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تأثیر جهت جغرافیایی بر مشخصههای رویشی
و تغییرات جمعیتی پروانه جوانهخوار بلوط )Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae

در جنگلهای منطقۀ قبرحسین-پیرانشهر
محمدرضا زرگران ،1محمد جمشیدی 2و سید رستم موسوی میرکال

1

 5استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
 5کارشناس ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت5931/5/6 :؛ تاریخ پذیرش)5931/3/59 :

چکیده
جوانهخوار بلوط  Tortrix viridana L.با تغذیه از برگ و جوانههای گونههای مختلف درختان بلوط زاگررس خسرار
زیادی را به این جنگلها وارد میسازد .این تحقیق در سال  39بهمنظور بررسی تأثیر جهت جغرافیایی بر خصوصریا
کمّی تودۀ درختی بلوط و همچنرین برر تغییررا جمعیتری جوانرهخروار در منطقره قبرحسرین (پیرانشرهر) واقرع در
جنگلهای بلوط استان آذربایجان غربی انجام شد .در هر یک از جها اصلی جغرافیایی با اسرتفاده از روش ترانسرکت
 93بلوط دارمازو  Quercus infectoria G. Olivierو  93درخت از بلروط ویول  Q. libani G. Olivierانردازهگیرری
شده و الروهای سن آخر آفت شمارش و مشخصا کمی درختان میزبان نیز اندازهگیرری شردند .نتراین نشران دادنرد
بیشترین قطر تاج درختان در جهت شرقی و کمترین مقدار آن نیز مربوط به جهت شمالی و جنوبی بره ثبرت رسرید.
بیشترین و کمترین قطر برابرسینه نیز بهترتیب در جهتهای جنوبی و شمالی بود .همچنین نتاین نشران داد اخرت
معنیداری ( )α=3/31بین تراکم الروهای جوانهخوار بلوط روی درختران دارمرازو و ویول وجرود داشرته اسرت .برین
معنریداری مشراهده شرد و آزمرون
میانگین مقدار الرو جوانهخوار بلوط در جهتهای مختلف جغرافیایی نیز اخت
توکی ( )HSDنشان داد بررای هرر دو گونرۀ دارمرازو و ویول بیشرترین و کمتررین تعرداد الرو برهترتیرب در جهرت
جغرافیایی شرقی و غربی و بیشترین تجمع الروی آفت نیز روی جهت شرقی تاج درخرت برود .نتراین برهدسرتآمرده
نشاندهندۀ این امر است که جهتگیریهای پراکنش الروهای جوانهخوار بلوط میتواند تحت ترأثیر جهرت وزش براد
قرار بگیرد.
واژههای کلیدی :آفت ،بلوط ،دارمازو ،زاگرس ،ویول.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس33544865553 :

ایمیلm.zargaran@urmia.ac.ir:
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مقدمه و هدف
ایران از نظرر جغرافیرایی در منطقرهای از نیمکررۀ
شمالی واقع شده است که بهطور معمول از نظر وجرود
جنگل فقیر است .امروزه طبق آخرین اط عا و آمار،
حدود  55میلیون هکتار جنگرل در ایرران وجرود دارد
که این مقدار فقط  7/9درصد از مساحت کل کشور را
شامل میشود (والیتی و کدپور .)5981 ،جنگرل هرای
ایرران براسرراس منرراطق جغرافیررایی برره رهررار گررروه،
جنگررلهررای شررمال ایررران (جنگررلهررای خررزری و
ارسباران) ،جنگل های غرب و جنوب غرب (جنگلهای
زاگرس) ،جنگلهای ف مرکزی (جنگلهای بیابرانی
و کوهستانی) و جنگل های جنوب ایران (جنگرل هرای
سواحل خلین فارس و دریای عمان) تقسیم مریشروند
(ثاقب طالبی و همکاران .)5989 ،جنگل های زاگررس
از منطقۀ پیرانشهر در استان آذربایجران غربری شررو
می شود و در امتداد رشته کوه زاگررس و بختیراری ترا
اطرا جهرم و فسرا (میرانجنگرل) در اسرتان فرارس
ادامه می یابد (ثاقب طالبی و همکاران 5989 ،و مروی
مهررراجر .)5984 ،ایرررن جنگرررلهرررا برررا آبوهررروای
نیمهمدیترانهای ،از اکوسیستمهای مهرم و حسراس در
ایران برهشرمار مریرونرد و برا مسراحتی در حردود 1
میلیون هکتار از شمال غرب کشرور شررو مریشروند
( )Zandebasiri and Azhdari, 2012و مسراحتی در
حدود  45درصد از کل سطح جنگلهای ایرران را نیرز
به خود اختصاص دادهانرد (ثاقرب طرالبی و همکراران،
 .)5989گونه هرای مختلرف بلروط در ایرن جنگرلهرا
به صور آمیخته و گاهی غالب حضور دارند .گونه های
بلوط ایرانری ( ،)Quercus brantiiویول ()Q. libani
و دارمرازو ( )Q. infectoriaاز عمرده گونررههرای ایررن
جنگلهرا هسرتند .ایرن جنگرلهرا گراهی یکدسرت و
خالص اند و گاهی به صور ناخرالص و آمیختره دیرده
میشوند (مروی مهراجر .)5984 ،براسراس رویشرگاه،
گونههای مختلف بلوط زاگرس را به دو بخرش متمرایز،
تحت عنوان زاگرس شمالی و زاگرس جنروبی تقسریم
کردهاند .زاگرس شمالی رویشگاه ویرةۀ Q. infectoria

