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  بر مختلف ارتفاعی طبقات در تعیین خسارت آنها و بذرخوار شناسایی حشرات

 بلوط ایالم یهاجنگل در( .Quercus brantii Lindl) نیبلوط ایرا بذور
 

 4و مجید توکلی 3مجید میراب بالو ،2سول نجفیمحمدر ،*1ضا زرگرانمحمدر
 

 ارومیه  ارومیه، دانشگاه طبیعی منابع دانشکدۀ جنگلداری، گروه استادیار 1
 ارومیه ارومیه، دانشگاه طبیعی منابع دانشکدۀ جنگل، شناسیآسیب ارشدکارشناس 4

 المیا الم،یدانشگاه ا یکشاورز ۀدانشکد ،یپزشکاهیگروه گ استادیار 9
 ، لرستاناستان لرستان یعیو منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحقمربی،  2

 (14/19/1988؛ تاریخ پذیرش: 91/98/1988یافت: ر)تاریخ د

 چکیده
و دیگخر   پولکخداران بخال ، بالپوشخان سختت  از ریزش در معرض حملۀ پسو  پیشتا حد زیادی  ،داشتن مواد غذایی فراوان لیدلبهبذر بلوط 

  یزادآوری بلخخوط ایرانخخ بخخرتخخیریر اسخخارت حشخخرات بخخذراوار بلخخوط    بررسخخی منظخخوربخخهپخخهوهش حا خخر . گیخخردحشخخرات اخخرار مخخی 

(Quercus brantii Lindl. )جهت در متتلف )ۀ نقطش این منظور در ش به ارغوان( انجام گرفت.درۀ )ایالم  بلوط شهرستان یهاجنگل در

پایه بلوط و از هر پایه  19ارتفاعی طبقۀ )در هر  شدهیآورجمعبذور  .شد یآورجمع بذور دراتان بلوط ،ی(ارتفاع تتلفو طبقات م جنوبی

ظروف پالستیکی  آفات بذراوار در درون یگذرانزمستان منظوربه ،و پس از توزین با ترازوی دیجیتالیانتقال یافت به آزمایشگاه بذر(  199

در نهالستان کشخت   آنها یزنجوانهریر آفات بر ادرت یبررسی ت منظوربهنیز  شدهیآورجمع سالماز بذور آلوده و  دیگری ارار داده شد. تعداد

 سخرارطومی بخذراوار بلخوط     یهخا نخام بخه   بلخوط  اواردو آفخت بخذر   یبررسخ تحخت   ایخن تحقیخن نشخان داد کخه در منطقخۀ     شدند. نتخای   

(Curculio glandium Marsham ) بذراوار بلوپروانۀ و( طCydia fagiglandana Zeller ) زننخد اسخارت مخی  بذور دراتان بلوط به .

 بخذراوار  آفخات  بخه  آلخودگی  کمتخرین  و بیشخترین درصخد بخود.    1/49بذراوار اسارت پروانۀ درصد و  8/11اسارت سرارطومی بذراوار 

 زدهآفخت  بخذور  یزنجوانه درصد و 9/12 سالم بذور یزنجوانه درصد. بود دریا سطح از متری 1199 و 1899 ارتفاعی یهاطبقه در بیترتبه

بود. همچنین  8/98روی تاج دراتان  آلودهبذور درصد آلودگی و  2/89شده در زیر دراتان ریتتهدرصد آلودگی بذور  .رسید ربت به 4/45

از  کخه  یبذرهای کاشت از باید بلوط بذر کاشت هنگام در بنابراین؛ داشتنددرصد  5ح در سطبذور آلوده  میانگین وزنی بیشتری ازبذور سالم 

 .کرد اجتناب را دارند بذراوار آفات یهانشانه و و عالئمشوند می یآورجمعارتفاعات باال 

 .، زاگرسیزنجوانهآفت، بلوط، جمعیت،  ی:کلید یهاواژه

 

 مقدمه

 وانخد  هدشخوند یتجد منخابع  نیتخر مهم از هاجنگل

 و نخد. سخطح  کنمی برطرف را بشر یازهایاز ن یاریبس

 لیخ دلبه ریاا یهاسال در منابع ارزشمند نیا تیفکی

 یهاروش نشدن اجرا و یجوامع انسان تیجمع شیافزا

 اسخت  نهخاده  اهشکخ  رو بخه  ریفراگ و یعلم یتیریمد

(Marvi-Mohadjer, 2005). های دراتی و تعداد گونه

 شخده برآورد  499بالغ بر  جنوبی زاگرسای در دراتچه



 در... آنها اسارت تعیین و بذراوار حشرات شناسایی  58

 

