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شناسایی حشرات بذرخوار و تعیین خسارت آنها در طبقات ارتفاعی مختلف بر
بذور بلوط ایرانی ( )Quercus brantii Lindl.در جنگلهای بلوط ایالم
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چکیده
بذر بلوط بهدلیل داشتن مواد غذایی فراوان ،تا حد زیادی پیش و پس از ریزش در معرض حملۀ سختتبالپوشخان ،بخالپولکخداران و دیگخر
حشخخرات اخخرار مخخیگیخخرد .پخخهوهش حا خخر بخخهمنظخخور بررسخخی تخخیریر اسخخارت حشخخرات بخخذراوار بلخخوط بخخر زادآوری بلخخوط ایرانخخی
( )Quercus brantii Lindl.در جنگلهای بلوط شهرستان ایالم (درۀ ارغوان) انجام گرفت .به این منظور در شش نقطۀ متتلف (در جهت
جنوبی و طبقات متتلف ارتفاعی) ،بذور دراتان بلوط جمعآوری شد .بذور جمعآوریشده (در هر طبقۀ ارتفاعی  19پایه بلوط و از هر پایه
 199بذر) به آزمایشگاه انتقال یافت و پس از توزین با ترازوی دیجیتالی ،بهمنظور زمستانگذرانی آفات بذراوار در درون ظروف پالستیکی
ارار داده شد .تعداد دیگری از بذور آلوده و سالم جمعآوریشده نیز بهمنظور بررسی تیریر آفات بر ادرت جوانهزنی آنها در نهالستان کشخت
شدند .نتخای ایخن تحقیخن نشخان داد کخه در منطقخۀ تحخت بررسخی دو آفخت بخذراوار بلخوط بخه نخامهخای سخرارطومی بخذراوار بلخوط
( )Curculio glandium Marshamو پروانۀ بذراوار بلوط ( )Cydia fagiglandana Zellerبه بذور دراتان بلوط اسخارت مخیزننخد.
اسارت سرارطومی بذراوار  11/8درصد و اسارت پروانۀ بذراوار  49/1درصخد بخود .بیشخترین و کمتخرین آلخودگی بخه آفخات بخذراوار
به ترتیب در طبقه های ارتفاعی  1899و  1199متری از سطح دریا بود .درصد جوانه زنی بذور سالم  12/9و درصد جوانه زنی بخذور آفخت زده
 45/4به ربت رسید .درصد آلودگی بذور ریتتهشده در زیر دراتان  89/2و درصد آلودگی بذور آلوده روی تاج دراتان  98/8بود .همچنین
بذور سالم میانگین وزنی بیشتری از بذور آلوده در سطح  5درصد داشتند؛ بنابراین در هنگام کاشت بذر بلوط باید از کاشت بذرهایی کخه از
ارتفاعات باال جمعآوری میشوند و عالئم و نشانههای آفات بذراوار را دارند اجتناب کرد.
واژههای کلیدی :آفت ،بلوط ،جمعیت ،جوانهزنی ،زاگرس.

مقدمه
جنگلها از مهمتخرین منخابع تجدیدشخوندهانخد و
بسیاری از نیازهای بشر را برطرف میکننخد .سخطح و
کیفیت این منابع ارزشمند در سالهای اایر بهدلیخل
 نویسندۀ مسئول

