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شبپره ابريشم باف ناجور يا کولي) Lymantria dispar Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Lymantriidaeيکي از خسارتزاترين
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آفات برگخوار درختان جنگلي در دنيا است .پژوهش حاضر اولين گزارش شيوع و خسارت اين آفت در جنگلهای زاگرس شمالي بر
اساس مشاهدات ميداني ،نمونهبرداری صحرايي و بررسيهای آزمايشگاهي برای تأييد تشخيص است .نمونههای الرو در بهار از روی
درختان بلوط ( )Quercus brantii, Q. infectoria, Q. libaniو ساير درختان و درختچههای جنگلي جمعآوری شدند .بهمنظور
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شناسايي دقيق و سريع آفت و تشخيص افتراقي الرو از گونههای مشابه ،استخراج  DNAو  PCRقسمتي از ژن  COIبرای  60نمونه
تخم و الرو و توالييابي قسمتي از ژن  COIبرای دو نمونه الرو انجام گرفت .نتيجه بالست تواليها در بانک ژن نشان داد که هر دو
توالي مطالعه حاضر متعلق به گونه  L. disparبا شباهت  33تا  600درصد ميباشد .هر چند اين پروانه هنوز در بسياری از مناطق
جنگلي غرب مستقر نشده است اما با توجه به تهديد بالقوه اين آفت برای بومسازه جنگل و عرصه وسيع فعاليت آن ،بايد اقدام
بالفاصله و تالش برای مديريت کنترل جمعيت آن انجام شود.

مقدمه
در چند سال گذشته در اثر تغييرات ايجادشده در
زيستبومها و شرايط اقليمي بخشهايي از جنگلهای منطقه
رويشي زاگرس مورد تهاجم آفات و بيماریهايي واقع
شدهاند که وضعيت بسيار حادی داشته و شرايط مناسبي
برای مرگ و زوال آنها فراهم شده است ( Beiranvand et
 .)al., 2015هر ساله آفات جديدی پا به عرصه ظهور
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گذاشته و دامنه ميزباني اين آفات و بيماریها از درختان
بلوط فراتر رفته ،زالزالک ،ارژن ،زبانگنجشک ،آلوی
وحشي ،رزهای وحشي و ساير درختان و درختچهها را هم
آلوده کرده است ( .)Tavakoli et al., 2017روند ظهور،
استمرار حضور ،طغيان ،گسترش و فعاليت چند ساله
گروههای خاصي از حشرات برگخوار در عرصههای
جنگلي نکته بسيار مهمي است که نياز به پايش و مراقبت
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دائمي دارد (.)Tavakoli et al., 2017
در گذشته تعدادی از اين آفات به صورت محدود و
اندک در اين عرصهها حضور داشتند و پس از چند سال
جمعيت آنها رو به کاهش ميگذاشت و ديگر مشکلي را
ايجاد نميکردند يا به نوعي طغيان دورهای داشتند .اما در
چند سال اخير اين آفات به شکلي در منطقه مستقر شدهاند
که جمعيتشان تمايلي برای فروکش کردن ندارند و به يکي
از عوامل مهم تهديد کننده برای بقای جنگلها تبديل شدهاند
( .)Liebhold et al., 1995در بعضي مناطق درختان و
درختچههای آسيبديده ديگر توان دفاع و تجديد حيات
نداشته و مورد هجوم آفات ثانويه قرار ميگيرند ( & Ciesla
 .)Donaubauer, 1994امروزه شيوع آفات برگخوار
همچون پروانه جوانهخوار سبز بلوط Tortrix viridana
ديگر محدود به منطقه خاصي نبوده در بسياری از نقاط
وجود داشته و با طغيان هر ساله به ويژه در مناطق جنگلي
زاگرس شمالي و مياني خسارات چشمگيری به درختان
بلوط تحميل ميکند و يکي از جدیترين مشکالت درختان
جنگلي در منطقه رويشي زاگرس است ( Banj-e Shafii et
.)al., 2011
شبپره ابريشمباف ناجور يا کولي ( )Gypsy mothبا
نام علمي  Lymantria dispar Linnaeus, 1758که متعلق
به خانواده  Lymantriidaeميباشد ،يکي از خسارتزاترين
آفات برگخوار درختان جنگلي در دنيا است ( FAO,
 .)2009اين حشره بومي اروپا و آسيا است ( Myers et al.,
 .)2000محدوده بومي آن از ژاپن ،چين و سيبری به سمت
روسيه و اروپای غربي و تا جنوب کوههای اطلس و
محدوده کوههای واقع شده در شمال آفريقا است ( Stehr,
 .)2003پروانه کولي به طور تصادفي در سال  6212از يک
آزمايشگاه پرورشي در ماساچوست که برای انجام يکسری
تحقيقات نگهداری ميشد فرار کرد و در حال حاضر يک
آفت مهم و جدی برگخوار در عرصه وسيعي از جنگلها در
شرق آمريکای شمالي و بسياری از مناطق شرقي اياالت
متحده و کانادا محسوب ميشود ( Woodward & Quinn,
 .)2011به طور کلي شبپره کولي در دنيا دارای دو نژاد