اند متعلن، به جنس بلوط دراتیهای گونه بیشتر ؛است

 انخد گرفتخه های بلوط غرب نخام  جنگل ،و به همین دلیل

(Fattahi, 2002 .)رویشی زاگخرس از  حو ۀ های جنگل

در  کهنیابا شوند و منابع مهم جنگلی ایران محسوب می

اخرار   هخا بیآسخ های اایخر در معخرض شخدیدترین    دهه

ااتصخادی   در زندگی مخردم، اهمیخت  ، همچنان اندداشته

زادآوری (. Sagheb-Talebi et al., 2004) دارنخخخد

بخخه دو صخخورت جنسخخی و  هخخاجنگخخلطبیعخخی در ایخخن 

. زادآوری توسط بخذر، روش  ردیگیمغیرجنسی صورت 

اسخت.   جهخان  یهخا جنگخل  بیشترطبیعی تجدید نسل 

مهخم وجخود    موفقیت زادآوری طبیعی بخه سخه عامخل   

دراتان مادری )بذر سالم و کافی(، شخرایط االیمخی و   

و محخیط مسخاعد    ،ااکی مناسب بخرای اسختقرار بخذر   

 بسخخختگی دارد  هخخخانهخخخالو اسخخختقرار  یزنخخخجوانخخخه

(Marvi-Mohadjer, 2005).  زادآوری طبیعخخخخی از

 یهخا جنگخل بخر بقخا و پایخداری     مؤررعوامل  نیترمهم

. بخخذرها بخخرای (Amiri et al., 2009) اسخختطبیعخخی 

و منبخع   انخد  خروری استقرار زادآوری جنسی جنگخل  

 وحخخش اتیخخح یهخخاگونخخهنیخخز بخخرای  یغخخذایی مهمخخ

 بخذور (. Izquierdo et al., 2006) شخود یمخ محسخوب  

 حیوانخاتی  حتخی  و اهلخی  یهادام توسط بلوط دراتان

بخذر بلخوط    .شخوند یم مصرف نیز سنجاب و گراز مانند

زیخادی   بخه مقخدار  راوان داشتن مواد غخذایی فخ   لیدلبه

 در معخخخخرض حملخخخخۀ ،از ریخخخخزش پخخخخسو  پخخخخیش

اخرار  و دیگخر حشخرات    پولکخداران بال، بالپوشانستت

اخاص در   طخور بخه  (.Leiva & Ales, 2005) گیردمی

 ۀاخانواد هخای  و پروانخه  هخا یسرارطومحشرات، میان 

Tortricidae ،های آسیب به بذر بسیاری از گونه سبب

 ;Fukumoto & Kajimura, 2000) شخوند یمخ بلخوط  

Leiva & Ales‚ 2005.) یهاجنگل اهمیت به توجه با 

 بحخران  زمینخۀ  در جخامع  یهخا پهوهش اجرای زاگرس،

  اسخخخت الزامخخخی هخخخاسخخختمیاکوس ایخخخن در زادآوری

(Fattahi, 1994 .)      استان ایخالم بخا مسخاحتی بخالغ بخر

کشخخور دارای  یجنخخوب غربخخدر  لومترمربخخعیک 49941

 هخا جنگخل کخه ایخن    استجنگل هزار هکتار  821881

زاگرس  کوهرشته اشکمهیناشک و  یهاجنگل وجز

کخه   است. تیپ غالب آن بلوط ایرانی شودیممحسوب 

درصد پوشخش جنگلخی اسختان را بخه اخود       89حدود 

دراتخان   ۀیخ رویبخ گالزنی، اطع  .ااتصاص داده است

دام، زادآوری  یۀرویببرای تیمین چوب سوات، چرای 

تغییخر شخرایط    و ه صفر، تغییر االیمیطبیعی نزدیک ب

 نیتخخرمهخخماکولخخوکیکی در ارخخر مخخدااالت انسخخانی از  

 زاگخرس  یهخا جنگخل تغییخر فخرم    سببکه  اندعواملی

و از نظخر   شوندمی زادشااه شکلبه این منطقه ویههبه

 ابخخدییمخخکخخاهش  هخخاجنگخخلسخخطح ایخخن نیخخز ی کم خخ

(Ghazanfari et al., 2004). 
زاگخخرس  ۀمنطقخخهخخای لهخخای اایخخر جنگخخدر دهخه 

 هخخاین جنگلخی کشخور بخا اطر   منخاط  دیگخر همچخون  

سوزی، تغییر کاربری، ، آتشیاشکسالمانند متعددی 

و  آفخات  ههیوبهدام و  حد از شیباطع دراتان، چرای 

این عوامخل   اند. مجموعرو بودههی گیاهی روبهابیماری

تخراکم   هخا، کخم شخدن   در نهایت موجب کاهش جنگل

 نبودکاهش یا و های طبیعی، عرصه پوشش گیاهی در

 هخخخای گیخخخاهی مهخخخم شخخخده اسخخخت زادآوری گونخخخه

(Hamzehpour et al., 2011.) 

Abai (1984)  اسخارت حشخرات بخذراوار     شخدت

هخای کخام فیخروز    شمالی تا جنگل یهااستان بلوط در

. همچنخین مشخت    کخرد گزارش  زیادرا بسیار فارس 

 بلخخوط  اخخواروهیخخمآفخخت سخخرارطومی  کخخه  شخخد

(Curculio glandium Marsham ،) دردر ایخخخران 

 جانیآذرباکشور شامل  جنوب غربو  غرب یهااستان

و غربی، کردسختان، اردبیخل و فخارس پخراکنش      یشرا

 .استو دارای اهمیت ااتصادی زیادی  داردوسیعی 

Sedeghian et al. (2007) سوسخخک بخخرعخخالوه 

 بخذور  یهخا آفخت  دیگخر  بلخوط از  بذراوار سرارطومی

 معرفخخی را .Cydia fagiglandana L پروانخخۀ بلخخوط،

ایخن آفخت،    مشت  شد کخه  اولیه تحقیقات در .کردند

 در .است کرده وارد هاجنگل به متوسطی یهااسارت

 جنس بلوط ۀویم یسرارطوم اسارت شدت پهوهشی

Curculio گونخخۀ اصخخوصبخخه C. glandium (نظخخر از 
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 کوچک جوندگان و Cydia جنس یهاپروانه ،(اسارت

