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  پژوهشی-نامه مجله علمیویژه
  

  علوم کشاورزی
  

 1384) 1(سال یازدهم شماره 

  
  
  
  
 

   .Erannis defoliria Cبررسی زیست رفتاری 
  های غرب مازندران و دشمنان طبیعی آن در جنگل

  
  هادی کیا دلیری

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی نوشهر و چالوس
  هادی استوان

   آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران عضو هیئت علمی دانشگاه
  منصور عبائی

  عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات و بررسی آفات و بیماریهای تهران
  یزدانفر آهنگران

  کارشناس گیاهپزشکی بخش حفاظت جنگل اداره کل منابع طبیعی نوشهر
  
  

  چکیده
های غرب مازندران   از جنگل1377برای اولین بار در ایران در سال E rannis defoliaria (Clerck, 1759)  پروانه برگخوار 

 در این تحقیق از بین سطح آلوده. در شرایط جنگلی صورت گرفت 1377-80های  دراین راستا تحقیقی بین سال.زارش گردیدگ
های اصلی آفت بود انتخاب گردید و در   هکتاری با گونه غالب ممرز که یکی از کانون2یک قطعه )  هزار هکتار21سطحی بیش از (

دام انداحتن از ه بال این آفت برای ب حشرات ماده بی. ی و آماربرداری عالمتگذاری شد اصله درخت به منظور نمونه بردار10آن 
های  با شمارش تعداد تخم. آغشته شده بودنداستفاده شد Tengel food سانتی متر که به چسب 30نوارهای پالستیکی به عرض 

تعداد شفیره های موجود در یک متر مربع از خاک موجود در تخمدان حشرات ماده و محاسبه تعداد الرو روی درختان و میانگین 
  حشرات کامل گونه. پای درختان و نیز درصد تلفات توسط عوامل کنترل طبیعی، جدول زیستی آفت مذکور بدست آمد

Erannis defoliariaاین . شوند شوند و تا پایان دی ماه بطور پراکنده در طبیعت دیده می ها خارج می  در اواخر پاییز از شفیره
های زردرنگ خود را  حشرات ماده تخم. ها شب پرواز بوده و رفتار آمیزشی نر و ماده روی تنه درختان میزبان مشاهده گردید پروانه

ها پس از زمستان گذرانی، در اواسط  تخم. دهند می های موجود در روی تنه درخت قرار یا در زیر خزه در داخل شکاف پوست و
و با ولع زیاد شروع  رسانند ها می ها و برگ صورت وجبی حرکت نموده و پس از مدتی خود را به سرشاخهفروردین تفریخ شده و به 

نمایند و تا  الروها از اواسط اردیبهشت ماه در داخل خاک اطراف درختان میزبان شروع به شفیره شدن می. نمایند به تغذیه می
از آذرماه  انجامد و مرحله شفیرگی تا اواخر آبان بطول می. اند بدیل شدهای رنگ ت های قهوه اواسط خرداد تمام الروها به شفیره

طور کلی این آفت پلی فاژ بوده و به استثنای درختان ه ب .این آفت در سال یک نسل دارد. شوند ها خارج می حشرات کامل از شفیره
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همچنین مشاهده شده است که دشمنان . کند یهای شمال ایران تغذیه م خرمندی از سایر درختان پهن برگ جنگل توسکا و بلوط،
  .نمایند  از این آفت تغذیه میParus  major و چرخ ریسک Chaetinella و مگس .Bracon  SPطبیعی مانند زنبور 

  
  .جنگل های مازندران، خصوصیات رفتاری، جداول زیستی، دشمنان طبیعی  ،Erannis defoliariaپروانه برگخوار ،: های کلیدی واژه

  
  قدمهم

پیوندد که در این راستا   در مناطق جنگلی به وقوع می های گیاهی در اثر تغییر تعادل طبیعی اکوسیستم طغیان آفات و بیماری
گونه نامبرده  باشد های اخیر می  در سالErannis defoliriaی  از جمله گونه Geometridaeهای خانواده  پره هایی از شب طغیان گونه

های جنگلی شمال کشور طغیان نموده و به مدت سه سال متوالی این حالت طغیانی   در سطح وسیعی از عرصه1377ل از اوایل بهار سا
  .استنموده  وارد آنهابرگ جنگلی در رویشگاههای طبیعی  ناپذیری را به اکثر درختان پهن ادامه داشته است که صدمات جبران