افزایش جمعیت جوامع انسانی و اجرا نشدن روشهای
مدیریتی علمی و فراگیر رو بخه کخاهش نهخاده اسخت
( .)Marvi-Mohadjer, 2005تعداد گونههای دراتی و
دراتچهای در زاگرس جنوبی بالغ بر  499برآورد شخده
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است؛ بیشتر گونههای دراتی ،به جنس بلوط متعلناند
و به همین دلیل ،جنگلهای بلوط غرب نخام گرفتخهانخد
( .)Fattahi, 2002جنگلهای حو ۀ رویشی زاگخرس از
منابع مهم جنگلی ایران محسوب میشوند و با اینکه در
دهههای اایخر در معخرض شخدیدترین آسخیبهخا اخرار
داشتهاند ،همچنان در زندگی مخردم ،اهمیخت ااتصخادی
دارنخخخد ( .)Sagheb-Talebi et al., 2004زادآوری
طبیعخخی در ایخخن جنگخخلهخخا بخخه دو صخخورت جنسخخی و
غیرجنسی صورت میگیرد .زادآوری توسط بخذر ،روش
طبیعی تجدید نسل بیشتر جنگخلهخای جهخان اسخت.
موفقیت زادآوری طبیعی بخه سخه عامخل مهخم وجخود
دراتان مادری (بذر سالم و کافی) ،شخرایط االیمخی و
ااکی مناسب بخرای اسختقرار بخذر ،و محخیط مسخاعد
جوانخخخهزنخخخی و اسخخختقرار نهخخخالهخخخا بسخخختگی دارد
( .)Marvi-Mohadjer, 2005زادآوری طبیعخخخخی از
مهمترین عوامل مؤرر بخر بقخا و پایخداری جنگخلهخای
طبیعخخی اسخخت ( .)Amiri et al., 2009بخخذرها بخخرای
استقرار زادآوری جنسی جنگخل خروریانخد و منبخع
غخخذایی مهم خی نیخخز بخخرای گونخخههخخای حی خات وحخخش
محسخوب مخیشخود ( .)Izquierdo et al., 2006بخذور
دراتان بلوط توسط دام های اهلخی و حتخی حیوانخاتی
مانند گراز و سنجاب نیز مصرف میشخوند .بخذر بلخوط
بهدلیل داشتن مواد غخذایی فخراوان بخه مقخدار زیخادی
پخخخخیش و پخخخخس از ریخخخخزش ،در معخخخخرض حملخخخخۀ
ستت بالپوشان ،بال پولکخداران و دیگخر حشخرات اخرار
میگیرد ( .)Leiva & Ales, 2005بخهطخور اخاص در
میان حشرات ،سرارطومیهخا و پروانخه هخای اخانوادۀ
 ،Tortricidaeسبب آسیب به بذر بسیاری از گونه های
بلخوط مخیشخوند ( ;Fukumoto & Kajimura, 2000
 .)Leiva & Ales‚ 2005با توجه به اهمیت جنگلهای
زاگرس ،اجرای پهوهش هخای جخامع در زمینخۀ بحخران
زادآوری در ایخخخن اکوسیسخخختمهخخخا الزامخخخی اسخخخت
( .)Fattahi, 1994استان ایخالم بخا مسخاحتی بخالغ بخر
 49941کیلومترمربخخع در جنخخوب غربخی کشخخور دارای
 821881هزار هکتار جنگل است کخه ایخن جنگخلهخا
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جزو جنگلهای اشک و نیمهاشک رشتهکوه زاگرس
محسوب میشود .تیپ غالب آن بلوط ایرانی است کخه
حدود  89درصد پوشخش جنگلخی اسختان را بخه اخود
ااتصاص داده است .گالزنی ،اطع بخیرویخۀ دراتخان
برای تیمین چوب سوات ،چرای بیرویۀ دام ،زادآوری
طبیعی نزدیک به صفر ،تغییر االیمی و تغییخر شخرایط
اکولخخوکیکی در ارخخر مخخدااالت انسخخانی از مهخخمتخخرین
عواملیاند که سبب تغییخر فخرم جنگخل هخای زاگخرس
به ویهه این منطقه بهشکل شااه زاد میشوند و از نظخر
کم خی نیخخز سخخطح ایخخن جنگخخلهخخا کخخاهش م خییابخخد
(.)Ghazanfari et al., 2004
در دهخههخخای اایخخر جنگخلهخخای منطقخۀ زاگخخرس
همچخون دیگخر منخاطن جنگلخی کشخور بخا اطرهخخای
متعددی مانند اشکسالی ،آتش سوزی ،تغییر کاربری،
اطع دراتان ،چرای بیش از حد دام و بهویهه آفخات و
بیماریهای گیاهی روبهرو بودهاند .مجموع این عوامخل
در نهایت موجب کاهش جنگل هخا ،کخم شخدن تخراکم
پوشش گیاهی در عرصه های طبیعی ،و کاهش یا نبود
زادآوری گونخخخههخخخای گیخخخاهی مهخخخم شخخخده اسخخخت
(.)Hamzehpour et al., 2011
) Abai (1984شخدت اسخارت حشخرات بخذراوار
بلوط در استان های شمالی تا جنگل هخای کخام فیخروز
فارس را بسیار زیاد گزارش کخرد .همچنخین مشخت
شخخد کخخه آفخخت سخخرارطومی میخخوهاخخوار بلخخوط
( ،)Curculio glandium Marshamدر ایخخخران در
استان های غرب و جنوب غرب کشور شامل آذربایجان
شرای و غربی ،کردسختان ،اردبیخل و فخارس پخراکنش
وسیعی دارد و دارای اهمیت ااتصادی زیادی است.
) Sedeghian et al. (2007عخخالوهبخخر سوسخخک
سرارطومی بذراوار بلخوط از دیگخر آفخت هخای بخذور
بلخخوط ،پروانخخۀ  Cydia fagiglandana L.را معرفخخی
کردند .در تحقیقات اولیه مشت شد کخه ایخن آفخت،
اسارت های متوسطی به جنگل ها وارد کرده است .در
پهوهشی شدت اسارت سرارطومی میوۀ بلوط جنس
 Curculioبخخهاصخخوص گونخخۀ ( C. glandiumاز نظخخر
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اسارت) ،پروانه های جنس  Cydiaو جوندگان کوچک
مخخخخوش جنگلخخخخی و صخخخخحرایی ،گونخخخخههخخخخای
 Clethrionomys glareolusو ،Apodemus flavicollis
به ترتیب  14 ،45و  19درصد و اسارت عوامل دیگر 2
درصد گزارش شد (.)Hrasovec & Margaletic, 1995
زادآوری طبیعی از مهمترین عوامل مؤرر بخر بقخا و
پایداری جنگلهخای طبیعخی تلقخی مخیشخود .عوامخل
بسخخیاری در موفقیخخت زادآوری تیریرگذارنخخد کخخه بایخخد
شنااته شده و بهدرستی کنترل شوند .در حال حا خر
با توجه به وجود عوامل زیاد اسارت زا بخه میخوه هخای
بلوط در استان ایخالم و نبخود اطالعخات کخافی دربخارۀ
حشخخرات بخخذراوار ،بررسخخی ایخخن گخخروه از بنخخدپایان و
تعیین شدت اسارت آنها در میوه های بلخوط اهمیخت
زیخادی دارد .ایخن تحقیخن ،اولخین پخهوهش در زمینخخۀ
بررسی ،شناسایی و تخیریر اسخارت حشخرات بخذراوار
بلوط بر جوانهزنی آنها در استان ایالم است.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