( )Strainآسيايي و اروپايي است .شبپرههای ماده کولي
آسيايي بر خالف نژاد اروپايي قدرت پرواز بيشتری دارند و
سرعت انتشار اين نژاد زيادتر است ( .)FAO, 2009پراکنش
اين حشره به دو صورت انجام ميگيرد الروهای تازه تفريخ
شده از تخم (الروهای سنين اول) اقدام به تنيدن تارهای
ابريشمي کرده و ضمن آويزان شدن از روی درختان ميزبان
در مسير جريان باد قرار ميگيرند و جابجا ميشوند (انتشار
 .)Ballooningاغلب اين پراکندگي کمتر از  00متر است،
گرچه بعضي از الروها با جريانهای تند باد محلي به ويژه
در موقعيت شهری فاصلههای بيشتری را طي ميکنند .در
مورد الروها فاصله  63و  26کيلومتری هم گزارش شده
است (Taylor & Reling, Fosberg & Peterson, 1986
 ); 1986اما شکل اصلي انتشار شبپره کولي پراکنش
غيرمستقيم آن به وسيله انسان است .در مواردی تودههای
تخم گذاشته شده شبپره بر روی وسايل نقليه موتوری يا
ديگر اشيای غيرزنده توسط انسان به مکانهای جديد
غيرآلوده ديگر جابحا ميشوند و به اين شکل هر ساله دامنه
انتشارشان را گسترش ميدهند ( .)Talerico, 1981به دليل
اينکه اين شبپره در يک جا ساکن نميماند و حالت مهاجر
يا کوچرويي دارد و در شرايط طغياني جمعيت پروانههای
ماده به راحتي در هر جايي حتي روی سنگها ،کُندهها،
ديوارها و حتي روی وسايل نقليه در حال عبور هم
تخمگذاری ميکنند نام کولي را در دنيا روی اين حشره
نهادهاند .از طرفي هم با توجه به تشکيل پيلههايي شبيه به
کرم ابريشم در مرحله شفيرگي ،ولي با اين اختالف که الياف
آن ضخيمتر بوده و از پيله باز نميشود به آن نام ابريشمباف
ناجور دادهاند ( .)McManus, 1987شبپره ابريشمباف
ناجور يک نسل در سال دارد .اين شبپره روی طيف
گستردهای از گونههای درختي و درختچهای (حداقل از 60
خانواده گياهي) شامل گونههای بلوط (،)Quercus spp.
صنوبر ( ،)Populus spp.زالزالک و رز تغذيه ميکند
( .)Mauffette et al., 1983شيوع شبپره ابريشم باف
ناجور در جنگلهايي که درختان غالب آنها گونههای ذکر
شده هستند ،بيشتر رخ ميدهد .شبپره ابريشمباف ناجور بر
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طوری که بخش عمدهای از درختان اين منطقه و در امتداد
آن در مناطق وِشکالن ،چناران ،حوزه سد گاران ،حومه
مريوان در همه جهتها ،اطراف درياچه زريوار تا منطقه
مرزی باشماق و خروجي مريوان به سمت سروآباد ،عرصه
فعاليت شبپره ابريشمباف ناجور است .همه اين جنگلها در
مناطق کوهستاني و بخشي از منطقه رويشي زاگرس شمالي-
اند که در غرب کشور قرار دارد .شرايط اقليمي حاکم بر اين
منطقه جنگلي از نوع مديترانهای نيمه خشک با نزوالت
جوی  000-100ميليمتر در سال است .گونه غالب درختي
جنگلهای منطقه را بلوط با گونههای  Quercus brantiiو
 Q. infectoriaتشکيل ميدهد.
بررسیهای ریخت شناسی
جمعآوری و شناسايي نمونه
نمونههای الرو در بهار توسط پنس از روی درختان
بلوط ( )Quercus brantii, Q. infectoria, Q. libaniو
ساير درختان و درختچههای جنگلي جمعآوری شدند.
نمونهها بعد از جمعآوری همراه با بر چسب مشخصات
شامل تاريخ و مکان نمونهبرداری و ميزبان به آزمايشگاه
مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي لرستان انتقال داده
شدند .همچنين تعدادی از الروهای جمعآوری شده از
مناطق آلوده برای پرورش تا مرحله بلوغ به ظروف پرورشي
در آزمايشگاه منتقل شدند .سپس نمونههای بالغ با استفاده
از کليد تشخيصي پوگو و شافر در سطح گونه شناسايي
شدند ( .)Pogue & Schaefer, 2007از ميان نمونههای
الرو تعدادی از آنها برای مطالعات مولکولي انتخاب شدند .با
توجه به تنوع زياد شبپرههای برگخوار از خانوادههای
 Lymantriidaeو  Lasiocampidaeروی درختان بلوط،
شناسايي گونه برگخواران موجود از روی مرحله الروی
کار مشکلي است .بنابراين به منظور شناسايي دقيق و سريع
حشره آفت ،کار استخراج  DNAو  PCRبرای  60نمونه
تخم و الرو و توالييابي قسمتي از ژن  COIبرای دو نمونه
الرو انجام شد.

