Q. libani. There is also significant differences between mean amounts of oak leaf-roller 

moth in different geographical directions. Tukey test (HSD) showed that for both of tree 

species the maximum and the minimum number of larvae were in the east and the west, 

respectively and the highest larval accumulation of the pest was on the eastern part of the tree 

crown. The obtained results are indicative of the fact that larvae of the leaf-roller moths’ 

distribution orientation can also be influenced by the direction of wind blows. 

Keywords: Pest, Oak, Zagros, Quercus infectoria, Q. libani. 
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