جنگل هخای بلخوط اسختان ایخالم اغلخب در تمخامی
شهرستان هخای ایخن اسختان پخراکنش دارنخد .منطقخۀ
تحقین ،تنگۀ ارغوان به مساحت  119هکتار بخا طخول
جغرافیایی΄ 28˚ 99شرای و عخرض ΄ 99˚ 98شخمالی
در فاصلۀ سه کیلومتری شمال شرای شهرستان ایخالم
ارار دارد .دامنۀ ارتفاعی منطقه  1599تا  4999متر از
سخطح دریاسخخت .ایخن منطقخخه پرشخیب (بخخین 89-99
درصد) و دارای جهتهای جغرافیایی شخمالی ،جنخوبی
و غربی است .فرم دراتان این منطقه اغلب شخااه زاد
است ،اما در جهت جنوبی دراتان دانه زادند؛ بنخابراین
جهت جنوبی برای این پهوهش انتتاب شد.
بخخراسخخاس اطالعخخات بخخهدسخختآمخخده از ادارۀ کخخل
هواشناسی استان ایالم ،مقدار بخارش در سخال ،1985
 288/8میلیمتر بود که از میانگین بلندمخدت سخاالنه
( 511/9میلیمتر) کمتر بود .همچنخین میخانگین دمخا
در سال  11/1 ،1985درجخۀ سخانتیگخراد بخود کخه از
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میانگین دمای بلندمخدت سخاالنه ( 18/9سخانتیگخراد)
بیشتر بود.
بیشتر سطح جنگل هخای منطقخۀ تحقیخن را گونخۀ
بلخوط ایرانخی ( )Quercus brantiiتشخکیل مخیدهخد.
ارغخخخخوان ( ،)Cercis siliquastrumافخخخخرا کخخخخیکم
( ،)Acer monspesulanumبنخه (،)Pistacia mutica
زالزالک ( )Crataegus orientalisو آلبخالوی وحشخی
( )Cerasus microcarpaاز دیگر گونههای چوبی این
جنگلها هستند.
شیوه اجرای پژوهش

در اوایل پاییز  1985از شش طبقۀ متتلف ارتفاعی
(از دامنۀ  1599تا  4999متری) در جنگل های منطقخۀ
تحقین بازدید شد و نمونهبرداری از بذرهای بلوط انجخام
گرفت .جمع آوری بذور از اوایل آبان  1985شروع شد و
تا اواسط آذرمخاه ادامخه داشخت .بخذور رسخیده بخه طخور
تصادفی جمعآوری و به آزمایشگاه علوم جنگل دانشخگاه
ایالم منتقل شد .نمونهگیری بذور بهصخورت تصخادفی از
 19پایۀ بلوط ایرانی (هر پایخه  199بخذر بلخوط) انجخام
گرفت .در هخر طبقخۀ ارتفخاعی  19پایخه بلخوط یکسخان
(همفرم) از نظر شکل تاج و ارتفاع انتتاب شد .پایه های
مورد نظر روی ترانسکت اطی و به فاصخلۀ تقریبخی 19
متر از یکدیگر انتتاب شدند .در ایخن نمونخه بخرداریهخا،
جمع آوری مستقیم  59بذر از روی دراتان و  59بذر از
بخخذور موجخخود در زیخخر دراتخخان در هخخر طبقخخۀ ارتفخخاعی
صورت گرفت .در آزمایشگاه تمامی بذور جمع آوریشده
(برای بررسی تفاوت بخین وزن بخذور سخالم و آفختزده)
توسط ترازوی دیجیتالی با دات  9/991گرم ،به صخورت
تک تک توزین و وزنشان یادداشت شد .همچنخین بخذور
جمع آوریشخده از هخر ایسختگاه بخرای بخهدسخت آوردن
درصد اسارت در اوطیهای پالستیکی شخفاف کشخت
شد .مقداری اخا نخرم بخه منظخور زمسختانگخذرانی و
شخخفیره شخخدن الروهخخای اخخارجشخخده از بخخذور ،در کخخف
اوطیهای پالسختیکی ریتتخه شخد .ایخن ظخروف دارای
درپوش توریاند و دما و رطوبت آنهخا هماننخد میخانگین
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زیستگاه طبیعی کنترل شد .اوطیها  42عخدد بودنخد و
همۀ آنها کدگذاری و در آزمایشگاه در مکانی مناسب بخا
درجۀ حرارت  15درجۀ سانتیگراد ارار داده شخدند .بخا
اخخروج تخخدریجی الروهخخا از دااخخل بخخذور ،شناسخخایی و
تفکیک آنها صورت گرفت و پس از شخمارش ،براسخاس
نوع آفت ربت شدند .پس از شمارش تعداد بخذور آلخوده
بخخه آفخخخت و مقایسخخۀ آن بخخخا تعخخداد کخخخل بخخخذرهای
جمع آوریشده ،برآورد اسارت انجام گرفت .بخه منظخور
بررسی ادرت جوانه زنی بذور جمع آوریشده ،بخذور هخر
شش منطقه به دو سطح سالم و آلوده تقسیم شده و در
االب طرح آزمایشی کامالً تصادفی در  19تکرار ارزیخابی
شدند .برای کاشت بذور از گلدان های پالستیکی مشکی
متصوص کاشت بذور استفاده شخد و از متلخوط اخا
رویشگاه ،شن ( 1تا  4میلیمتر) و کود دامی پوسیده به
نسبت  1:2:5استفاده شد .در هخر گلخدان  199گخرم از
متلوط آماده شده ریتته و دو بذر بلوط به صورت افقخی
در عمن  5سانتیمتری کشت شخد .بخرای جلخوگیری از
شسته شدن اا گلدان ها در فصل بارش از سخایه بخان
استفاده شد تا از سرعت اطره های باران کاسخته شخود و
نور بتواند از آن عبور کند .در صخورت وافخۀ طخوالنی در
بارندگی ،آبیاری انجام میگرفت.
با گرم شدن هخوا بخهتخدری بخذرهای کاشختهشخده
شروع به جوانه زدن کردند و نونهال هخا ایجخاد شخدند.
آبیاری نونهال ها و گلدان هایی کخه هنخوز جوانخه نخزده
بودند ادامه یافت تا زمانی که بیشتر بذرها جوانه زدنخد
و دیگر ارری از جوانه زنی جدید دیده نشد .نمونه هخای
حشرات بذراوار توسط دکتر مجید میراب بالو (گخروه
گیاهپزشکی دانشگاه ایخالم) شناسخایی اطعخی شخدند.
پس از شناسخایی حشخرات بخذراوار ،درصخد آلخودگی
(مقدار اسارت) در هر طبقۀ ارتفاعی تعیخین و سخپس
درصد جوانهزنی بذور آلوده و سالم نیز محاسبه شد.
روش تحلیل