منطقه مورد مطالعه
اين تحقيق در عرصههای جنگلي بلوط استان کردستان
اطراف مريوان انجام شد .مسير جاده آسفالته از کيلومتر 20
بانه به سمت مريوان با وضعيت رويشي جنگلي و توپوگرافي
کوهستاني ،منطقه شروع طغيان اين آفات برگخوار است به
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روی بسياری از گونههای ديگر درختي و درختچهای مانند
افرا ( )Acer spp.تغذيه ميکند ،اما آسيب جدی به اين
درختها معموالً تنها در زمان طغيان آفت اتفاق ميافتد.
برگخواری کامل درختان جنگلي توسط اين آفت
امری شايع است اما به ندرت درختان و درختچهها را از بين
ميبرد .با اين حال ،اکثر درختان بعد از يک دوره
برگخواری زنده خواهند ماند ،اما اگر شيوع چندين سال
متوالي ادامه پيدا کند ،احتماال درصد چشمگيری از درختان
ميميرند .درختاني که بعد از برگخواری جان سالم به در
ميبرند ،از ميزان رشد و توليدشان در سالهای بعدی کاسته
شده و متحمل خساراتي ميشوند .آلودگيهای درختان به
شبپره کولي باعث کاهش رشد ،ضعف و ضايع شدن ظاهر
درختان ميشود (.)Anonymous, 2012
در ايران طي دو دهه اخير چندين مورد از طغيان شبپره
کولي در مناطق جنگلي هيرکاني و ارسباران گزارش شده
است ( .)Hajizadeh et al., 2013در جنگلهای زاگرس
اين آفت هيچگاه به شکل طغياني وجود نداشته البته در
سالهای گذشته مواردی از وجود اين حشره توسط محققان
از استانهای آذربايجان غربي ،کردستان ،کهگيلويه و
بويراحمد ثبت شده است ( .)Nikdel, 2015تحقيق حاضر
اولين گزارش شيوع و خسارت اين آفت دارای دامنه ميزباني
وسيع در منطقه جنگلهای زاگرس شمالي بر اساس
مشاهدات ،نمونهبردای و مطالعات آزمايشگاهي تأييدی است
و به منظور شناسايي دقيق و سريع آفت و تشخيص افتراقي
الرو از گونههای مشابه با استفاده از ژن  COIطراحي و
اجراء شده است.
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مطالعات تبارشناسی
بالست ،ثبت توالي در بانک ژن ،فواصل ژنتيکي و
درخت تبارشناسي
قبل از استفاده از تواليها در مطالعات تبارشناسي ،ابتدا هرر
توالي بهصورت جداگانره در قسرمت بالسرت تارنمرای بانرک
جهرررررررررررررررررراني ژن برررررررررررررررررره آدرس
 http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgiقرار گرفرت ترا از
صحت توالي ناحيه مورد بررسري و انطبراق آن برا گونرههرای
مشابه اطمينان حاصل شود .پس از بالست تواليها ،تعردادی از
تواليهای  COIجنسهای  Lymantriaو  Leucomaبانک ژن
برای مقايسه برا ترواليهرای  COIمطالعره حاضرر در درخرت
تبارشناسي استفاده شدند .بعد از ويرايش و اطمينران از صرحت
هر توالي ،تواليها به بانرک ژن ارسرال و بعرد از برارگزاری در
تارنمررررررررررای بانررررررررررک ژن برررررررررره آدرس
 www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/submitو تأييرررررد آن
توسط متخصصين مربوطه ،برای هر تروالي يرک کرد دسترسري
اختصاص داده شد .برای مقايسه تواليها با يکديگر همه تروالي-
های مورد مطالعه توسط نررمافرزار Gouy et al., ( SeaView
 )2010هررمتررراز شرردند .ميررزان فاصررله ژنتيکرري يررا اخررتالف
نوکلئوتيدی بين تواليهای يک گونه يا ترواليهرای مربروط بره
گونههای مختلف با اسرتفاده از مردل تلفيقري حرداکثر احتمرال
( )MCLدر نرمافرزار ®( MEGAنسرخه Tamura et al., ( )2
 )2013محاسبه و به عنوان شاخص انردازهگيرری ميرزان تنروع
درون و بررين گونررهای تررواليهررای نوکلئوتيرردی تاکسررونهررای
مطالعاتي در نظر گرفته شد .برای ترسيم درختهای تبارشناسي
با روشهای تفسير  Bayesianاز نررمافرزار ( BEASTنسرخه
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بررسیهای مولکولی
استخراج  ،DNAواکنش زنجيرهای پليمراز ،چرخه
دمايي و بررسي کيفي محصول PCR
استخراج DNAبا فنل و کلروفرم برر اسراس مطالعره
حسرريني چگنرري ( ) 2060بررا تغييرررات مختصررر انجررام
شد( .)Hosseini-Chegeni, 2015پس از اطمينان از کميت
و کيفيت  ،DNAمحصول اسرتخراج در واکرنش زنجيررهای
پليمراز استفاده شد .مواد ،مقادير مورد نياز آنها برای انجام
هر برار واکرنش  PCRو غلظرت اجرزای واکرنش (مقردار
برحسب ميکروليتر :غلظت نهايي بررای  )20μlشرامل آب
اسررتريل  ،60/2μl :60/2بررافر واکررنش (®)10x-Bioflux
 ،6μl :2/0کلريد منيرزيم (®،2mM :6 )50 mM-Bioflux
آغازگر رفت ( ،0/0μM :6 )10 μMآغازگر برگشت ( 10
10
 ،0/0μM :6 )μMنوکلئوتيرررررردهای آزاد (mM-
® ،200 μM :0/0 )Biofluxآنزيم تک پليمرراز (5 U/μl-
® 6/0U :0/9 )Biofluxو  DNAالگرررو -600 ng/μl :0
 .00پرايمرهای استفادهشده شامل :رفت ( C1-J-1718: 3ʹ-
ʹ )GGA GGA TTT GGA AAT TGA TTA G -5و
برگشرت ( C1-N-2191: 3ʹ- CCC GGT AAA ATT
ʹ )AAA ATA TAA ACT TC -5اقتبراس از  Simonو
همکاران ( ) 6330با کمي تغييرات بودنرد ( Simon et al.,
 . )1994چرخه دمايي بهينه برای تکثير قطعه  COIبراساس
الگوی دمايي تاچ داون ( )Touchdownبه صورت مرحله؛
دما (درجه سلسيوس)؛ زمان (ثانيره) عبرارت اسرت از.6 :
واسرشتهسازی اوليه؛ 30؛  .2 ،900واسرشرتهسرازی؛ 30؛
 -9 ،00اتصال؛  00تا 10؛  -0 ،00گسرترش؛ 22؛  ،10و
 66بار تکرار مراحل  2تا  0به طوری که در هر بار دمرای
اتصال يک درجه کمتر ميشود تا به  00برسرد .سرپس -0
واسرشرررتهسرررازی؛ 30؛  -1 ،00اتصرررال؛ 00؛ -2 ،00
گسررترش؛ 22؛  ،10و  20بررار تکرررار مراحررل  0تررا  2در
مجموع  90چرخه و در نهايت مرحله  -2گسترش نهرايي؛
22؛  . 900به منظور مشاهده تکثير قطعه  DNAمورد نظرر
(ناحيرره ژنرري مررورد نظررر) ،ژل آگرراروز  %6اس رتفاده و در
دستگاه ژل داک ( )UVITEC®-Cambridgeبررسي شد.