اسرت کره البتره در قسرمتهرایی از ایرن حروزه برا
 Q. brantiiیا  Q. libaniیرا هرر دو مخلروط مریشرود
(فتاحی .)5979 ،یکی از عوامل اصلی تخریب جنگلهای
بلوط غرب کشور که موجرب کراهش رویرش و زادآوری
درختان جنگلری در ناحیرۀ زاگررس مریشروند ،آفرا و
بیماریها هستند (عسکری و همکاران .)5981 ،شبپررۀ
جوانهخوار بلوط با نام علمی  Tortrix viridana L.و نام
انگلیسی  ،Oak leaf roller mothاز جمله آفا مهرم
جنگلهای بلوط در برخی از کشورهای اروپایی ،شمال
غرررب آفریقررا و همچنررین ایررران و عرررا اسررت
(.)Ivashov et al., 2002; Schroder and Degen, 2008
آفت ذکرشده در بعضی از اسرتانهرای حروزۀ زاگررس
شمالی پراکنش دارد و از جنگلهرای بلروط زاگررس
بهویةه در استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،لرسرتان،
رهارمحرال و بختیرراری ،فرارس و آذربایجرران غربری
گزارش شده است (غباری و همکاران5986 ،؛ زرگران،
5986؛ حسررینزاده5933 ،؛ آلحسررین و همکرراران،
 .)5935این پروانه متعلق بره راسرتۀ برالپولرک داران
 ،Lepidopteraخانوادۀ  Tortricidaeو جنس Tortrix
است ( .)Tomescu et al., 2014این پروانه را اولین بار
اسررکا در سررال  5355از جنگررلهررای بلرروط در
انگلستان گرزارش کررد .در ایرران اولرین برار آمرةل و
عبایی در سال  5914دو عدد پروانۀ جوانهخروار بلروط
را از منطقۀ مراکو و سردشرت جمرعآوری و شناسرایی
کردند؛ سپس در سرال  5965عبرایی ایرن آفرت را از
جنگررلهررای بلرروط اسررتان کهگیلویرره و بویراحمررد
جمعآوری و میزان خسار آن را گزارش کرد (بهرداد،
 .)5966اگرره این گونه برای جنگل های شمال آفرت
قرنطینه ای محسوب میشد ،اولین بار در سرال 5973
در جنگل های بلوط استان مازندران نیز مشراهده شرد
(بریمانیورندی و قاسمی .)5981 ،جوانره خروار بلروط
حشرررهای الیگوفررا  5برروده و میزبرران ترجیحرری آن
جرنسهرای مختلرف بلروط اسرت ( ;Hunter, 1997

Oligophagous
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 .)Merle, 1999میزبان این آفت در جنگلهای اسپانیا
بلررروط سررربز  Quercus ilexو  Q. pyrenicaو در
جنگلهای روسیه  Q. orientalisو در ایرران دارمرازو
 Q. infectoriaو بلروط ایرانری )Q. brantii (persica
Gieger
and
Thomas,
اسررررررت (;2002
 .)Glavendekic and Medarevic, 2010جوانرهخروار
بلرروط از دیگررر گونررههررای گیرراهی دیگررر ماننررد افرررا
( )Acer spp.و صررنوبر ( )Populus spp.نیررز تغذیرره
میکنرد ) .(Ciesla et al., 2004در آذربایجران غربری
ایررن آفررت قسررمتهررایی از جنگررلهررای پیرانشررهر و
سردشت را از سال  5977تاکنون تحت تأثیر قرار داده
و با طغیان هرساله ،خسار های زیادی را به شادابی و
بقای درختران بلروط وارد مریسرازد (برانن شرفیعی و
همکاران .)5933 ،الروهای سرن اول و دوم در داخرل
جوانهها در حال تغذیهاند و پس از ورود به سرن سروم
الروی ،از جوانررههررا خررارج شررده و از کررل برررگهررا و
جوانههای درختان بلروط تغذیره مریکننرد .الروهرای
سنین باالی این آفرت (سرن رهرارم و پرنجم الروی)
بدون هیچ محدودیتی از درختان بلوط تغذیه میکنند
و سبب از بین رفتن برگ ها و همچنین عریران شردن
قسمتهای هوایی درختان میشروند .تغذیرۀ الروهرا و
استمرار خسار این آفت روی درختران بلروط سربب
خشکیدگی و پیری زودرس درختان بلوط مریشرود و
در سالهای بعد کراهش زادآوری آنهرا را در پری دارد
(بهرررداد5966 ،؛ زرگرررران5986 ،؛ برررانن شرررفیعی و
همکاران.)5933 ،
هد این پةوهش ،بررسی تأثیر جهت جغرافیرایی
بر خصوصیا کمری ترودۀ درختری مرورد بررسری در
منطقرره و همچنررین تررأثیر آن بررر تغییرررا جمعیترری
جوانهخوار بلوط بود .در نهایت با استفاده از نتاین ایرن
تحقیق مشخص خواهد شرد کره ایرن آفرت در کردام
جهررت جغرافیررایی و در کرردام جهررت ترراج درخترری از
پراکنش بیشتری برخوردار است تا بتروان بره منطقرۀ
متراکم این آفت روی میزبان دسترسی پیدا کررد و در
راهکارهای مبارزه با این آفت از این نتاین بهره جست.
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مواد و روشها
معرفی منطقه

جنگلهای بلوط استان آذربایجان غربی در جنروب
غربرری ایررن اسررتان در شهرسررتانهررای پیرانشررهر و
سردشت واقع شدهاند .حداکثر ارتفا منطقره  9833و
حداقل آن نیز  5333مترر از سرطح دریاسرت .مقردار
بارندگی ساالنه نزدیک به  5333میلیمتر ،نرو اقلریم
برحسب ضریب آمبر ه :نیمهمرطروب سررد و پوشرش
غالررب منطقرره متشررکل از گونررههررای ،Q. persica
 Q. libaniو  Q. infectoriaاسرررت (جزیررررهای و
ابراهیمی رستاقی .)5985 ،منطقۀ قبر حسین با توجه
به اینکه از مهرمتررین کرانونهرای آلرودگی بره آفرت
جوانهخوار بلوط اسرت (زرگرران و همکراران،)5935 ،
بهعنوان منطقۀ اجرای عملیا صحرایی انتخراب شرد.
روستای قبرر حسرین در پیرانشرهر در ״ 37׳96˚ 53
عرض شمالی و ״ 57׳ 41˚ 58طول شرقی با مساحت
تقریبی  513هکتار قرار دارد (شکل .)5
برراد :براسرراس اط عررا ادارۀ کررل هواشناسرری
آذربایجرران غربرری و سررازمان هواشناسرری کشررور در
خصوص نمودارهای دهساله و ساالنه ،جهرت وزش براد
غالب در سال  39از سرمت جنروب غررب جغرافیرایی
بوده است (شکل .)5
شبپرة جوانهخوار بلوط ()T. viridana