دادههای بهدستآمده وارد نرمافزار  SPSS 21شده
و پس از شناسایی و حخذف داده هخای پخرت و آزمخون

کولمخخوگروف  -اسخخمیرنوف ،در صخخورت نرمخخال بخخودن
پراکنش داده ها ،از تجزیۀ واریخانس یکطرفخه اسختفاده
شد .همچنین بخرای مقایسخۀ میخانگینهخای دادههخای
پیوسته مانند وزن بذور از آزمخون دانکخن در سخطح 5
درصد استفاده شد .نمودارهخای الزم نیخز بخا نخرم افخزار
اکسل  4919رسم شدند.
نتایج
بهطورکلی در پهوهش حا ر در منطقۀ تحقیخن دو
آفخخت بخخذراوار بلخخوط شناسخخایی شخخد کخخه متعلخخن بخخه
راسخخختههخخخای سخخختتبالپوشخخخان ( )Coleopteraو
بالپولکداران ( )Lepidopteraبودند.
سرخرطومی بذرخوار بلوط (

Curculio glandium

)Marsh.

سخرارطومی بخخذراوار بلخخوط متعلخخن بخخه اخخانوادۀ
 Curculionidaeاست .حشخرات کامخل بخا اسختفاده از
ارطوم اود میوۀ بلوط را سوراخ میکنند و تتمهخای
اود را در بعضی از این سوراخها ارار میدهند .نشخو و
نمای الرو در دااخل میخوه صخورت مخیگیخرد .حشخرۀ
کامل ،سوسکی اهوهای است که طول بدن آن به  8تخا
 9میلیمتر میرسد .الروهای این آفت به رنخ سخفید
شیری با سر کامالً مشت به رن اهوهای مایخل بخه
ارمخز ،کخرمشخکل ،امیخده و فااخد پخا ()Vermiform
هسخختند (شخخکلهخخای  1و  .)4شخخفیرههخخای سوسخخک
سرارطومی از نوع شفیرۀ آزادند و بهطخور معمخول در
داال پیلههای ااکی تشکیل میشوند .تبدیل شخفیره
به حشرۀ کامل در پیلههای ااکی صورت مخیگیخرد و
حشرات کامل بعد از ظهور از اا بیرون مخیآینخد و
به میوۀ دراتان بلوط حمله می کنند .زمستانگخذرانی
این آفت بهصخورت الرو یخا حشخرۀ کامخل اسخت ،ولخی
حشرات کامل زمسختانگخذران در مقایسخه بخا الروهخا،
ایلی محدودند .حشرات کامل پخس از جفخت گیخری،
بههنگام تشکیل شاتونها ،نزدیک و چسبیده به جفت،
سوراای را در پوستۀ اارجی بخذر ایجخاد مخیکننخد و
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تتم اود را در آن میگذارند .الروها از پوسختۀ نخاز
میانی بذر وارد مغز آن میشوند و تغذیه از مواد غذایی
و محتویات بذر را آغاز میکنند .الروها من تغذیه از
بذر در داال میخوه داالن هخایی را ایجخاد مخیکننخد و

58

مراحل متتلف الروی را در دااخل بخذر مخیگذراننخد.
بذور مورد حملۀ الرو کوچک میمانند و بسیار سفت و
ستت میشوند (شکلهای  9و .)2

شکل  -1الروهای سرارطومی بذراوار بلوط ( Curculio glandiumاصلی)

شکل  -4حشرۀ کامل سرارطومی بذراوار بلوط ( Curculio glandiumاصلی)

شکل  -9بذر شکافتهشده و اسارت سرارطومی بذراوار بلوط ( Curculio glandiumاصلی)

شکل  -2اسارت کامل بذر بلوط توسط بذراوارها (اصلی)

شناسایی حشرات بذراوار و تعیین اسارت آنها در...