توالييابي و ويرايش تواليها
قطعات تکثيرشده مورد نظر برای توالييابي به شرکت
تجاری فزاپژوه (ايران) ارسال گرديد .توالييابي برای ژن COI
به صورت يکطرفه از سمت آغازگر رفت ( )C1-J-1718انجام
شد .تواليها توسط نرمافزار ®( Finch TVنسخه )1.4.0
بررسي و در صورت نياز ويرايش شدند .ويرايش بر اساس
مشاهده ستوننگار (کروماتوگرام) انجام گرفت.
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 )Bouckaert et al., 2014( )2.0.6استفاده شد .بعد از ترسريم
درخت تبارشناسي وضرعيت ترکنيرايي جرنس  Lymantriaو
موقعيت گروه خارجي  ،Leucomaحالت پلريترومي درخرت،
ميزان صحت کرالد اصرلي  L. disparبراسراس ميرزان آزمرون
احتمرال ثانويره ( )Posterior probabilityو در نهايرت قرابرت
تاکسونهای کالد اين تحقيق نسبت به يکديگر بررسي شد.
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بررسیهای ریخت شناسی
در تحقيق حاضر  66مکان استقرار و طغيان شبپره
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ابريشمباف ناجور نمونهبرداری شد (جدول  .)6نمونههای
الرو و بالغ بر اساس ويژگيهای ريختشناسي به عنوان
 Lymantria dispar Linnaeus, 1758تشخيص داده شدند.
از جمله ويژگيهای مهم در شناسايي اين آفت دوشکلي
شديد نر و ماده (شکل  )6و همچنين دامنه ميزباني وسيع
الروهای آن بود .مراحل زندگي اين گونه در شکل  6نشان
داده شده است .الروهای پرورشي در آزمايشگاه با موفقيت
تبديل به شفيره و سپس بالغ شدند .حجم و شکل خسارت
آفت روی درختان بلوط در برخي از مناطق محل خسارت
آفت ،در شکل  2آورده شده است.