حشرۀ کامل شرب پرره ای اسرت کره عررض آن برا
بال های باز  58-59میلیمتر است .برالهای جلو سربز
روشن و بال های عقب خاکستری مایل به تیرره اسرت
و حاشیۀ بال های جلو و عقب مجهرز بره ریشرکهرای
باریکی است .پروانه های ماده بزرگتر از پروانه های نرر
هسرررتند (بهرررداد5966 ،؛ عبرررایی 5977 ،و 5973؛
صفوی .)5935 ،الروها در هنگام تفرریخ بره رنرر زرد
کهربایی هستند ( 9-4میلیمتر) و سر و پشرت قفرس
سینه قهوهای است.
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شکل  -5موقعیت منطقۀ تحقیق

پس از رند روز تغذیه رنر الروهای جروان (سرن
دوم و سوم الروی) متمایل به سبز کمرنر با خالهای
سیاه می شود و طول تقریبی آنهرا بره  6-3میلریمترر
می رسد .الروهای سن رهارم سبزرنر هستند و پرس
از جلداندازی به الرو سرن پرنجم (سرن آخرر) تبردیل
میشروند .الروهرای سرن آخرر (سرن پرنجم) 55-51
میلیمتر طول دارنرد و بره رنرر خاکسرتری کمرنرر
مایل به سبز هسرتند (حسرینزاده5933 ،؛ زرگرران و
همکاران .)5934 ،شفیرهها سبزند و برهتردرین رنررر
آنها قهروه ای مایرل بره سریاه مریشرود (حسرین زاده،
 .)5933این آفرت دارای یرک نسرل در سرال بروده و
زمستانگذرانی آن بهصور تخم است.
خسار آفت همزمان با خروج الروهای نئونرا از
اواخر اسفند شرو می شود و سرنین اول و دوم الروی
عم ً در داخل جوانه ها زندگی میکنند .الروهای سرن
سوم پرس از خرروج از جوانرههرا شررو بره تغذیره از
برگ های جوان میکنند و در هنگام تغذیه ،برگ هرا را
تا میکنند و تار میتنند .شرد تغذیره و خسرار در
سنین رهارم و پنجم الروی ظاهر می شود ،بره طروری
که گاهی درختان را عاری از برگ میکننرد .الروهرای
سن پنجم لبه های برگ ها را برا تارهرای ابریشرمی ترا
می کنند و در داخل آن به شرفیره تبردیل مریشروند.

شکل  -5جهت وزش باد غالب در منطقۀ تحقیق

پس از دو هفته شفیره ها باز شرده و پروانرههرا خرارج
میشوند (زرگرران و همکراران .)5935 ،ایرن آفرت در
اوایل شب بهسمت منابع نوری جلب مریشرود .ظهرور
حشرا کامل جوانهخوار بلوط اوایل خرداد و اوج پرواز
آنها اواخر خرداد است.
روش جمعآوری اطالعات

ابتدا با جنگلگردشیهرای بسریار در جنگرل هرای
پیرانشهر منطقۀ مورد بررسی (قبرر حسرین) و سرپس
جهت های مورد نظر برای آمراربرداری و انردازه گیرری
مشخص و انتخاب شد .این تحقیرق در سرال  39و در
منطقررۀ مررورد نظررر (قبررر حسررین) انجررام گرفررت.
نمونررهبرررداری الروهررای سررن آخررر آفررت در اواسررط
اردیبهشت صور گرفت .با توجه به اینکه قطعه نمونه
در روشهرای نمونرهبررداری مریتوانرد فاقرد سررطح و
بهصرور نقطره یرا خرط (ترانسرکت) باشرد ،هماننرد
جنگل های خارج از شمال (مانند زاگرس و ارسرباران)
روش ترانسکت استفاده بیشتری داشته است (زبیرری،
 .)5985در این تحقیق نیز در منطقۀ مورد نظر رهرار
جهت جغرافیایی انتخاب و در هر جهت ترانسکتهایی
با فواصل  533متر پیاده شد .درختان دارمازو و ویول
که به نحوی تراج یرا تنرۀ آنهرا در راسرتای ترانسرکت
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(آزیمو مشخص) بوده و از نظرر شرکل ظراهری نیرز
مشابه و تقریباً یکدست باشند (شاخهزاد) ،برای کاهش
خطای نمونهبرداری اندازهگیری شدند .بدین منظور در
مجمو  ،در هر جهت جغرافیرایی  93درخرت دارمرازو
 Q. infectoriaو تعداد  93درخت ویول  Q. libaniو
از هر درخت نیز رهار شاخه در رهار جهت اصلی تاج
درخت اندازه گیری شدند .دیگر مشخصا درختران از
قبیل ارتفا درختان ،قطر برابرسرینه و قطرر برزرگ و
کورررک ترراج برررای محاسرربۀ سررطح ترراج پوشررش و
مشخصررا شرراخهه رای آلرروده نیررز در رهررار جهررت
جغرافیایی در هر ترانسرکت بررای بررسری مشخصرا
کمی درختان و شاخههای مورد بررسری انردازهگیرری
شدند .شایان ذکر است که در هر درخت مورد بررسری
در رهار جهرت اصرلی تراج درخرت (شرمالی ،غربری،
شرقی و جنوبی تاج درخرت مرورد نظرر) یرک شراخۀ
مناسب انتخاب شده و در هر شاخه از نوک شراخه بره
سمت داخل درخت ،به طول  13سانتیمتر شررو بره
شمارش الروهای جوانه خوار بلوط شد و تعردا آنهرا در
برگه های آماربرداری مخصوص که قب ً طراحری شرده
بود ثبت شد .با توجه به زمران نمونرهبررداری (اواسرط
اردیبهشت) و بررسریهرای انجرامگرفتره در خصروص
بیولو ی آفت ،تمامی الروهای جوانهخوار بلوط ،مربوط
به سن آخر (سن پنجم) بودند که شمارش شدند.
برای پیاده کردن خطنمونهها از روش پیمرایش برا
طنابهای  51متری ،شیبسنن و قطربنمرا اسرتفاده
شد .دادههای بهدستآمرده در یرک فایرل اکسرل وارد
شرد و محاسرربا الزم برررای اسررتخراج دادههررا انجررام
گرفت .برای توصیف یا بررسی تأثیر جهتهای مختلف
جغرافیایی و نو گونه بر فراوانی الروهای جوانرهخروار
بلرروط از نرررمافررزار ( SPSSنسررخه  )58و از طررر
فاکتوریل  5×4اسپلیت پر در زمران اسرتفاده شرد.
آنررالیز دوطرفرره  ANOVAانجررام گرفررت و مقایسررۀ
میانگین دادهها با آزمون توکی  HSDصور پرذیرفت.
نمودارها نیز با نرمافزار اکسل ترسیم شدند.
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نتایج
قطر شاخه