89
پروانۀ بذرخوار بلوط ()Cydia fagiglandana Zell.

این پروانه متعلن بخه اخانوادۀ  Tortricidaeاسخت.
حشرۀ کامل این آفت ،شبپرهای است به رنخ دودی
که در اوایل تابستان ظاهر میشود .الروهای آن سفید
متمایل به زرد با نقطههای نارنجی و سر اهوهایاند که
طول آنها به حدود  15میلیمتر میرسد (شکل های 5
و  .)8الروها استوانهای و کشیدهاند ،اطعخات دهخانی از
نوع ساینده است؛ الروها از محتویات بذر تغذیه کخرده
و مراحخخل الروی را در دااخخل بخخذر سخخپری مخیکننخخد.
شفیره ها به طخور معمخول در پیلخۀ سختتی روی میخوه

تشکیل میشوند .زمستانگذرانی این آفخت بخهصخورت
الرو است .در اردیبهشت و ارداد ،شخفیرههخا در درون
پیله های ستتی روی میوه تشکیل میشوند .در اوایخل
تابسخختان حشخخرات کامخخل ظخخاهر م خیشخخوند و پخخس از
جفتگیری ،با ارطخوم اخود در پوسختۀ اخارجی بخذر
سوراای ایجاد میکنند .الرو پس از طی دورۀ جنینخی
از تتم اارج شده و از پوستۀ نخاز میخانی وارد مغخز
میوه مخیشخود و تغذیخه از مخواد غخذایی آن را شخروع
میکند.

شکل  -5الرو پروانۀ بذراوار بلوط ( Cydia fagiglandanaاصلی)

شکل  -8حشرۀ کامل پروانۀ بذراوار بلوط ( Cydia fagiglandanaاصلی)
شدت خسارت آفات بذرخوار در طبقات ارتفاعی
مختلف

الرو پروانۀ بذراوار بلوط با فعالیت اود حفره های
بخخزر تخخری در درون بخخذر نسخخبت بخخه الرو سوسخخک
بذراوار بلوط ایجاد میکند و همچنین فضوالت ناشی
از فعالیت الرو پروانۀ بذراوار بلوط از فضوالت ناشی از
فعالیت الرو سوسک سرارطومی بخذراوار کخه حالخت
پودری دارد بزر تر است.

نتای این پخهوهش نشخان داد کخه بخین ارتفاعخات
متتلف از نظر درصخد آلخودگی بخه حشخرات بخذراوار
ااتالف معنیداری وجخود دارد (( )α = 9/95جخدول
 .)1تجزیه وتحلیل داده های مربوط به درصخد آلخودگی
در ارتفاعات متتلف نشان داد که درصد آلودگی آفخات
بذراوار بلوط در طبقات ارتفاعی باال ،بیشتر از طبقات
ارتفخخاعی پخخایین اسخخت کخخه ممکخخن اسخخت ناشخخی از
سرمادوست بودن آفات بذراوار بلوط باشد (شکل .)1
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جدول  -1نتای تجزیهوتحلیل دادههای مربوط به اسارت ایجادشده در طبقات ارتفاعی متتلف
منبع تغییرات مجموع مربعات درجۀ آزادی میانگین مربعات
Sig.
F
9/999 8/248
1959/841
5
8189/199
بین گروه
411/299
52
11211/499
درون گروه
58
19419/999
کل

شکل  -1درصد آلودگی در طبقههای ارتفاعی متتلف

بررسی فراوانی و مقدار آلودگی حشرات بذرخوار

بخخخین درصخخخد آلخخخودگی ایجادشخخخده توسخخخط
ستتبالپوشان (حفره های دایخره ای) و بخالپولکخداران

(حفره های بیضیشخکل) در سخطح  5درصخد ااختالف
معنیداری وجود دارد (جدول .)4

جدول  -4نتای تجزیهوتحلیل دادههای مربوط به اسارت ایجادشده توسط آفات بذراوار
شاا

اسارتی

بیضیشکل
دایرهای

تعداد

t

درجۀ آزادی

Sig.