جدول  -1محلهای جمعآوری نمونه واقع در استان کردستان شهرستان مریوان

fS

6

مسير مريوان – سقز 6

''90°96'00

''01°62'00

6929

2

مسير مريوان – سقز 2

''90°92'00

''01°62'03

6991

9

مسير مريوان – سقز 9

''99°92'00

''01°62'99

6902

0

مسير مريوان  -سقز (چنار)

''99°92'00

''01°60'22

6003

0

مسير مريوان  -سقز (گاران)

''90°90'03

''01°63'61

1

مسير مريوان  -سقز ( باالتر از گاران)

''90°91'02

''01°60'96

2

مسير مريوان  -سقز (وِشکالن)

''90°92'20

''01°62'20

2

مريوان (نقطه مرزی باشماق)

''90°91'29

''01°02'90

6062
6002
6060
6030
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ردیف

محل جمعآوری

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا (متر)

3

مريوان (کاني ميران)

''90°91'20

''01°06'22

6990

60

مريوان (بَرده رَشه)

''90°99'90

''01°09'90

6122

66

مريوان (جنوب کاني دينار)

''90°20'20

''01°69'22

6093
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شکل  -1مراحل مختلف زندگی شبپره کولی؛  :Iتوده تخم مستتر در مواد ترشحی حفاظتی از پروانه ماده :II ،الرو سن چهارم و آثار
تغذیه و خسارت آن روی برگ بلوط :III ،شفیره :IV ،پروانه بالغ نر :V ،پروانه بالغ ماده (تصاویر با اصالت)
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بررسیهای مولکولی و مطالعات تبارشناسی
واکنش زنجيرهای پليمراز ،توالي يابي و بالست
از تعداد  60نمونه  DNAاستخراج شده از تخم و الرو
که  PCRشدند ژن  COIاز نمونه های مربوط به الروها
تکثير شد.
 PCRبا نمونه های  DNAاستخراج شده از تخم و
مرحله بالغ موفقيت آميز نبود .تعداد دو نمونه از
محصوالت  PCRمثبت ،توالي يابي و توالي ها بعد از
ويرايش دستي در بانک ژن ثبت شدند .پس از تأييد
متخصصان مربوطه در بانک ژن شماره های دسترسي
 MF769005و  MF769006به آنها اختصاص داده شد.
نتيجه بالست توالي ها در بانک ژن نشان داد که هر دو
توالي پژوهش کنوني متعلق به گونه  L. disparبا
شباهت  33تا  600درصد مي باشد.