نتاین تجزیه وتحلیل داده ها روی قطر شراخههرا برا
توجه به شکل  9رنین بود :بیشترین قطر شاخۀ گونرۀ
 Q. infectoriaدر جها جغرافیایی شرقی و شمالی و
کمترررین قطررر شرراخه در جهررت جغرافیررایی جنرروبی
اندازهگیری شرد .در گونرۀ  Q. libaniبیشرترین قطرر
شاخه در جهت جغرافیایی غربری و شررقی و کمتررین
قطر شاخه در جهت جغرافیایی جنوبی مشاهده شد.
قطر برابرسینه

تجزیه وتحلیل داده ها روی قطر برابرسینه درختران
نشان داد که برای گونۀ  Q. infectoriaبیشترین قطرر
برابرس رینه در جهررا جغرافیررایی جنرروبی و شرررقی و
کمترررین قطررر در جهررت جغرافیررایی شررمالی اسررت.
بیشترین قطر برابرسینۀ درختان برای گونۀ Q. libani
در جهت جغرافیایی غربی و جنوبی و کمترین قطر نیز
در جهت جغرافیایی شمالی به ثبت رسید (شکل .)4
قطر تاج

نتاین تجزیهوتحلیل دادهها در سرال  39روی قطرر
تاج درختان با توجه به شکل  1بره شرر زیرر اسرت:
برای هرر دو گونرۀ بلروط  Q. infectoriaو Q. libani
بیشترین قطر تاج درختان در جهت جغرافیایی شرقی و
کمترین قطر در جهت جغرافیایی شمالی مشاهده شد.
ارتفاع

نتاین تجزیره وتحلیرل داده هرا در خصروص ارتفرا
درخترران نشرران داد کرره در گونررۀ Q. infectoria
بیشترین ارتفا درختان در جهت جغرافیایی شررقی و
کمترین ارتفا در جهت جغرافیایی شمالی برود .بررای
گونۀ  Q. libaniنیرز بیشرترین ارتفرا در جهرتهرای
جغرافیایی شرقی و غربی و کمترین ارتفرا در جهرت
جغرافیایی شمالی مشاهده شد (شکل .)6
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Q. libani

Q. infectoria

)cm

شکل -9تغییرا قطر شاخهها در جهتهای مختلف.
خطای معیار در باالی ستون مربوط نشان داده شده است.

شکل  -1تغییرا قطر تاج درختان در جهتهای مختلف.
خطای معیار در باالی ستون مربوط نشان داده شده است.

بررسی مقدار فراوانی الروهای جوانهخوار بلوط

براساس تجزیۀ واریانس انجرامگرفتره روی عوامرل
تأثیرگذار بر مقدار فراوانی الروهای جوانرهخروار بلروط
معنریداری برین فراوانری الرو
معلوم شد که اخرت
جوانررهخرروار بلرروط بررین دو گونررۀ  Q. infectoriaو
 Q. libaniوجود دارد بهطوریکه فراوانی الروهرا روی
گونۀ  1447( Q. infectoriaالرو) بیشرتر از گونرۀ Q.
 1345( libaniالرو) اسرت .نتراین نشران داد اخررت
معنیداری در سرطح  1درصرد برین میرانگین مقردار
فراوانی الرو جوانه خوار بلروط در جهرتهرای مختلرف
جغرافیایی وجود دارد .براساس شکل  7برا اسرتفاده از
آزمررون ترروکی  HSDگررروهبنرردی میررانگین فراوانرری
الروهای سن آخر جوانهخوار بلروط روی هرر دو گونرۀ

شکل  -4تغییرا قطر برابرسینۀ درختان در جهتهای مختلف.
خطای معیار در باالی ستون مربوط نشان داده شده است.

شکل  -6ارتفا درختان در جهتهای مختلف.
خطای معیار در باالی ستون مربوط نشان داده شده است.

بلوط نشان داد که بیشترین فراوانی آفت (در مجمرو )
در جهررت جغرافیررایی شرررقی و کمترررین فراوانرری در
جهت جغرافیایی غربی به ثبت رسید.
فراوانی الروهای جوانهخوار بلوط در چهار جهتت
اصلی جغرافیایی

تررأثیر جهررا جغرافیررایی بررر فراوانرری الروهررای
جوانه خوار بلوط معنیدار بود ،به طوریکه بررای گونرۀ
 Q. infectoriaبیشترین فراوانی الروهای جوانرهخروار
بلوط در جهت جغرافیایی شرقی و کمترین فراوانی در
جهت جغرافیایی غربی به ثبت رسید .بررای گونرۀ Q.
 libaniنیز بیشترین فراوانی الروهای جوانه خوار بلروط
در جهت جغرافیایی شرقی و کمترین مقدار در جهرت
جغرافیایی شمالی دیده شد (شکل .)8
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شکل  -7فراوانی الروهای جوانهخوار بلوط در جها

مختلف جغرافیایی درختان بلوط .حرو التین بیانگر اخت
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معنیدار بین

میانگینها در سطح  1درصد است .خطای معیار در باالی ستون مربوط نشان داده شده است.