89
89

91/98

111/888

9/999

تجزیهوتحلیل دادههای مربخوط بخه درصخد آلخودگی
ایجادشده توسخط آفخات بخذراوار بلخوط نشخان داد کخه
فراوانی سوسک سخرارطومی بخذراوار بلخوط از پروانخۀ
بخخخذراوار بلخخخوط بیشخخختر اسخخخت .آلخخخودگی ناشخخخی از
سرارطومی بذراوار بلوط  11/8درصد و آلودگی ناشی
از پروانۀ بذراوار بلوط  49/1درصد است (شکل .)9

بررسی وزن و قوۀ نامیۀ بذور آلوده و سالم

میانگین وزنی بذور سالم از بذور آلوده بیشتر بود که
دلیل آن ،از بین رفتن یا کاهش اوۀ نامیخۀ بخذر توسخط
آفات بذراوار بلوط است کخه سخبب پخو شخدن بخذر
دراتان و در نتیجه سبکی وزن آنها شد (شکل .)8
درصد جوانهزنی بذور سالم از بذور آلوده بیشتر بود
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که علت آن ،از بین رفتن اوۀ نامیه و جنین بذر توسط
آفات بذراوار بلوط اسخت کخه سخبب شخد بخذر بلخوط
ادرت جوانهزنی اود را از دست بدهد در نتیجه بخذور

آلوده از اابلیت جوانهزنخی کمتخری براوردارنخد .بخذور
سخخالم  81/1درصخخد و بخخذور آفخختزده در حخخدود 12/2
درصد ادرت جوانهزنی داشتند.

شکل  -9نمودار مربوط به درصد آلودگی ایجادشده توسط حشرات بذراوار

شکل  -8میانگین وزن بذور آلوده و سالم

بحث
در جنگل های استان ایالم و در فصل پاییز با توجه
به رسخیدن و ریخزش بخذرهای دراتخان بلخوط ،بخذرها
توسط روستاییان و دامداران بهمنظور تعلیف دامهخا در
فصل زمستان جمع آوری میشود .همچنخین در فصخل
پاییز ،این بذرها به دلیل تولید یک نوع مخادۀ اخوراکی
به نام مان (شخوکه) توسخط مخردم محلخی از دراتخان
چیده می شود و عمل فرآوری آنها انجام میگیرد؛ ایخن
عوامل سبب شده تا از مقدار بذرهای سخالم و درشخت
که از اوه نامیۀ مناسبی براوردارند بخه شخدت کاسخته