ضعف محسوب می گردند،  مهم درجه یک آفات که Geometridae های خانواده پره  شباز جملهطغیان آفات برگخوار 
می  دیگر خسارت زایو سایر عوامل و بیماریهای ثانویه حمله آفات میزبان را باعث شده و آنها را مستعد فیزیولوژیکی درختان 

مؤثر بوده و دهد  دی قرار میکه استمرار جنگل را مورد تهدید ج  همچنین ایجاد ضعف درختان در تولید بذور و زادآوری،. نمایند
 تنها جنگلهای صنعتی و تجاری کشور که ،جنگلهای شمال کشوردر از طرف دیگر . گردد باعث تسریع در زوال و نابودی درختان می

 به. همراه داردناپذیری را  جبرانآنها در نتیجه حمله این آفات کاهش یافته و زیانهای اقتصادی شوند، رویش سالیانه  محسوب می
 Erannis defoliariaدلیل اهمیت موضوع در این تحقیق به مطالعه بیولوژی و روند تغییرات انبوهی جمعیت آفت برگخوار 

(Clerck, 1759) برگی شدید درختان شده   در سطح وسیعی از جنگلهای شمال کشور باعث بی1379 تا 1377 که در سالهای
  . آفت، راهکارهای مناسب برای کنترل و مبارزه با آن در نظر گرفته شوداست پرداخته شد، تا با شناخت دقیق بیولوژی این

به همین دلیل  )1379کیادلیری و همکاران،(باشد که برای اولین بار در ایران گزارش شد  میداخلی ای  این آفت از آفات قرنطینه
که در کشورهای دیگر این آفت همواره با گونه یی ااز آنج .در ارتباط با گونه مورد نظر هیچگونه تحقیقی در ایران صورت نگرفته است

 طغیان نموده است و نسبت به گونه اخیر از اهمیت کمتری برخوردار بوده است مطالعات O perophtera brumataگذران  زمستان
 شیمیایی برای کنترل های بیولوژیک و در کشورهای اروپایی با ارزیابی عملکرد روش. مهمی در باره آفت مورد نظر انجام نگرفته است

ای و کاربردی و تاثیر آفت   و در زمینه اکولوژی پایه O.brumata (Ciornei & Mihache, 1994) و آفت زمستان گذران این آفت
 (Fuhrer, 1998) و نقش آفات از جمله آفت مورد نظر در مرگ و میردرختان بلوط (Stadler & Michalzik, 2000)بر جنگل
های جمعیتی پروانه زمستان   برای مطالعه مدلGradwell  و Varley  1968 همچنین در سال .ته استصورت گرفی تحقیقات
 اصله درخت بلوط 5نمایند، با انتخاب   که شرائطی شبیه به آفت مورد نظر دارد و همواره با یکدیگر طغیان میO .brumataگذران 

  .اند ت شناسی و آماربرداری آنها نمودهدر یک توده مورد حمله قرار گرفته، اقدام به مطالعه زیس
  
   تحقیق و موادوشر

 در دسترس نبود و حتی نام گونه آن شناسایی نشده یهیچگونه اطالعن  در مورد آ1377از طغیان آفت در سال از آنجاییکه تا قبل 
ال دوم طغیان آفت، بررسی مقدماتی از  یا س1378بود، لذا در این سال به انجام مطالعات اولیه جهت شناسایی گونه سپری شد و در سال 

 تکمیل تحقیقات مربوط 1379های طغیان گسترش آفت در منطقه صورت گرفت و در سال سوم یعنی سال  شناسی و تعیین کانون زیست
به با توجه  .گرفت آفت انجام یبا توجه به پذیرش میزباندرختان جنگلی های مختلف   بررسی حساسیت گونه وشناسی آفت به زیست

گرفت برای تمرکز بیشتر و افزایش  شد و چند حوزه آبخیز را دربر می  هزار هکتار را شامل می21وسعت زیاد آلودگی، که سطحی بیش از 
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های نوشهر به علت آلودگی بیشتر و قابل دسترس بودن و به دلیل   جنگل45دقت کار عالوه بر زیر نظر داشتن تمام مناطق آلوده، حوزه 
 هکتار مشخص و در داخل این 2450 با مساحت 1در همین حوزه، سری . شد انتخاب گردید نهای طغیان آفت محسوب میاینکه از کانو

 2 هکتار داشت تعیین گردید، سپس یک قطعه 57 متر بوده و سطحی در حدود 800- 1000 که دارای دامنه ارتفاعی 102 قطعه  سری،
. دادند و بطور صددرصد مورد حمله آفت قرار گرفته بودند انتخاب گردید  تشکیل میگونه غالب  درختی آن را درختان ممرز هکتاری که
 هکتاری 2شناسی مشخص گردید، این سطح  برداری، آماربرداری و مطالعه زیست  پایه برای عملیات نمونه10های مورد حمله،  از بین پایه