 یهخخخخاگونخخخخه ،ییصخخخخحرا و یجنگلخخخخ وشمخخخخ

Clethrionomys glareolus و Apodemus flavicollis ،

 2 دیگر عوامل اسارت و درصد 19 و 14 ،45 بیترتبه

 .(Hrasovec & Margaletic, 1995) شد گزارش درصد
بخر بقخا و    مؤررعوامل  نیترمهمزادآوری طبیعی از 

عوامخل   .دشخو هخای طبیعخی تلقخی مخی    یداری جنگلپا

کخخه بایخخد  رگذارنخخدیتیرموفقیخخت زادآوری  دربسخخیاری 

درستی کنترل شوند. در حال حا خر  بهشنااته شده و 

هخای  میخوه  بخه  زااسارت زیادبا توجه به وجود عوامل 

 بخارۀ اطالعخات کخافی در   نبخود بلوط در استان ایخالم و  

ایخخن گخخروه از بنخخدپایان و  بررسخخیحشخخرات بخخذراوار، 

های بلخوط اهمیخت   وهمی دراسارت آنها  شدتتعیین 

 زمینخخۀاولخین پخهوهش در    تحقیخن،  ایخن  دارد. زیخادی 

حشخرات بخذراوار   اسخارت   ریتخیر شناسایی و  ،بررسی

 .استاستان ایالم  آنها در یزنجوانه بربلوط 

 

 هاروشمواد و 

 پژوهش ۀمنطق

 تمخامی  در اغلخب  ایخالم  اسختان  بلخوط  یهخا جنگل

 منطقخۀ . دارنخد  پخراکنش  اسختان  ایخن  یهخا شهرستان

 طخول  بخا  هکتار 119 مساحت به ارغوان تنگۀ ،تحقین

 شخمالی  99˚ 98΄ عخرض  و شرای 28˚ 99΄جغرافیایی

 ایخالم  شهرستان یشمال شرا کیلومتری سه ۀفاصل در

 متر از 4999 تا 1599 منطقه ارتفاعی ۀدامن ارار دارد.

 89-99 بخخین) پرشخیب  منطقخخه ایخن . سخختدریا سخطح 

 جنخوبی  مالی،شخ  جغرافیایی یهاجهت دارای و (درصد

 زادشخااه  اغلب منطقه این دراتان فرم. است غربی و

 بنخابراین  ند؛زاددانه دراتان جنوبی جهت در اما است،

 .شد انتتاب پهوهش این برای جنوبی جهت

 کخخل ۀادار از آمخخدهدسخختبخخه اطالعخخات اسخخاسبخخر

 ،1985 سخال  در بخارش  مقدار ،ایالم استان هواشناسی

 سخاالنه  بلندمخدت  میانگین از که بود متریلیم 8/288

 دمخا میخانگین   همچنخین . بود کمتر (متریلیم 9/511)

 از کخه  بخود  گخراد یسخانت درجخۀ   1/11 ،1985 سال در

 (گخراد یسخانت  9/18) سخاالنه  بلندمخدت  دمای میانگین

 .بود بیشتر

 گونخۀ  را تحقیخن  ۀمنطقخ  یهخا جنگل سطح بیشتر

. دهخد یمخ  تشخکیل ( Quercus brantii) ایرانخی  بلخوط 

  کخخخخیکم افخخخخرا ،(Cercis siliquastrum) غخخخخوانار

(Acer monspesulanum)،  بنخه (Pistacia mutica)، 

 وحشخی  یآلبخالو  و (Crataegus orientalis) زالزالک

(Cerasus microcarpa )این چوبی یهاگونه دیگر از 

 .هستند هاجنگل

 پژوهششیوه اجرای 

 ارتفاعی متتلف ۀطبق شش از 1985 زییپا لیاوا در

 منطقخۀ  یهاجنگل در( یمتر 4999 تا 1599 ۀدامن زا)

 انجخام  بلوط یبذرها از یبردارنمونه وشد  دیبازدتحقین 

 وشد  شروع 1985 آبان اوایل از بذور یآورجمع. گرفت

 طخور بخه  رسخیده  بخذور . داشخت  ادامخه  آذرمخاه  اواسط تا

 دانشخگاه  جنگل علوم آزمایشگاه به و یآورجمع تصادفی

 از تصخادفی  صخورت به بذور یریگنمونه .شد منتقل ایالم

 انجخام ( بلخوط  بخذر  199 پایخه  هر) ایرانی بلوط ۀپای 19

یکسخان   بلخوط  پایخه  19 ارتفخاعی  طبقخۀ  هخر  در. گرفت

 یهاهیپا. شد انتتاب ارتفاع و تاج شکل نظر از (فرمهم)

 19 تقریبخی  فاصخلۀ  به و اطی ترانسکت روی نظر مورد

 ،هخا یبخردار نمونخه  نیخ ا در. شدند انتتاب یکدیگر از متر

 از بذر 59 و دراتان یرو از بذر 59 میمستق یآورجمع

 ارتفخخاعی طبقخخۀ هخخر در دراتخخان زیخخر در موجخخود بخخذور

 شدهیآورجمع بذور تمامی شگاهیآزما در .صورت گرفت

( زدهآفخت بررسی تفاوت بخین وزن بخذور سخالم و     برای)