شده و درصد جوانه زنی بذرهای بلوط در جنگخل هخای
استان ایالم به جز مناطن صعب العبور که دسترسی بخه
آنها سختت اسخت بسخیار کخم شخود .عخالوهبخر مخوارد
آسیب رسان به بذرهای دراتان بلخوط کخه ذکخر شخد،
آفات بذراوار نیز با حمله به بذرهای تولیدی دراتخان
که بیشتر بذرهای مناسب و درشت اند ،سخبب تتریخب
آنها میشخوند .همچنخین بخا توجخه بخه پخهوهش هخای
انجامگرفته در بسیاری از کشورها ،آفخات بخذراوار بخه
بیشتر گونه های بلوط در سراسر جهخان اسخارت وارد
کرده و سبب نابودی اوۀ نامیه بذرهای آنها شدهاند.
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بذور گونههخای متتلخف بلخوط تخا حخد زیخادی در
معخخرض حملخخۀ سوسخخکهخخای سخخرارطومی ،پروانخخۀ
بخخذراوار ،زنبورهخخای گخخالزا و غیخخره اخخرار م خیگیرنخخد
(.)Johnson et al., 2002
نتای این تحقین نشان داد که در منطقۀ تحقیخن،
دو آفت بذر بلوط به نام سخرارطومی بخذراوار بلخوط
( )Curculio glandium Marsh.و پروانخخۀ بخخذراوار
بلوط ( )Cydia fagiglandana Zell.سبب اسارت به
بذور دراتان بلوط مخیشخوند .ایخن دو آفخت از دیگخر
استانهای کشور نیخز گخزارش شخدهانخد کخه نشخان از
پراکنش وسیع آنها در کشخور دارد Abai (1984) .نیخز
این دو آفخت بخذراوار بلخوط را در منطقخۀ کخامفیخروز
شخخیراز شناسخخایی کخخرده کخخه یکخخی متعلخخن بخخه راسخختۀ
سخخخخختتبالپوشخخخخخان ( )Coleopteraو اخخخخخانوادۀ
 Curculionidaeو دیگخخری از راسخختۀ بخخالپولکخخداران
( )Lepidopteraو اانوادۀ  Tortricidaeاست.
در ایخخن تحقیخخن اخخروج الروهخخای سخخرارطومی
بذراوار بلوط  C. glandiumاز داال بخذور آلخوده بخه
روی اخخا هخخای موجخخود در ظخخروف پخخرورش (در
آزمایشگاه) مشاهده شد .این الروها به شفیره تشخکیل
شدند ،ولی حشرات کامل سرارطومی بذراوار بلخوط
در شرایط آزمایشگاهی مشاهده نشد .ایخن امخر نشخان
میدهد که ممکن است چراۀ زندگی این آفخت طخی
دو سخخال تکمیخخل شخخود .بیشخخترین فعالیخخت الروهخخا در
شهریور و مهر مشاهده شد .بیشترین آلودگی در بخذور
مربوط به ایخن آفخت بخودSedeghian et al. (2007) .
براساس پهوهش های انجامگرفته در جنگل های بلخوط
ارسباران گزارش کردند کخه سخرارطومی میخوه اخوار
بلوط بهصورت الرو سن آار در دااخل اخا اطخراف
دراتان بلوط (محل ریزش میوههخا) زمسختانگخذرانی
میکند .حشرات کامل در اواسط بهار ظاهر میشوند و
تغذیخخه و فعالیخخت الروهخخا از تیرمخخاه تخخا مهرمخخاه ادامخخه
مییابد و همزمان با موعخد ریخزش میخوههخا در پخاییز،
الروهای سن آار سرارطومی از میوههای آلوده اارج
می شوند و تا بهار سال بعد داال اا باای میمانند.
به این ترتیب این حشره در منطقۀ ارسباران یک نسل
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در سال ایجاد میکند .این آفت دارای سه سخن الروی
است و براساس بررسیهای عبائی دارای یک نسخل در
سال است ،ولی بهطور محدود هر دو سخال یخک نسخل
نیز دیده شده اسخت .در تحقیخن حا خر نیخز حشخرات
کامل در شرایط آزمایشگاهی دیخده نشخدند و احتمخال
دو نسلی بودن آفت مذکور اوت بیشتری میگیرد.
تتخخمگخخذاری ایخخن آفخخت در اواسخخط تابسخختان رخ
میدهد و الروها در پخاییز بخهمنظخور ورود بخه مرحلخۀ
شفیرگی از بذور تحت تغذیخه اخارج مخی شخوند و بخه
درون اا نفخوذ مخیکننخد .براسخاس پخهوهش هخای
) Abai (1984تتخخمگخخذاری سوسخخک سخخرارطومی
بذراوار بیشتر در اواار تیر و مرداد انجخام مخیگیخرد.
محلهای تتمگخذاری بخا لکخههخای سخیاهی کخه روی
پوست میوه ها وجود دارد ،شنااته میشود .در پاییز با
سرد شدن هوا الروها با ایجاد یخک سخوراخ گخرد روی
میوۀ بلوط از آن اارج میشوند و برای زمستانگذرانی
روی اا میافتند و تا عمن  45سانتیمتخری اخا
فرو میرونخد .الروهخا بیشختر در آاخر اردیبهشخت بخه
شفیره تبدیل میشوند و شفیرهها بخهطخور معمخول در
پیله های ااکی ارار میگیرند .ظهخور حشخرات کامخل
تدریجی است و از اواار فخروردین تخا اوااخر شخهریور
طول میکشد.
بذور مورد حمله ،ابخل از تشخکیل و رشخد جنخین
تتمگذاری میشوند کخه ایخن دسخته اهخوهای و سخیاه
میشوند و با جفت اود روی درات باای میمانند یخا
اینکه بعد از تشکیل و رشد جنین ،در آنها تتمگذاری
میشود که این دسته بهمرور رشد کرده و جنین اخود
را کامل میکننخد .در ایخن بررسخی الروهخای سوسخک
سرارطومی بذراوار بلوط هم از بذور روی دراتخان و
هم از بذور ریتتخهشخده در پخای دراتخان جمخعآوری
شدند که نشان دهندۀ آلودگی بسخیار زیخاد بخذور ایخن
منطقه به آفت مذکور است .بذور آلوده زودتخر از بخذور
سالم میرسند و از درات پایین میافتند و رن آنهخا
سیاه یا اهوهای تیره میشود .میوه های آلوده ،بخهطخور
معمول بزر تر از میوه های معمولی انخد و در مقایسخه
با بذور سالم متورم بهنظر میرسند ،ولی از نظخر وزنخی
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از بذور سالم سبکترند.
) Nikdel & Sedeghian (2001نیز طخی گزارشخی
اعالم کردند که گاهی از نظر برای تغییخرات محیطخی
در اکوسیستمهای جنگلی که اغلب بخا داالخت انسخان
یا گاهی براساس تغییرات آب وهخوایی و اکوسیسختمی
در این عرصهها رخ میدهد ،طغیان و اسخارت شخدید
سخخرارطومی می خوهاخخوار حخخاد مخخیشخخود و اعمخخال
شیوههای کنترل کاربردی را رورت میبتشد
) Hrasovec & Margaletic (1995در پخخهوهش
اخخود بیخخان داشخختند کخخه درصخخد اسخخارت سوسخخک
سرارطومی بذراوار بلوط از اسخارت پروانخۀ بخذراوار
بلوط بیشتر است که با نتای این تحقین مطابقت دارد.
صدایان و همکاران ( )1995بیان داشتند که حفخرۀ
اروج الرو سوسک سرارطومی بذراوار بلوط ،دایرهای
و حفرۀ اروج پروانۀ بذراوار بلوط ،بیضخیشخکل اسخت
که در این تحقین نیز همین عالئم مشاهده شد.
با توجه به حضور بلوط ایرانی بهعنوان تیخپ غالخب
جنگلهای بلوط استان ایالم ،اسخارت دو آفخت مخورد
نظر تنها روی این گونۀ بلوط مشاهده شخد .همچنخین
) Sedeghian et al. (2007اعالم کردنخد کخه دو آفخت
سرارطومی بذراوار بلوط و پروانۀ بخذراوار بلخوط در
جنگلهای ارسباران (استان آذربایجان شرای) روی دو
گون خۀ بلخخوط  Quercus petraeaو Q. macrantera
فعالیت دارند و عالوهبر دراتان بلوط که میزبان اصلی
آن هستند ،گاهی به میوۀ دراتخان فنخدن نیخز حملخه
میکند.
در پخخهوهش حا خخر هخخیپ پارازیتوییخخدی از آفخخات
بذراوار بلوط جدا نشد ،اما در تحقین بیولخوکی آفخات
بذراوار بلوط در استان کردسختان ،بخا شخروع فعالیخت
حشرات کامل آفات بذراوار حمله به بذور بلوط ،روی
دراتان آلوده بذوری مشاهده شد که بخا حملخۀ آفخات
بذراوار مواجه شده بودند و محتویات بخذر در بیشختر
نمونه ها به طور کامل به تغذیۀ آنان رسیده بود .انتظخار
میرفت الرو آفت را بتوان دااخل ایخن بخذور مشخاهده

شناسایی حشرات بذراوار و تعیین اسارت آنها در...