فواصل ژنتيکي و درخت تبارشناسي
فواصل ژنتيکي به عنوان شاخص تنوع ژنتيکي درون
گونهای و بين گونهای قسمتي از توالي  COIجمعيتهای
مختلف  Lymantria disparو گونههای L. ،L. monacha
 sugiiو  Leucoma salicisدر جدول  2آورده شده است.
درخت تبارشناسي مربوط به گونههای مطالعه حاضر و
تواليهای بانک ژن در شکل  9آورده شده است .گونه L.
 salicisاز جنس  Leucomaنزديک به جنس Lymantria
به عنوان تاکسون خواهری به صورت گروه خارجي
( )Outgroupدر درخت تبارشناسي قرار گرفت .درخت
تبارشناسي به صورت يک درخت کامالً تفکيک شده ( Fully
 )resolvedيعني تکنيايي بودن جنس  ،Lymantriaحالت
دو شِقي ( )Dichotomyو ميزانهای صحت (آزمون احتمال
ثانويه) با نمره کامل (صد درصد) در محل گِرهها ايجاد شد.
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شکل  -2میزان خسارت شبپره کولی در مناطق مختلف مطالعاتی؛ الف :مسیر مریوان سقز (باالتر از گاران) ،ب :منطقه مرزی باشماق،
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ج :مسیر مریوان سقز (گاران) ،د :مریوان ( بَرده رَشه) .فلشهای سفید نشان دهنده ناحیه جنگلی خسارتدیده محصور در ناحیه جنگلی
دست نخورده (ب و ج) و یا ناحیه جنگلی که شبپره کولی با وسعت بیشتری به آن خسارت زده است.
جدول  -2تنوع ژنتیکی درون گونهای و بین گونهای توالیهای  COIپژوهش حاضر و توالیهای بانک ژن
(شمارههای دسترسی داخل پرانتز آورده شده است).
L. dispar

L. salicis

L. sugii

L. monacha

Ar
گونه

)Lymantria monacha (KM572571

61

2

)Lymantria sugii (KF746269

60

61

)Leucoma salicis (KF017000

69

62

Lymantria dispar*°

* توالي مورد اجماع ( 202 )consensusتوالي ژن  COIشامل دو توالي مطالعه حاضر
 °تنوع درون گونهای  L. disparحداکثر تا يک درصد
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شکل  -3درخت تبارشناسی استنباطشده از توالیهای قسمتی از ژن  COIاین پژوهش و توالیهای بانک ژن ،ایجاد شده با روش استنباط
بیزی؛ کالد  Lymantria disparبا رنگ سبز در سمت راست درخت مشخص شده است .توالیهای مطالعه حاضر (با فونت درشت همراه با
پیکان قرمز) درون کالد  L. disparقرار گرفتهاند .ترتیب همه توالیها به صورت جنس ،گونه و شماره دسترسی بانک ژن (درون پرانتز) قرار
داده شده است .اعداد مربوط به میزانهای صحت (آزمون احتمال ثانویه) در محل گِرهها قرار گرفته است .طول شاخهها متناسب با میزان تغییرات
تکاملی گونههای مورد مطالعه است .گونه  Leucoma salicisبه عنوان گروه خارجی مد نظر بوده است.

بحث
شبپره کولی به عنوان آفت در منطقه زاگرس شمالی
در تحقيق پيشرو طي يک بازديد در خرداد 6931
تعداد  66مکان استقرار و طغيان شبپره ابريشم باف ناجور