 صخورت به گرم، 991/9 دات با دیجیتالی ترازوی توسط

 بخذور  همچنخین  .شد یادداشتوزنشان  و توزین تکتک

 آوردن دسخت بخه  بخرای  سختگاه یا هخر  از شخده یآورجمع

 کشخت  شخفاف  پالستیکی یهایاوط در اسارت درصد

 و یگخذران زمسختان  منظخور بخه  نخرم  اخا   مقداری .شد

 کخخف ، دربخخذور از شخخدهاخخارج الروهخخای شخخدن شخخفیره

 یاراد ظخروف  نیخ ا. شخد  ریتتخه  پالسختیکی  یهایاوط

 نیانگیخ م هماننخد  هخا آن رطوبت و دما و اندیتور درپوش
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 و نخد بود عخدد  42 هایاوط. شد نترلک یعیطب ستگاهیز

 بخا  مناسب مکانی در آزمایشگاه در و کدگذاری همۀ آنها

 بخا  .شخدند  داده ارار گرادیسانت ۀدرج 15 حرارت درجۀ

 و ییشناسخخا بخخذور، دااخخل از الروهخخا جییتخخدر اخخروج

 براسخاس  شخمارش،  از پس و گرفت رتصو آنها کیکتف

 آلخوده  بخذور  تعداد شمارش از پس. شدند ربت آفت نوع

 بخخخذرهای کخخخل تعخخداد  بخخخا آن ۀمقایسخخ  و آفخخخت بخخه 

 منظخور بخه . گرفت انجام اسارت برآورد ،شدهیآورجمع

 هخر  بخذور  ،شدهیآورجمع بذور یزنجوانه ادرت بررسی

 رد و هشد میتقس آلوده و سالم سطح دو به منطقه شش

 ارزیخابی  تکرار 19 در یتصادف امالًک یشیآزما طرح االب

 مشکی پالستیکی یهاگلدان از بذور کاشت برای. شدند

 اخا   متلخوط  از و شخد  استفاده بذور کاشت متصوص

 به پوسیده دامی کود و( متریلیم 4 تا 1) شن رویشگاه،

 از گخرم  199 گلخدان  هخر  در شد. استفاده 1:2:5 نسبت

 افقخی  صورتبه بلوط بذر دو و ریتته شدهآماده متلوط

 از جلخوگیری  بخرای . شخد  کشت یمتریسانت 5 عمن در

 بخان هیسخا  از بارش فصل در هاگلدان اا  شدن شسته

 و شخود  کاسخته  باران هایهاطر سرعت از تا شد استفاده

 در صخورت وافخۀ طخوالنی    در. کند عبور آن از بتواند نور

 .گرفتیم انجام آبیاری ،بارندگی

 شخده کاشخته  بخذرهای   یتخدر بخه  هخوا  گرم شدن با

. ندشخد  ایجخاد  هخا نونهال و کردند جوانه زدن به شروع

 نخزده  جوانخه  هنخوز  کخه  ییهاگلدان و هانونهال آبیاری

 نخد زد جوانه بذرها بیشتر که یزمان تا یافت ادامه بودند

 یهخا نمونه .نشد دیده جدید یزنجوانه از ارری دیگر و

گخروه  دکتر مجید میراب بالو ) حشرات بذراوار توسط

. شخدند اطعخی  دانشگاه ایخالم( شناسخایی    پزشکیگیاه

 آلخودگی  درصخد  بخذراوار،  حشخرات  شناسخایی  از پس

 سخپس  و تعیخین  ارتفاعی ۀطبق هر در( اسارت مقدار)

 .شد محاسبه نیز سالم و آلوده بذور یزنجوانه درصد

 روش تحلیل

 شده SPSS 21 افزارنرم وارد آمدهدستبه یهاداده

ن آزمخو  و پخرت  یهخا داده حخذف  و شناسایی از پس و

 بخخودن نرمخخال صخخورت در ،اسخخمیرنوف - فکولمخخوگرو

 اسختفاده  کطرفخه ی واریخانس  ۀتجزی از ،هاداده پراکنش

 یهخا داده یهخا نیانگیخ م ۀمقایسخ  بخرای  همچنین. شد

 5 سخطح  در دانکخن  آزمخون  از بذور وزن مانند پیوسته

 افخزار نخرم  بخا  نیخز  الزم ینمودارهخا . شد استفاده درصد

 .شدند رسم 4919اکسل 

 

 نتایج

دو  تحقیخن  ی در پهوهش حا ر در منطقۀطورکلبه

کخخه متعلخخن بخخه  شخخدآفخخت بخخذراوار بلخخوط شناسخخایی 

و  (Coleoptera) بالپوشخخخانسخخختت یهخخخاراسخخخته

 .ندبود (Lepidoptera) پولکدارانبال

 Curculio glandium)سرخرطومی بذرخوار بلوط 

Marsh.) 