کرد ،ولی در بیشتر نمونه های جمخعآوریشخده (بخذور
آلوده) الروی در درون آنها دیده نشد (نمونههای بخذور
آلوده مربوط به گونخۀ بخرودار  Q. persicaبودنخد) .بخر
روی این بذور سوراخ هایی مشخاهده شخد کخه عالمخت
حملۀ نوعی گنجشک به این بذور آلوده و تغذیخۀ آن از
الروهای بذراوار درون این بذور بخود .ایخن گنجشخک
محلخخی یکخخی از دشخخمنان طبیعخخی آفخخات بخخذراوار در
منطقه محسوب میشود و با توجه به تغذیخۀ فخراوانش
از الروهای این آفات ،میتواند عامخل کنتخرل مناسخبی
برای این آفت باشد ( .)Ghahramani, 2001همچنین
) Xiao et al. (2007و )Alvaninejad et al. (2011
اظهار داشتند که درصد جوانهزنی بذور سالم از درصخد
جوانهزنی بذور آلوده بیشتر است ،زیرا در ارخر فعالیخت
حشرات بذراوار جنین بذر اورده میشود و با کاهش
اوۀ نامیخۀ بخذر ،اابلیخت جوانخهزنخی اخود را از دسخت
میدهد .نتای این تحقین نیز مؤید این مو وع اسخت.
تاکنون هیپ تحقین مشابهی در اصوص تخیریر ارتفخاع
بخخر پخخراکنش آفخخات بخخذراوار بلخخوط و تخخیریر آنهخخا بخخر
جوانهزنی بذور بلوط ایرانی انجام نگرفته است.
با توجه به تتریخبهخای گسخترده در جنگخلهخای
بلوط استان ایالم ،تیپ عمدۀ دراتان از حالت دانه زاد
اارج شده و به شااه زاد تبدیل شده است که این امر
تولید بذر بلخوط مناسخب بخا اخوۀ نامیخه مناسخب را بخا
مشخخکل مواجخخه سخخااته اسخخت .آفخخات و بیمخخاریهخخا از
مهمترین عوامل تتریب بذور بلوط بهشخمار مخیرونخد.
در این تحقین دو آفت بذراوار شناسخایی شخدند کخه
سوسک سرارطومی بذراوار بلوط ،فراوانخی بیشختری
از پروانۀ بذراوار داشت .بیشترین درصخد آلخودگی بخه
آفات بذراوار در ارتفاعات باال به ربت رسخید .در ایخن
پهوهش جوانه نزدن برای از گلدان های کاشتهشده در
نهالستان ،به علت از بین رفتن کامل جنین بذر بخر ارخر
تغذیۀ آفات بذراوار بود؛ بنابراین در هنگام کاشت بذر
بلوط در نهالسختان هخا بایخد از کاشخت بخذرهای دارای
عالئم و نشانههای آفات بذراوار اجتناب کرد.
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Abstract
The acorn (oak nut) is attacked by Coleoptera and Hymenoptera and another insects before and after
falling from trees to ground surface because of large food capacity. This study has been done to
investigate the effect of pests of acorn damages on regeneration of Persian oak (Quercus brantii Lindl)
in Arghavan valley oak forests of Ilam city in west of Iran. For this purpose, acorns from south
direction at different elevation classes in six oak forest sites were collected. The collected acorns
transferred to the laboratory and their weights were measured with digital scale and they were placed
in some special plastic containers in order to overwinter the acorn-eating pests. Also a number of
infected and infested acorns were planted in the nursery in order to study the effect of pests on their
germination potential. The results of study showed that in the study area, two oak nut pests, Curculio
glandium Marsham and Cydia fagiglandana Zeller caused damages to acorns. The precent of C.
glandium damages was higher than C. fagiglandana. Percentage of C. glandium damage was 71.9%
and C. fagiglandana damage was 28.1%. The highest infestation rate was on algae pests at 1900 m
above sea level elevation, and the lowest at 1700 meter altitude. The falling acorns have highest
percent of infection than the acorns which still remain on tree branches. Germination percentage of
healthy seeds was 74.8% and germination percentage of infected seeds was 25.2%. The results of
planted nuts showed that infected seed had much lower germination potential than healthy nuts. The
percentage of contaminated seeds under the trees was 60.4% and the infected seeds on the crown of
trees were 39.6%. Also, healthy seeds had more weighted mean (α=5%) than contaminated seeds. So
in planting oak seeds we could avoid the seeds with any sign of pests that collected from high
altitudes.
Keywords: Pest, Oak, Population, Germination, Zagros.
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