www.SID.ir

در جنگلهای حومه مريوان نمونهبرداری شد .اين طغيان
بعد از شيوع شبپره جوانهخوار سبز بلوط به وقوع
پيوست .طي مشاهدات ما الروهای شبپره کولي مناطق
وسيعي از جنگلها را فاقد برگ کرده بودند .آنها روی
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ابتدای ارديبهشت زمان فعاليت برگخواری الروهای اين
حشره بوده و در اوايل خرداد حشرات بالغ آنها با جمعيت
بسيار زياد روی درختان در حال فعاليتهای زيستي و
تخم گذاری هستند .نکته مهم ديگر اين بود که بعد از فعاليت
پروانه جوانه خوار بلوط طغيان انبوه الروهای حشره
برگخوار  L. disparدر مناطق جنگلي مريوان شروع شده
و خسارات فراواني به درختان تحميل ميکند .توأم شدن
طغيان پروانه جوانهخوار سبز بلوط و شبپره کولي موضوع
بسيار مهمي است که با توجه حساسيت منطقه و با در نظر
گرفتن تغيير شرايط اقليمي ،همهگيری پديده زوال در اين
منطقه دور از ذهن نخواهد بود .بر اساس گزارشهای
موجود آسيبهای ناشي از تغذيه حشرات برگخوار از
عوامل مهمي هستند که باعث تضعيف درختان شدهاند به
طوری که طغيان پروانه ابريشمباف ناجور Lymatria
 disparدر شمال آمريکا به عنوان يک عامل محرک عمده
زوال بلوط معرفي شده است ( Ciesla & Donaubauer,
 .)1994در سال  6930وجود يکي از عوامل مهم بروز
پديده زوال بلوط در زاگرس ،قارچ Biscogniauxia
 mediterraneaدر منطقه گاران و اطراف درياچه زريوار
گزارش شده است ( .)Tavakoli et al., 2017بنابراين
گزارش طغيان شبپره ابريشمباف ناجور و همزماني طغيان
آن با حضور عامل قارچ بيماری زغالي بلوط و طغيان
پروانه جوانهخوار سبز بلوط بسيار جدی است .از طرفي
منشاء شيوع آفت شب پره کولي در منطقه مريوان ناشناخته
است .اگرچه اين احتمال وجود دارد که يک توده تخم از
ساير مناطق آلوده با يک وسيله نقليه وارد منطقه شده
باشد .از آنجا که کلني جمعيت اين آفت در منطقه مريوان
بسيار بزرگ است و با توليد تودههای تخم و شفيرههای
زياد ممکن است به وسايل نقليه و يا ساير لوازم و اشياء
متصل شده و ميتواند به راحتي تا مسافتهای دور هم
پراکنده شوند ،شيوع محلي آن ممکن است طي سالهای
آينده تقريباً در هر نقطه از غرب رخ دهد .از طرفي يکي از
مناطق آلوده منطقه مرزی باشماق توقفگاه مرزی
کاميون ها و محل ترانزيت کاال به کشور عراق است لذا
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چندين گونه درختي و درختچهای تغذيه ميکردند و تراکم
شديد الروها به وضوح مشاهده ميشد .دامنه ميزباني اين
آفت عالوه بر بلوط ،درختان زالزالک ،آلوی وحشي ،رز
وحشي و ساير گياهان تيره رزاسه مثل شيرخشت و انواع
بادام کوهي بود .زمان شروع به فعاليت شبپره کولي در
منطقه مريوان اواسط ارديبهشت است و در اواسط الي
اواخر خرداد پايان دوره الروی و ظهور حشرات بالغ آن
اوايل تير است .با توجه به تشابهات بسيار زياد الرو اين
حشره نوظهور در منطقه با الرو شبپرههای برگخوار
ديگر متعلق به خانوادههای ،Lymantridae
 Lasiocampidaeو  Noctoidaeشناسايي آنها مشکل به
نظر ميرسيد .لذا در گام نخست عالوه بر پرورش الروها
تا مرحله ظهور حشره بالغ در آزمايشگاه مرکز تحقيقات
کشاورزی لرستان ،کار شناسايي دقيق و سريع آفت و
تشخيص افتراقي الرو از گونههای مشابه با استفاده از
روش مولکولي انجام شد .نمونه های بالغ بعد از خروج از
شفيره بر اساس ويژگيهای ريختشناسي ،دوشکلي شديد
نر و ماده و همچنين دامنه ميزباني وسيع الروها به عنوان
 Lymantria dispar Linnaeus, 1758تشخيص داده
شدند .نتيجه بالست توالي ها هم در بانک ژن نشان داد که
هر دو توالي تحقيق حاضر متعلق به گونه  L. disparبا
شباهت  33تا  600درصد ميباشد .بهکارگيری روش
مولکولي در شناسايي آفات جنگلي و به طور کلي مراحل
نابالغ حشرات آفت بسيار ارزشمند است که در مطالعات
قبلي هم بر آن تأکيد شده است .در اين پژوهش نيز اين
روش برای تشخيص سريع و دقيق مرحله نابالغ L. dispar
به منظور پايش سريع اين آفت توصيه ميشود .به طور کلي
جنگلهای بلوط مريوان از نظر آلودگي به آفات برگخوار
در مقايسه با ساير مناطق زاگرس شمالي از نظر وسعت
سطح آلودگي ،شدت برگخواری و تنوع برگخواران
متفاوت بوده است؛ به عنوان نمونه در اين حوزه وجود
آبراهه ها ،سد گاران و درياچه زريوار عامل بسيار مهم و
Tortrix
تأثيرگذاری در استقرار پروانه برگخوار
 viridanaطي چند سال اخير در اين منطقه بوده است.
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 هر چند اين.احتمال جابجايي آن از اين نقاط وجود دارد
پروانه هنوز در بسياری از مناطق جنگلي غرب مستقر
نشده است با توجه به تهديد بالقوه اين آفت برای بومسازه
 بايد بالفاصله اقدام و،جنگل و عرصه وسيع فعاليت آن
 تمامي.تالش برای مديريت کنترل جمعيت آن انجام شود
گزارشهای اوليه در مورد وجود و شيوع شبپره کولي در
زاگرس جدی در نظر گرفته شود و متوليان امر حفاظت از
جنگلها جزئيات جنبههای کنترل و نظارت شديد را برای
مديريت اين موجود زنده مهاجم را مشخص کرده و اجرا
.کنند
 و موقعیت تبارشناسی آنLymantria dispar گونه
Lymantriidae  در خانوادهLymantria dispar گونه
 اخيراً اين خانواده بر اساس مطالعات تکاملي.قرار دارد
 وLymantriinae مولکولي ژنهای مختلف به زيرخانواده
،Arctornithini ،Lymantriini هفت قبيله شامل
 وDaplasini ،Nygmiini ،Orgyiini ،Leucomini
 بر.)Wang et al., 2015(  تقسيم ميشودLocharnini
Lymantria  گونههایCOI اساس تواليهای قسمتي از ژن
 مطالعه حاضر و تواليهای بانک ژن يک کالدdispar
 مجموع اختالف يا فاصله.تبارشناسي مجزا ايجاد شد
ژنتيکي بين اعضای اين کالد بسيار ناچيز بود (صفر تا يک
درصد) به طوری که ميتوان ادعا کرد نمونههای اين گونه در
 تفاوتيCOI مناطق مختلف دنيا از نظر اين بخش از ژن
 قادر به تفکيکCOI  بنابراين اين ناحيه از ژن.ندارند
 نتايج. نخواهد بودL. dispar نژادهای اروپايي و آسيايي