 ۀاخخانوادرارطومی بخخذراوار بلخخوط متعلخخن بخخه سخخ

Curculionidae حشخرات کامخل بخا اسختفاده از     . است

 یهخا تتمو  کنندمیبلوط را سوراخ  ۀمیوارطوم اود 

. نشخو و  دهندیمارار  هاسوراخاود را در بعضی از این 

 ۀحشخر  .ردیخ گیمخ نمای الرو در دااخل میخوه صخورت    

تخا   8آن به  است که طول بدن یااهوهسوسکی  ،کامل

سخفید  رنخ   بهت . الروهای این آفرسدیم متریلیم 9

مایخل بخه    یااهوهشیری با سر کامالً مشت  به رن  

( Vermiform) شخکل، امیخده و فااخد پخا    ارمخز، کخرم  

سوسخخک  یهخخارهیشخخف .(4و  1 هخخای)شخخکل هسخختند

در  معمخول طخور  بهو ند آزاد ۀسرارطومی از نوع شفیر

. تبدیل شخفیره  شوندیمیل ااکی تشک یهالهیپداال 

و  ردیخ گیمخ ااکی صورت  یهالهیپکامل در  ۀحشربه 

و  نخد یآیمخ حشرات کامل بعد از ظهور از اا  بیرون 

 یگخذران زمستان. ندکنیم حملهدراتان بلوط  ۀمیوبه 

ولخی   ،کامخل اسخت   ۀحشخر الرو یخا   صخورت بهاین آفت 

در مقایسخه بخا الروهخا،     گخذران زمسختان حشرات کامل 

، یریخ گجفخت حشرات کامل پخس از   .محدودندایلی 

 ،، نزدیک و چسبیده به جفتهاشاتونتشکیل  هنگامبه

و  کننخد مخی اارجی بخذر ایجخاد    ۀپوستدر  سوراای را
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نخاز    ۀپوسخت از . الروها گذارندیمتتم اود را در آن 

و تغذیه از مواد غذایی  شوندمیمیانی بذر وارد مغز آن 

. الروها  من تغذیه از نندکیمو محتویات بذر را آغاز 

و کننخد  مخی را ایجخاد   ییهخا داالنبذر در داال میخوه  

. گذراننخد یمخ مراحل متتلف الروی را در دااخل بخذر   

 و سفتو بسیار  مانندمیکوچک  الرو ۀحمل موردبذور 

 (.2 و 9 هایشکل) شوندیم ستت

 

 لی()اص Curculio glandiumوهای سرارطومی بذراوار بلوط الر -1شکل 

 

 )اصلی( Curculio glandiumسرارطومی بذراوار بلوط  کاملحشرۀ  -4شکل 

 

 )اصلی( Curculio glandiumشده و اسارت سرارطومی بذراوار بلوط شکافتهبذر  -9شکل 

 

 اسارت کامل بذر بلوط توسط بذراوارها )اصلی( -2شکل 
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 (.Cydia fagiglandana Zell) بذرخوار بلوط ۀپروان

. اسخت  Tortricidae ۀاخانواد نه متعلن بخه  این پروا

ی است به رنخ  دودی  اپرهشب ،کامل این آفت ۀحشر

. الروهای آن سفید شودیمکه در اوایل تابستان ظاهر 

که  اندیااهوهنارنجی و سر  یهانقطهمتمایل به زرد با 

 5 هایشکل) رسدیم متریلیم 15طول آنها به حدود 

، اطعخات دهخانی از   اندکشیده و یااستوانهالروها  (.8و 

کخرده  از محتویات بذر تغذیه  است؛ الروهانوع ساینده 

. کننخخدیمخخو مراحخخل الروی را در دااخخل بخخذر سخخپری 

سختتی روی میخوه    ۀپیلخ در  معمخول طخور  به هارهیشف

 صخورت بخه این آفخت   یگذرانزمستان .شوندیمتشکیل 

در درون  هخا رهیشخف  ،. در اردیبهشت و ارداداستالرو 

. در اوایخل  شوندیمستتی روی میوه تشکیل  یهالهیپ

و پخخس از  شخخوندیمخختابسخختان حشخخرات کامخخل ظخخاهر 

اخارجی بخذر    ۀپوسخت ارطخوم اخود در    با ،یریجفتگ

جنینخی   ۀرو پس از طی دورال. دکننیمسوراای ایجاد 

نخاز  میخانی وارد مغخز     ۀو از پوست شده اارجاز تتم 

 شخروع را آن  ییمخواد غخذا  و تغذیخه از   شخود یمخ میوه 

 .ندکیم

 

 ()اصلی Cydia fagiglandanaبلوط  بذراوارپروانۀ الرو  -5شکل 

 

 )اصلی( Cydia fagiglandana بذراوار بلوطپروانۀ  کاملحشرۀ  -8شکل 
 

خسارت آفات بذرخوار در طبقات ارتفاعی  شدت

 مختلف

 یهاحفرهبذراوار بلوط با فعالیت اود  ۀپروانالرو 

ن بخخذر نسخخبت بخخه الرو سوسخخک  در درو یتخخربخخزر 

همچنین فضوالت ناشی  و کندمیبذراوار بلوط ایجاد 

بذراوار بلوط از فضوالت ناشی از  ۀاز فعالیت الرو پروان

فعالیت الرو سوسک سرارطومی بخذراوار کخه حالخت    

 است. تربزر پودری دارد 

نشخان داد کخه بخین ارتفاعخات      پخهوهش نتای  این 

بخه حشخرات بخذراوار    متتلف از نظر درصخد آلخودگی   

)جخدول   (= α 95/9وجخود دارد )  یداریمعنااتالف 

مربوط به درصخد آلخودگی    یهاداده لیوتحلهیجزت(. 1

در ارتفاعات متتلف نشان داد که درصد آلودگی آفخات  

طبقات  ازبیشتر  ،بذراوار بلوط در طبقات ارتفاعی باال

ارتفخخاعی پخخایین اسخخت کخخه ممکخخن اسخخت ناشخخی از    

 (.1ن آفات بذراوار بلوط باشد )شکل سرمادوست بود
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 در طبقات ارتفاعی متتلف جادشدهیامربوط به اسارت  یهاداده لیوتحلهیتجزنتای   -1جدول 

Sig. F منبع تغییرات مجموع مربعات درجۀ آزادی میانگین مربعات 

 بین گروه 199/8189 5 841/1959 248/8 999/9

  
 درون گروه 499/11211 52 299/411

   
 کل 999/19419 58

 

 

 
 ارتفاعی متتلف یهاطبقهدرصد آلودگی در  -1شکل 

 