شکل  -8تأثیر جهت جغرافیایی بر فراوانی الروهای جوانهخوار بلوط روی دو گونۀ بلوط دارمازو و ویول .خطای معیار در باالی
ستون مربوط نشان داده شده است.

فراوانی الروهای جوانهخوار بلوط در جهتتهتای

فراوانی الروهای جوانهخوار بلوط در جهتتهتای

مختلف درختان میزبان (گونۀ دارمازو)

مختلف درختان میزبان (گونۀ ویول)

در شکل  3تأثیر جها درختی بر فراوانی الروهای
جوانهخوار بلوط روی گونرۀ دارمرازو نشران داده شرده
است .همانطور که در شکل مشراهده مریشرود ،ایرن
پراکنش از الگو و قاعدۀ خاصی پیروی نمیکنرد ،ولری
به طور میرانگین بیشرترین تجمرع پرراکنش الروی در
جهت شرقی تاج درخرت و کمتررین تجمرع پرراکنش
الروی بهطور میانگین در جهت غربی تاج است.

تررأثیر جهررتهررای درخترری بررر فراوانرری الروهررای
جوانهخوار بلروط روی گونرۀ ویول نیرز بررسری شرد؛
همان طور که از شرکل  53پیداسرت ایرن پرراکنش از
الگو و قاعدۀ خاصری پیرروی نمریکنرد ،ولری برهطرور
میرانگین بیشرترین تجمرع پرراکنش الروی در جهررت
شرقی تاج و کمتررین تجمرع در جهرت شرمالی تراج
درخت است.
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بررسی ضریب همبستگی بین قطتر شتاخههتای

 infectoriaبیشترین همبستگی در جهرت جغرافیرایی
شررمالی و در گونررۀ  Q. libaniبیشررترین و کمترررین
همبستگی برهترتیرب در جهرا جغرافیرایی شررقی و
جنوبی مشاهده شد (جدول .)5

شکل  -3تأثیر جهت شاخۀ درخت بر فراوانی الروهای
جوانهخوار روی بلوط دارمازو

شکل  -53تأثیر جهت شاخۀ درخت بر فراوانی الروهای
جوانهخوار روی بلوط ویول

بررسیشده و فراوانی الرو جوانهخوار بلوط

براساس ضریب همبستگی محاسبهشده برین قطرر
شرراخههررا و فراوانرری الروهررای جوانررهخرروار بلرروط،
همبستگی خیلری کمری مشراهده شرد .در گونرۀ Q.

جدول  -5ضریب همبستگی بین قطر شاخههای موردبررسی و فراوانی الروهای جوانهخوار بلوط ()α=3/31
گونه