های انتخابی  برداری و آماری روی این پایه  گرفته شد و مطالعات نمونهتا زمانیکه جمعیت آفت سقوط نکرده بود برای مطالعه، ثابت در نظر
ضمن اینکه با انجام جنگل گردشی و نصب تله های چسبی در مناطق مختلف،  انجام پذیرفت ندشد که سالیانه در نظر گرفته می

  .)2 و 1شکل ( آمده استمشاهدات اجمالی نیز به منظور بررسی گسترش آفت در ارتفاعات مختلف و در کل منطقه بعمل
  

  
  ، محل نمونه برداری45 منطقه مورد مطالعه، حوزه -1شکل 

  

  
   توده دو هکتاری مورد حمله قرار گرفته بوسیله آفت-2شکل 
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حو که قطعاتی بدین ن.  استفاده شدTengel foodهای مخصوص   جمعیت حشرات کامل ماده از چسبتراکم نسبیبرای مطالعه 
متر انتخاب کرده و روی آنها را آغشته به چسب مذکور نموده و دور   سانتی30به صورت نوار از جنس پالستیک را به عرض حدود 

گیری و  حشرات ماده از آنجاییکه بدون بال بوده و برای جفت. گردید اصله درخت در ارتفاع برابر سینه به کمک پونز نصب 10تنه 
   .افتادند های چسبی به دام می کردند روی این تله از پای درخت  به سمت باالی تنه حرکت می نگام غروبگذاری در ه تخم

آوری آنها در هنگام شب در اطراف منابع نوری در حاشیه جنگل نیز  برداری از حشرات کامل، از طریق جمع عالوه بر این، نمونه
  . و سپس اتاله شدندهای سیانور کشته انجام شد و آنها را در داخل شیشه

انتخاب درختان های مختلف  های بطول یک متر که در جهت از جمعیت الروها، تعداد آنها روی سرشاخهبه منظور آماربرداری 
 تعداد آنها محاسبه گردید و تعدادی از الروها نیز در سنین مختلف در داخل الکل  شدند مورد شمارش قرار گرفتند و میانگین

قرار داده و جهت مطالعه همراه با حشرات کامل اتاله شد و به آزمایشگاه منتقل و از آنها عکس و اسالید تهیه شد  درصد 75اتیلیک 
  ).3شکل (همچنین الروهای پارازیت شده مشخص گردیدند و مورد مطالعه قرار گرفتند 

  
 

  
  الروهای در حال تغذیه از برگ-3شکل

  

 انجام پذیرفت و با در نظر گرفتن مشخص شدهدرختان زیر سایه انداز ها نیز در نقاط مختلف خاک  ز شفیرهبرداری ا نمونه
  ).4شکل ( وتعداد شفیره های پارازیت شده نیز مشخص گردیدها انجام پذیرفت  شمارش تعداد شفیرهm5/0m×5/0هایی به ابعاد  پالت

  

  
   نمونه برداری از شفیره های آفت-4شکل 
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 زیرا برای شمارش دقیق تعداد تخم های گذاشته شده نیاز به قطع باشد های آفت مورد نظر بسیار مشکل می برداری از تخم نمونه
 به هر حال در ماههای دی و بهمن با حضور مداوم در عرصه از روی تنه درختان و همچنین با شکافتن بدن و بریدن درختان بوده،

به آزمایشگاه انتقال داده تعدادی نمونه نیز آوری و برای مطالعات بیشتر  ها جمع تخممربوط به اطالعات حشرات ماده به دام افتاده، 
هرچند که بعد از تفریخ تخم در آزمایشگاه بدلیل وجود نداشتن مواد غذایی به (شدند و در انکوباتور نسبت به پرورش آنها اقدام شد 

ضمناً با مشخص شدن تعداد حشرات ماده به دام افتاده ) غیرممکن گردیدپرورش الروهای ظاهر شده  علت خواب زمستانه درختان،
روی تنه درختان و مشخص شدن میانگین تعداد تخم موجود در بدن آنها، کل تخم گذاشته شده بوسیله حشرات ماده روی تنه 

  ).5شکل (درختان انتخاب شده، محاسبه گردید 
  

  
   تخم های آفت مورد نظر-5شکل 

  
های درختان در  گذاری حشره تعدادی از سرشاخه گذاری آفت، بعد از زمان تخم های تخم مشخص نمودن مکانهمچنین برای 