 آلودگی حشرات بذرخوار مقداربررسی فراوانی و 

توسخخخط  جادشخخخدهیابخخخین درصخخخد آلخخخودگی   

پولکخداران  ( و بخال یارهیخ دا یهاحفرهبالپوشان )ستت

ف درصخد ااختال   5( در سخطح  شخکل یضیب یهاحفره)

 (.4وجود دارد )جدول  یداریمعن

 توسط آفات بذراوار جادشدهیامربوط به اسارت  یهاداده لیوتحلهیتجزنتای   -4جدول 

 .Sig درجۀ آزادی t تعداد اسارتی شاا 

 89 شکلیضیب
98/91 888/111 999/9 

 89 یارهیدا

 

مربخوط بخه درصخد آلخودگی      یهاداده لیوتحلهیتجز

کخه   نشخان داد آفخات بخذراوار بلخوط     توسخط  جادشدهیا

پروانخۀ   ازسوسک سخرارطومی بخذراوار بلخوط    فراوانی 

آلخخخودگی ناشخخخی از  بخخخذراوار بلخخخوط بیشخخختر اسخخخت.

آلودگی ناشی درصد و  8/11سرارطومی بذراوار بلوط 

 (.9)شکل  استدرصد  1/49بذراوار بلوط از پروانۀ 

 بذور آلوده و سالم ۀنامی ۀبررسی وزن و قو

میانگین وزنی بذور سالم از بذور آلوده بیشتر بود که 

دلیل آن، از بین رفتن یا کاهش اوۀ نامیخۀ بخذر توسخط    

پخو  شخدن بخذر     سخبب آفات بذراوار بلوط است کخه  

 (.8دراتان و در نتیجه سبکی وزن آنها شد )شکل 

بیشتر بود بذور آلوده  ازبذور سالم ی زنجوانهدرصد 
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وۀ نامیه و جنین بذر توسط از بین رفتن ا علت آن،که 

شخد بخذر بلخوط     سخبب آفات بذراوار بلوط اسخت کخه   

اود را از دست بدهد در نتیجه بخذور   یزنجوانهادرت 

کمتخری براوردارنخد. بخذور     یزنخ جوانهآلوده از اابلیت 

 2/12 در حخخدود زدهآفخختدرصخخد و بخخذور  1/81سخخالم 

 .داشتند یزنجوانهدرصد ادرت 

 

 توسط حشرات بذراوار جادشدهیابه درصد آلودگی  نمودار مربوط -9شکل 

 

 

 میانگین وزن بذور آلوده و سالم -8شکل 

 

 بحث

 توجه با پاییز فصل در و ایالم استان یهاجنگل در
 بخذرها  بلخوط،  بخذرهای دراتخان   ریخزش  و رسخیدن  به

 در هخا دام تعلیف منظوربه دامداران و روستاییان توسط

 فصخل  در همچنخین . شودیم یآورجمع زمستان فصل
 اخوراکی  مخادۀ  نوع یک تولید لیدلبه این بذرها پاییز،
 دراتخان  از محلخی  مخردم  توسخط ( شخوکه ) مان نام به

 ایخن  ؛ردیگیم انجام آنها فرآوری عمل و شودمی چیده
 درشخت  و بذرهای سخالم  مقدار از تا شده سبب عوامل

 کاسخته  شخدت بخه  وردارندبرا مناسبی ۀنامی اوه از که

 یهخا جنگخل  در بلوط بذرهای یزنجوانه درصد و شده
 بخه  دسترسی که العبورصعب مناطن جزبه ایالم استان
 مخوارد  بخر عخالوه  شخود.  کخم  بسخیار  اسخت  سختت  آنها

 شخد،  ذکخر  کخه  بلخوط  دراتان بذرهای به رسانبیآس
 دراتخان  تولیدی بذرهای به حمله با نیز بذراوار آفات
 تتریخب  سخبب  اند،درشت و مناسب بذرهای بیشتر که
 یهخا پخهوهش  بخه  توجخه  بخا  همچنخین . شخوند یم آنها
 بخه  بخذراوار  آفخات  کشورها، از بسیاری در هگرفتانجام

 وارد اسخارت جهخان   سراسر در بلوط یهاگونه بیشتر
 .اندشده آنها بذرهای نامیه ۀاو نابودی سبب و کرده
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در ی زیخاد  تخا حخد  متتلخف بلخوط    یهخا گونهبذور 
 ۀپروانخخسخخرارطومی،  یهخخاسوسخخک معخخرض حملخخۀ

 رنخخدیگیمخخو غیخخره اخخرار  زاگخخالبخخذراوار، زنبورهخخای 
(Johnson et al., 2002.) 

 تحقیخن، نتای  این تحقین نشان داد که در منطقۀ 
سخرارطومی بخذراوار بلخوط     نامدو آفت بذر بلوط به 

(Curculio glandium Marsh. ) بخخذراوار  ۀپروانخخو

اسارت به  سبب( .Cydia fagiglandana Zellبلوط )
 دیگخر ایخن دو آفخت از    .شخوند یمخ بذور دراتان بلوط 

کخه نشخان از    انخد شخده کشور نیخز گخزارش    یهااستان
نیخز   Abai (1984)پراکنش وسیع آنها در کشخور دارد.  

فیخروز  کخام  در منطقخۀ را دو آفخت بخذراوار بلخوط    این 

 ۀراسخختیکخخی متعلخخن بخخه کخخه  کخخردهشخخیراز شناسخخایی 
 ۀاخخخخخانواد( و Coleoptera) بالپوشخخخخخانسخخخخختت

Curculionidae پولکخخدارانبخخال ۀراسخختاز  یدیگخخر و 
(Lepidoptera) ۀاانواد و Tortricidae است. 