Q. infectoria

Q. libani

* معنیدار در سطح اطمینان  31درصد

جهت جغرافیایی

ضریب همبستگی

شر

3/551

*

شمال

3/537

*

3/333

جنوب

3/358

3/518

غرب

3/353

3/541

شر

3/547

*

شمال

3/573

*

جنوب

3/373

*

3/339

غرب

3/385

*3/335

Sig.
3/333

3/333
3/333
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بحث
بهدلیل ماهیت نورپسندی بلوط و با وجرود حضرور
در تمامی جهتها ،بیشترین سطح اشغالشرده توسرط
اینگونه دامنهها و مناطقی است که بیشتر در معررض
نور قرار دارند .در بررسیهای سایر محققان نیز حضرور
بلوط وی ول در تمامی جهت ها اع م شرده اسرت کره
نشاندهندۀ دامنۀ اکولو یکی وسریع ایرن گونره اسرت
(ثاقب طالبی و همکاران.)5989 ،
قطر برابرسینه از عوامرل مهرم در تعیرین کیفیرت
رویشررگاههررای جنگلرری و مهررمترررین مشخصررۀ کمّ ری
درختان جنگلی در اندازهگیریها محسروب مریشرود،
بهطوریکه مقدار آن با حجم ،رویۀ زمینی و موجرودی
جنگررل ارتبرراط مسررتقیمی دارد (طررالبی و همکرراران،
 .)5981طبق نتاین تحقیرق حاضرر در منطقره ،بررای
هردو گونۀ ویول و دارمازو بیشرترین قطرر برابرسرینه
در جهررت جغرافیررایی جنرروبی و کمترررین آن نیررز در
جهت جغرافیرایی شرمالی انردازهگیرری شرد .برهنظرر
می رسد وجود نور بیشتر و تعداد جستهای کمترر در
جهت جغرافیایی جنوبی سبب افرزایش قطرر درختران
در این جهرت باشرد و وجرود بیشرترین جسرتهرا در
جهررت جغرافیررایی شررمالی سرربب شررده درخترران
جستهای زیاد و قطر برابرسینۀ کمتری در این جهت
جغرافیایی داشته باشرند .طرالبی و همکراران ()5981
در جنگل های استان رهارمحال و بختیاری بره نتراین
مشابهی رسیده اند و بیان داشتهاند که بیشرترین قطرر
برابرسینه مربوط به درۀ جنوبی و کمترین آن مربروط
بررره درۀ شرررمالی اسرررت و اخرررت میررران تعرررداد
جستپایه های شاخه زاد بلوط در شرایط مختلف یرال،
دره و دامنه معنیدار است ،بهطوریکه بیشترین تعداد
جست مشاهدهشده مربوط بره دامنره و درۀ شرمالی و
کمترین آن مربوط به درۀ جنروبی اسرت .در تحقیقری
دیگر پورهاشمی و همکاران ( )5981جست دهی بلوط
را با عوامل فیزیوگرافی ،ارتفا از سطح دریرا ،جهرت و
شرریب مرررتبط دانسررتند و جسررتدهرری بلرروط را در
ارتفا های پرایین و دامنره هرای شرمالی بیشرتر ذکرر
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کردند .در بررسی تأثیر جهتهای مختلف جغرافیرایی،
جزیرررهای و ابراهیمرری رسررتاقی ( )5985و فترراحی
( )5979اشاره کردهاند کره جهرت جغرافیرایی شرمال
تأثیر بهتری در پراکنش و استقرار گونرۀ دارمرازو دارد.
مهدیفر و ثاقب طالبی ( )5981نیز نتیجره حاصرل از
تأثیر جهتهای جغرافیایی را در رطوبرتپسرند برودن
این گونه دانستهاند ،بهطروری کره دارمرازو در منطقرۀ
موردبررسی خواهان بهررهگیرری از حرداکثر رطوبرت
موجود در جهتهای شمالی است.
سررطح ترراجپوشررش درخترران جنگلرری در منرراطق
خشک و نیمهخشرک یکری از عوامرل مهرم در حفر
خاک ،رطوبت خراک و پوشرش گیراهی کرف جنگرل،
مورد توجه برنامهریزان جنگل است ،بهطوری کره تراج
پوشش بیشتر درخت سبب جذب بهتر نرزوال جروی
در کرررف جنگرررل و در نهایرررت فرسرررایش کمترررر و
حاصلخیزی بیشتر خاک می شود (نوشادی و همکاران،
 .)5939طبق نتاین این تحقیق در منطقره ،بیشرترین
قطر تاج پوشش در جهت جغرافیایی شرقی و کمترین
آن در جها شمالی و جنوبی اندازه گیری شد .بهنظرر
مرریرسررد وجررود شرررایط مطلرروبتررر برررای رشررد و
جست دهی زیاد درختان که بهصور عینی نیز کرام ً
مشهود است در جهت جغرافیرایی شررقی نسربت بره
جهت جغرافیایی جنوبی دلیل اصرلی گسرتردگی تراج
درختان باشد .طالبی و همکاران ( )5981در پةوهشری
بیشترین مقدار سطح تاجپوشش درختان را مربوط بره
درۀ شرقی و کمتررین آن را مربروط بره دامنرۀ غربری
دانستهاند و بیران داشرتهانرد کره در خصروص میرزان
تاجپوشش ع وه بر عوامل رویشگاهی ،در حال حاضرر
میزان تخریب نقش اساسی دارد و بحث کارشناسی در
مررورد آن امکررانپررذیر نیسررت .نوشررادی و همکرراران
( )5939در پةوهشی در جنگرل هرای زاگررس میرانی
بیشترین سطح تاج را در جهتهرای شرمالی مشراهده
کردند.
یکرری دیگررر از عوامررل کمّری بررسرریشررده ارتفررا
درختان است .در تحقیق حاضر برای هر دو گونۀ بلوط

158

تأثیر جهت جغرافیایی بر مشخصههای رویشی و تغییرا جمعیتی پروانه جوانهخوار بلوط...

دارمررازو و ویول جهرررت جغرافیرررایی شرررمال دارای
کوتاهترین درختان بود .همانطور که در موارد باال نیرز
ذکر شد بهنظر میرسد وجود تعداد جستهای زیراد و
البته جوان تر نسبت به دیگرر جهرت هرای جغرافیرایی
دلیل ارتفا کمتر این درختان نسبت به درختان دیگر
جهرتهررا باشرد .در تحقیررق حاضرر بلنرردترین ارتفررا
درخترران در سررال  39در جهررت جغرافیررایی شرررقی
مشاهده شد کره برا یافتره هرای نوشرادی و همکراران
( )5939کرره بلنرردترین ارتفررا درخترران را در جهررت
شرقی اندازهگیرری کردنرد و همچنرین برا یافترههرای
طالبی و همکاران ( )5981کره بلنردترین درختران را
به طور متوسط در درههای شرقی و کوتاه تررین را نیرز
در درۀ شمالی ثبت کردند همخوانی دارد.
تنو گیاهران میزبران ترأثیر مهمری در افرزایش و
طغیان آفرا دارد ( .)Shafqat et al., 2010براسراس
پةوهش کیادلیری و همکراران ( )5984مشرخص شرد
که نو میزبان تأثیر رشمگیری بر جمعیرت حشررا
تغذیهکننده از آن دارد .بهطرور معمرول در ترودههرای
ناخالص شرایط برای فعالیت آفت مناسرب ترر اسرت و
مقدار خسار آفاتی نظیر پروانۀ جوانه خروار بلروط در
این تودهها بیشتر خواهد بود ( ;Hunter et al., 1997
 )Kapeller et al., 2011که با توجه به آمیخته برودن
جنگلهای منطقه (قبر حسین) با نتاین پةوهش حاضر
مطابقت دارد .طبق نتراین برهدسرتآمرده از تغییررا
جمعیتی جوانهخوار بلوط در این پرةوهش در منطقره،
تعداد الروهای جوانهخوار بلوط روی درختران دارمرازو
بیشتر از درختان وی ول ثبت شده اسرت .حسرینزاده
( 5983و  )5933و زرگررران و همکرراران ( ،)5935در
پةوهشرری در منرراطق مختلررف جنگررلهررای اسررتان
آذربایجان غربی به نتاین مشابهی رسیدند و بیشرترین
آلودگی  T. viridanaدر تمامی منراطق آلروده را روی
بلرروط دارمررازو ( )Q. infectoria Oliv.و کمترررین
آلودگی را روی بلوط ویول ( )Q. libaniثبت کردند و
بررا توجرره برره نترراین تحقیررق علیجررانپور و همکرراران
( ،)5934بلوط دارمازو دارای مطلوبیت بیشتری بررای