) روی2000(  و همکارانBogdanowicz مطالعه
)جمعيتهای شبپره کولي اروپايي و آسيايي (غير از ژاپن

Bogdanowicz et ( يافته اين پژوهش را نيز تأييد ميکند
) هم با2060(  و همکارانdeWaard  در مطالعه.)al., 2000
 (امريکایL. d. dispar وجود معرفي سه کالد تبارشناسي
L. d.  (غرب آسيا) وL. d. dispar ،)شمالي و فرانسه
 (ژاپن و شرق آسيا) اما اختالف ژنتيکي خاصي درasiatica
 جمعيتهای مورد مطالعه آنهاCOI تواليهای قسمتي از ژن
.)deWaard et al., 2010( ديده نميشود
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Abstract
The Gypsy moth, Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) is one the most destructive
defoliator pest of forests across world. The present study is the first report of outbreak and
damage of this pest in Northern Zagros forests based on the field observations, sampling and
laboratory assays to confirm the identification. In spring the larvae specimens were collected on
the Oak (Quercus brantii, Q. infectoria, Q. libani) and other forest trees and shrubs. In order to
rapid and accurate identification of the pest, DNA extraction and PCR amplification of the COI
gene fragment was performed for ten specimens including eggs, larvae and adults, followed by
sequencing of two larvae specimens. The Blast results revealed that two sequences belong to L.
dispar species with 99-100% similarity to other GenBank sequences. However, this species is
not established yet in many western forests of Iran. But, due to the potential threats of the pest
for the forest ecosystems and its widely flying activity, immediate action and efforts must be
taken to control the pest population.
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