در ایخخن تحقیخخن اخخروج الروهخخای سخخرارطومی   

از داال بخذور آلخوده بخه     C. glandiumبذراوار بلوط 
)در موجخخود در ظخخروف پخخرورش    یهخخااخخا روی 

ده شد. این الروها به شفیره تشخکیل  مشاهآزمایشگاه( 
ولی حشرات کامل سرارطومی بذراوار بلخوط   ،شدند

در شرایط آزمایشگاهی مشاهده نشد. ایخن امخر نشخان    

زندگی این آفخت طخی    چراۀکه ممکن است  دهدیم
فعالیخخت الروهخخا در  بیشخخترین .شخخوددو سخخال تکمیخخل 

در بخذور   یآلودگشهریور و مهر مشاهده شد. بیشترین 
 Sedeghian et al. (2007)ط به ایخن آفخت بخود.    مربو

های بلخوط  گرفته در جنگلانجام یهاپهوهشبراساس 

 اخوار وهیخ مکخه سخرارطومی    کردندارسباران گزارش 
الرو سن آار در دااخل اخا  اطخراف     صورتبهبلوط 

 یگخذران زمسختان ( هخا وهیمدراتان بلوط )محل ریزش 
و  شوندمی ظاهر. حشرات کامل در اواسط بهار کندیم

تغذیخخه و فعالیخخت الروهخخا از تیرمخخاه تخخا مهرمخخاه ادامخخه 

در پخاییز،   هخا وهیخ مبا موعخد ریخزش    همزمانو  ابدییم
 اارجآلوده  یهاوهیمالروهای سن آار سرارطومی از 

. مانندیمو تا بهار سال بعد داال اا  باای  شوندمی
ارسباران یک نسل  این حشره در منطقۀ بیترت نیا به

این آفت دارای سه سخن الروی   .کندیمسال ایجاد در 
عبائی دارای یک نسخل در   یهایبررسو براساس  است

محدود هر دو سخال یخک نسخل     طوربه، ولی است سال
در تحقیخن حا خر نیخز حشخرات      اسخت.  شده دهیدنیز 

احتمخال  کامل در شرایط آزمایشگاهی دیخده نشخدند و   
 .ردیگیمدو نسلی بودن آفت مذکور اوت بیشتری 

ایخخن آفخخت در اواسخخط تابسخختان رخ   یگخخذارتتخخم

 ۀمرحلخ ورود بخه   منظخور بخه الروها در پخاییز   و دهدیم
بخه  و  شخوند مخی  اخارج تغذیخه   تحتشفیرگی از بذور 

  یهخا پخهوهش . براسخاس  کننخد یمخ اا  نفخوذ   درون
Abai (1984) سوسخخک سخخرارطومی   یگخخذارتتخخم

. ردیخ گیمخ  انجخام بذراوار بیشتر در اواار تیر و مرداد 

سخیاهی کخه روی    یهخا لکخه  بخا  یگخذار تتم یهامحل
. در پاییز با شودیموجود دارد، شنااته  هاوهیمپوست 

سرد شدن هوا الروها با ایجاد یخک سخوراخ گخرد روی    
 یگذرانزمستانو برای  شوندمی اارج آنبلوط از  ۀمیو

اخا    یمتخر یسانت 45تا عمن و  افتندمیروی اا  

ا بیشختر در آاخر اردیبهشخت بخه     . الروهخ رونخد یمفرو 
معمخول در  طخور  بخه  هارهیشفو  شوندمی لیتبدشفیره 

. ظهخور حشخرات کامخل    رندیگیمااکی ارار  یهالهیپ
و از اواار فخروردین تخا اوااخر شخهریور      استتدریجی 
 .کشدیمطول 

ابخل از تشخکیل و رشخد جنخین      ،حملهد موربذور 
و سخیاه   یااهخوه کخه ایخن دسخته     شوندیم یگذارتتم
 یخا  مانندیمو با جفت اود روی درات باای  شوندمی
 یگذارتتم  ، در آنهابعد از تشکیل و رشد جنین نکهیا
رشد کرده و جنین اخود   مروربهکه این دسته  دشومی

. در ایخن بررسخی الروهخای سوسخک     کننخد یمرا کامل 
سرارطومی بذراوار بلوط هم از بذور روی دراتخان و  

 یآورجمخع شخده در پخای دراتخان    ریتتخه هم از بذور 
بخذور ایخن    زیخاد آلودگی بسخیار   دهندۀکه نشان شدند

. بذور آلوده زودتخر از بخذور   استمنطقه به آفت مذکور 

و رن  آنهخا   افتندیمو از درات پایین  رسندمیسالم 
طخور  ، بخه آلوده یهاوهیم. شودیمتیره  یااهوهسیاه یا 
در مقایسخه  و  انخد معمولی یهاوهیماز  تربزر معمول 

ولی از نظخر وزنخی    ،رسندیم نظربهبذور سالم متورم  با
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 ند.ترسبکاز بذور سالم 

Nikdel & Sedeghian (2001) طخی گزارشخی    نیز

برای تغییخرات محیطخی    از نظرگاهی که  کردنداعالم 
بخا داالخت انسخان     اغلبجنگلی که  یهاستمیاکوسدر 

اکوسیسختمی   و ییوهخوا آبیا گاهی براساس تغییرات 
، طغیان و اسخارت شخدید   دهدیمرخ  هاعرصهدر این 