جوانررهخرروار بلرروط برروده و از ارجحیررت بیشررتری نیررز
برخوردار است .بسیاری از گونههای حشرا گیاهخروار
فعال روی درختان بلوط ،در طول دوران زندگی خرود
نوسانا ررخهای دارند .این نوسانا ررخرهای اغلرب
توسررط عوامررل زنررده از جملرره تررأمین مررواد غررذایی،
پارازیتوییدها ،شکارریان و بیماری ها تنظیم می شرود.
جوانهخوار بلوط نیرز جرزو گونرههرای دارای نوسرانا
ررخررهای اسررت ( .)Simchuk et al, 1999رقابررت
درونگونهای برای منابع غذایی نیز ممکن است عامرل
تعیررینکننرردۀ ررخررۀ جمعیترری  T. viridanaباشررد
(.)Ivashov et al., 2002; Kapeller, 2009
در تحقیق حاضر یکی از اصلیتررین شراخصهرای
مورد بررسی ،بررسی تغییررا جمعیتری جوانره خروار
بلوط در جهتهای جغرافیایی برود کره مشرخص شرد
معنیداری بین میرانگین مقردار فراوانری الرو
اخت
جوانه خوار بلوط در جهت های مختلرف جغرافیرایی در
سطح  1درصرد وجرود دارد .بیشرترین تعرداد الرو در
جهت جغرافیایی شرقی و کمترین تعداد الرو در جهت
جغرافیایی غربی مشاهده شرد .برا توجره بره شرکل 4
جهت غالب وزش باد منطقه از جنروب غربری اسرت و
به نظر میرسد همین امر دلیل اصلی پرراکنش بیشرتر
الروهای جوانهخوار بلوط در جهت شرقی منطقه باشد،
به طوری که در جهرت غربری نیرز کمتررین پرراکنش
الروی مشاهده شد .آلحسین و همکراران ( )5935در
تحقیقی اذعان داشرتند درصرورتی کره جمعیرت الرو
روی یرک درخرت زیراد باشرد ،جابرهجرایی الروهرا
اجتنابناپذیر بهنظر میرسد .در رنین مواقعی الروهرا
با تنیدن تار و آویزان شدن از شاخهها و با جریان باد از
شاخهای به شاخه دیگر و از درختری بره درخرت دیگرر
انتقرال مرییابنرد .عاشروری و خردپیرر ( )5988بیران
کردند که باد جزو اصلی الگوهرای اقلیمری اسرت .براد
می توانرد حشررا را کیلومترهرا برهسرمت منراطق و
زیستگاه های جدیرد منتقرل کنرد و فقرط افرراد برالغ
نیستند که توسط باد پراکنده میشوند ،گراهی الروهرا
نیز در مسافتهای زیاد توسط باد جابهجرا مریشروند.
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یک نمونه ،انتقال الروهای پروانرۀ ابریشرمبرا نراجور
) Lymantria dispar (Lep.: Lymantridaeتوسط باد
است که در حقیقت جمعیت آفت بیشرتر در سرن اول
الروی توسط باد جابه جا می شود .در بررسی تغییررا
جمعیتی جوانه خوار بلوط روی هر دو گونرۀ دارمرازو و
ویول بیشترین تجمع الروی در جهرتهرای درختری
روی جهت شرقی تاج درخت مشاهده شرد کره ترأثیر
وزش باد در آن نسبت به دیگر جها درختی حرداقل
است.
منابع
آلحسررین ،سرررید اصرررغر ،حسرررن سرررعادتی و حبیر رباهلل
حمزهزرقانی .5935 ،تغییرا جمعیت پروانه جوانهخوار بلروط
) Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidaeو
شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان فرارس ،فصرلنامره
گیاهپزشکی.55-5 :)5( 1 ،
بانن شفیعی ،عباس ،جواد اسحاقی راد ،احمرد علیجرانپور و
مجیررد پرراتو .5933 ،تررأثیر آفررت پروانرره جوانررهخرروار
 Tortrix viridanaبررر پهنررای دوایررر سررالیانه ویررول
( .)Quercus libaniiنشررریه حفاظررت گیاهرران (علرروم و
صنایع کشاورزی).581 -578 :)5( 51 ،
بریمانیورندی ،حسن و سعید قاسمی .5981 ،معرفی یرک
گونرره مگررس پارازیتوالیررد الرو پروانرره جوانررهخرروار بلرروط
 Tortrix viridanaاز اسرتان گلسرتان ،خ صره مقرراال
هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ،کرج 73 ،ص.
بهررداد ،ابررراهیم .5966 ،آفررا و بیمرراریهررای درخترران و
درختچه های جنگلری و گیاهران زینتری ایرران .انتشرارا
سپهر 837 ،ص.
پورهاشمی ،مهدی ،محمدرضا مروری مهراجر ،قروام الردین
زاهرردی امیررری ،محمررود زبیرری و پریسررا پنرراهی.5981 ،
عامررلهررای مرررثر بررر جسررت دهرری گونررههررای بلرروط در
جنگلهای مریوان (پةوهش موردی :جنگل دویسه) ،نشریه
دانشکده منابع طبیعی.893-853 :)4(13 ،
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ثاقبطالبی ،خسرو ،تکتم ساجدی و فرشاد یزدیان.5989 ،
نگاهی به جنگل های ایران ،مرسسهی تحقیقا جنگلها و
مراتع کشور 57 ،ص.
جزیررهای ،محمررد حسررین و مرتضرری ابراهیمرری رسررتاقی،
 .5985جنگلشناسی زاگرس ،انتشارا تهران 163،ص.
حسینزاده ،عباس .5983 ،بیواکولو ی جوانره خروار بلروط
)Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae

در آذربایجران غربری .خ صرره مقراال نروزدهمین کنگررره
گیاهپزشکی ایران ،تهران.555-553 ،
حسین زاده ،عباس .5933 ،تولید بذر سالم بلوط به عنروان
یک ماده غذایی از طریق کاهش مصر سموم برا اسرتفاده
از تلرههرای فرمرونی در کنتررل مخرربتررین آفرت بلروط
(جوانرررهخررروار بلررروط  )Tortrix viridana L.در
اذربایجانغربی .همایش امنیت غذایی دانشگاه آزاد اس می
واحد سواد کوه.58-53 ،
زبیری ،محمود .5985 ،آماربرداری در جنگل (اندازه گیری
درخت و جنگل) ،دانشگاه تهران 454 ،ص.
زرگران ،محمدرضا .5986 ،بررسی امکان کنترل جوانهخوار
بلوط با استفاده از فرمون ایرانی در استان آذربایجان غربی.
گزارش نهایی طر تحقیقاتی مرکز تحقیقرا کشراورزی و
منابع طبیعی استان آذربایجان غربی 13 ،ص.
زرگران ،محمدرضا ،عباس برانن شرفیعی ،نسررین سریدی و
جواد معتمدی .5935 ،بیولو ی آفت مخرب جوانهخوار بلوط
 Tortrix viridana L.در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی و
پراکنش آن در جنگلهرای بلروط آذربایجران غربری .اولرین
کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای
کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست 1 ،ص.
زرگران ،محمدرضا ،سید رستم موسوی میرک  ،عباس بانن
شررفیعی و الیرراس رمضررانی کرراکرودی .5934 ،بررسرری
زیستشناسی جوانهخروار بلروط و پرراکنش آن در اسرتان
آذربایجان غربری .مجلره پرةوهش و توسرعه جنگرل:)5(5 ،
.45-95
صفوی ،سید علی .5935 ،مبانی حشره شناسی ،انتشرارا
دانشگاه ارومیه 457 ،ص.
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طالبی ،سید محمود ،خسرو ثاقب طالبی و حسن جهانبرازی
گوجانی .5981 ،بررسی نیاز رویشگاهی و برخی خصوصیا
کمی و کیفی بلوط ایرانی ( )Quercus brantii Lindl.در
جنگلهای استان رهارمحال و بختیاری .فصلنامرۀعلمی-
پةوهشی تحقیقا جنگل و صنوبر ایران.73-67 :)5(54 ،
عاشوری ،احمد و ندا خردپیرر .5988 ،.اکولرو ی حشررا ،
مفاهیم و کاربردها( ،ترجمره) ،انتشرارا دانشرگاه تهرران،
 173ص.
عبایی ،منصور .5977 ،موقعیت پروانه جوانه خوار بلروط در
جنگلهای غررب و جنروبغررب کشرور .ضرمیمه خ صره
مقرراال سرریزدهمین کنگررره گیاهپزشررکی ایررران ،صررفحه
.511-514
عبررایی ،منصررور .5973 ،آفررا درخترران و درختچررههررای
جنگلی و غیر مثمرر ایرران .انتشرارا سرازمان تحقیقرا ،
آموزش و تروین کشاورزی 578 ،صفحه.
عسررکری ،حسررن ،حسررن آلمنصررور ،محمدرضررا زرگررران،
مصررطفی منصورقاضرری ،حسررن بریمررانیورنرردی ،مهرررداد
تبریزیان و مریم عجم حسنی .5981 ،آیرا شرکل تلرههرای
فرمونی در مقدار شکار پروانرههرای نرر جوانرهخروار بلروط
 Tortrix viridanaمرثر است؟ خ صه مقاال هفدهمین
کنگره گیاهپزشکی ایران ،کرج ،صفحه .36
غباری ،حامد ،سید حسین گلدانساز ،حسن عسرکری ،احمرد
عاشوری ،عزیز خررازیپاکردل و محمدرضرا بریهمترا.5986 ،
بررسی حضور ،پراکنش و دوره فعالیت حشره کامل جوانهخوار
بلرروط ) Tortrix viridana (Lep.: Tortricidaeبررا
استفاده از تلههای فرمونی در استان کردستان .نامه انجمن
حشره شناسی ایران.13-47 :)5( 57 ،
فتاحی ،محمد .5979 ،بررسی جنگلهای بلروط زاگررس و
عوامل تخریب آن .مرسسره تحقیقرا جنگرلهرا و مراترع
کشور 83 ،ص.
کیادلیری ،هادی ،هادی استوان ،منصرور عبراالی و یزدانفرر
آهنگررررررران .5984 ،بررسرررررری زیسررررررترفترررررراری
 Erannis defoliria C.و دشرررمنان طبیعررری آن در
جنگلهای غرب مازندران .ویةهنامه مجله علمی -پةوهشری
علوم کشاورزی.513-543 :)5(55 ،

مروی مهاجر ،محمدرضا .5984 ،جنگلشناسری و پررورش
جنگل .انتشارا دانشگاه تهران 988 ،ص.
علیجانپور ،احمرد ،محمدرضرا زرگرران و رسرتگار مطلبری
تپهرشرت .5934 ،بررسری شراخصهرای تغذیرهای پروانره
جوانرهخروار بلروط ( )Tortrix viridana L.در دو حالرت
تغذیه ای گروهی و انفرادی ،مجله پةوهش و توسعه جنگل،
.539-585 :)9(5
مهدیفر ،داریوش و خسرو ثاقب طالبی .5981 ،مشخصا
کمرری وکیفرری و خصوصرریا رویشررگاهی دارمررازو
( )Quercus infectoria Oliv.در منطقره شرینه اسرتان
لرستان .فصلنامۀ علمری  -پةوهشری تحقیقرا جنگرل و
صنوبر ایران.536-539 :)9(54 ،
نوشادی ،حسن ،منورهر نمیرانیان ،پدرام عطرارد و جعفرر
حسرررینزاده .5939 ،ترررأثیر عوامرررل فیزیررروگرافی برررر
مشخصه های کمی بلروط ایرانری در جنگرلهرای زاگررس
میانی (مطالعۀ موردی :ای م) ،نشریه جنگل و فرآوردههرای
روب ،مجله منابع طبیعی ایران.84-79 :)5(67 ،
والیتی ،سعداهلل و علریاصرغر کردپور .5981 ،ررالشهرای
زیست محیطی جنگلهرا و مراترع ایرران و پیامردهای آن.
مجلّهی جغرافیا و توسعهی ناحیهای.75-19 :7 ،
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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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