و اعمخخال  شخخودمخخی حخخاد  اخخواروهیخخمسخخرارطومی 

 بتشدت میکنترل کاربردی را  رور یهاوهیش

Hrasovec & Margaletic (1995)  پخخهوهش در
ود بیخخان داشخختند کخخه درصخخد اسخخارت سوسخخک    اخخ

بخذراوار  پروانخۀ  سرارطومی بذراوار بلوط از اسخارت  
 .داردوط بیشتر است که با نتای  این تحقین مطابقت بل

 ۀحفخر ( بیان داشتند که 1995) صدایان و همکاران
 یارهیدا ،اروج الرو سوسک سرارطومی بذراوار بلوط

 اسخت  شخکل یضخ یب ،بذراوار بلوطپروانۀ اروج حفرۀ و 
 که در این تحقین نیز همین عالئم مشاهده شد.

تیخپ غالخب    عنوانهببا توجه به حضور بلوط ایرانی 

 مخورد بلوط استان ایالم، اسخارت دو آفخت    یهاجنگل
 همچنخین بلوط مشاهده شخد.   ۀگونتنها روی این  نظر

Sedeghian et al. (2007)  دو آفخت  کخه   اعالم کردنخد
در بخذراوار بلخوط    ۀپروانو سرارطومی بذراوار بلوط 

( روی دو یشرا جانیآذرباارسباران )استان  یهاجنگل

 Q. macranteraو  Quercus petraeaط بلخخو ۀگونخخ
بر دراتان بلوط که میزبان اصلی و عالوه دارندفعالیت 
دراتخان فنخدن نیخز حملخه      ند، گاهی به میوۀآن هست

 .کندیم
هخخیپ پارازیتوییخخدی از آفخخات در پخخهوهش حا خخر 

بیولخوکی آفخات    تحقیندر اما  ،بذراوار بلوط جدا نشد
ا شخروع فعالیخت   بخ  ،بذراوار بلوط در استان کردسختان 

روی ، حمله به بذور بلوطبذراوار  حشرات کامل آفات
آفخات   ۀحملخ بخا  که  شددراتان آلوده بذوری مشاهده 

بودند و محتویات بخذر در بیشختر    مواجه شدهبذراوار 

انتظخار   .بود آنان رسیده ۀتغذیبه کامل  طوربه هانمونه
الرو آفت را بتوان دااخل ایخن بخذور مشخاهده      رفتیم

)بخذور   شخده یآورجمخع  یهانمونهولی در بیشتر  ،کرد
بخذور   یهانمونهآلوده( الروی در درون آنها دیده نشد )

بخر   .بودنخد(  Q. persicaبخرودار   ۀگونخ مربوط به  هآلود
کخه عالمخت    شخد مشخاهده   ییهاسوراخروی این بذور 

آن از  ۀتغذیخ نوعی گنجشک به این بذور آلوده و  ۀحمل
ایخن گنجشخک    ین بذور بخود. الروهای بذراوار درون ا

محلخخی یکخخی از دشخخمنان طبیعخخی آفخخات بخخذراوار در 

 شفخراوان  ۀو با توجه به تغذیخ  شودمیمحسوب منطقه 
عامخل کنتخرل مناسخبی     تواندیماز الروهای این آفات، 
همچنین  .(Ghahramani, 2001) برای این آفت باشد

Xiao et al. (2007)  وAlvaninejad et al. (2011) 
بذور سالم از درصخد   یزنجوانهدرصد که داشتند اظهار 

در ارخر فعالیخت   ، زیرا بذور آلوده بیشتر است یزنجوانه
با کاهش  و شودمیاورده جنین بذر حشرات بذراوار 

اخود را از دسخت    یزنخ جوانخه اابلیخت   بخذر،  ۀنامیخ  ۀاو
 .اسخت  مو وعاین  دیمؤنتای  این تحقین نیز  .دهدیم

ارتفخاع   ریتخیر ی در اصوص تاکنون هیپ تحقین مشابه

آنهخخا بخخر  ریتخخیرو بلخخوط بخخر پخخراکنش آفخخات بخخذراوار 
 است. نگرفتهبذور بلوط ایرانی انجام  یزنجوانه
 یهخا جنگخل  در گسخترده  یهخا بیخ تتر به توجه با

 زاددانه حالت از دراتان ۀعمد تیپ بلوط استان ایالم،
 امر این که است شده لیتبد زادشااه به و هشد اارج

 بخا  را مناسخب  هیخ نام ۀاخو  بخا  مناسخب  بلخوط  بذر تولید
از  هخخایمخخاریبآفخخات و . اسخخت سخخااته مواجخخه مشخخکل
. رونخد یمخ  شخمار بهعوامل تتریب بذور بلوط  نیترمهم

 کخه  شخدند در این تحقین دو آفت بذراوار شناسخایی  
 بیشختری  ، فراوانخی سوسک سرارطومی بذراوار بلوط

لخودگی بخه   . بیشترین درصخد آ داشتبذراوار  پروانۀ از
 ایخن  درآفات بذراوار در ارتفاعات باال به ربت رسخید.  

 در شدهکاشته یهاگلدان از برای ندزن جوانه پهوهش
 ارخر  بخر  بذر جنین کامل رفتن بین از علتبه ،نهالستان
 بذر کاشت هنگام در بنابراین؛ بود بذراوار آفات ۀتغذی

 دارای بخذرهای  کاشخت  از بایخد  هخا نهالسختان  در بلوط
 .کرد اجتناب بذراوار آفات یهانشانه و ئمعال
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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. 
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