. گذاری حشرات ماده در این مکانها، با ظاهر شدن الروها مشخص شوند های نایلونی قرار داده شدند تا درصورت تخم داخل کیسه
 تنه درختان، اقدام به نصب نایلونهای آغشته به چسب در ارتفاعات گذاری در روی همچنین برای مشخص نمودن ارتفاع محل تخم

  .مختلف گردید
برای مطالعه بویایی سنجی و مشخص نمودن ترجیح غذایی حشره عالوه بر اینکه در عرصه جنگل، درختان مورد مطالعه و 

اه از یک میدان مرکزی و چهار کانال که این دستگ.  استفاده گردید(Olfactometer) بررسی قرار گرفتند از دستگاه بویایی سنجی
گیرد و الرو  های یک گونه درخت قرار می ها برگ یک از کانال که در هر طوریه شوند تشکیل شده است ب به این میدان متصل می

  .گردد شود و میزان جذابیت هرگونه، برای آفت محاسبه می آفت در میدان مرکزی قرار داده می
ها که تحت عنوان درجه اول، دوم و سوم مشخص  ن خسارت آفت به درختان مختلف و ترجیح میزبانهای جنگلی میزا در عرصه

 درصد 50بطور کلی درختانی که بیش از . شده است براساس شدت بی برگی آنها بر اثر حمله آفت مورد نظر انجام پذیرفته است
 درصد درختان درجه 25رصد درجه دوم و بی برگی کمتر از  د25 – 50هایشان را از دست داده اند درجه اول، بی برگی بین  برگ

  .سوم به لحاظ ترجیح غذایی مشخص شده اند
ها را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  های آفت و دشمنان طبیعی، نمونه الزم به ذکر است که برای شناسایی گونه

های آلمان  های شناسایی شده تعدادی از آنها به موزه برای تایید نام گونهو موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای اوین ارسال کرده و 
  .فرستاده شدند که مورد شناسایی قرار گرفتند
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  نتایج
  کانون و مناطق انتشار آفت
های درختان راش و ملچ مشاهده شدند که به علت   تعداد معدودی از الروهای این آفت روی برگ1376در اردیبهشت ماه سال 

 1377در نیمه اول اردیبهشت ماه سال . ن جمعیت آنها و ناچیز بودن خسارت و تغذیه آنها، مورد توجه جدی قرار نگرفتندکم بود
حوزه اداره کل منابع (های جنگلی منطقه گلندرود، گلبند و ماشلک   در عرصهE.defoliaria . برای اولین بار حالت طغیانی الروهای

  .یدمشاهده گرد) طبیعی نوشهر، رویان
های به عمل آمده در طی سه سال متوالی مشخص گردید که کانون آلودگی و نقاط شروع طغیان در مناطق جنگلی در  با بررسی

داری گلندرود، رویان، جنگل  های جنگل هایی از جنگلهای شهرستان نوشهر و نور شامل طرح گلبند و ماشلک و بخش حوزه گلندرود،
های شهرستان چالوس شامل  هایی از جنگل هران، ماشلک، نیرنگ، خانیکان، گلبند، اللیس و بخشمطالعاتی دانشکده منابع طبیعی ت

، اما شدت و ضعف آلودگی در مناطق بوده استآبرود   کالردشت و حتی ارتفاعات نمک داری سرچشمه، سردآبرود، های جنگل طرح
های وسیعی از ماشلک و گلبند شدت آلودگی   در بخش1379های اردیبهشت و خرداد سال  که در ماه طوریه ببود مختلف متفاوت 

  . برآورد گردید) برگی کامل درختان بی( درصد 100و خسارت ناشی از این آفت تا 
 هزار هکتار بوده 21های انجام گرفته بالغ بر  دادند طبق بررسی  درصد آلودگی را نشان می50هایی که باالی  مساحت قسمت

 متر فعالیت داشته و در ارتفاعات 2200 متر تا 350که این آفت در ارتفاعات بین  لعات نشان دادهمچنین مشاهدات و مطا. است
  . متر آثاری از وجود الروهای این آفت مشاهده نشده است350تر از حد  پایین

  
   درختان میزبان-

 ممرز و ولیک به  اش، انجیلی، افرا،درختان ر. های جنگلی مشاهده گردیده است الروهای این پروانه روی اکثر درختان و درختچه
ای حشره مورد نظر از کیفیت  شوند که در تامین نیازهای تغذیه عنوان میزبان اصلی و مناسب و درجه اول این آفت محسوب می

 طور کامل روی این  کامل برخوردار بوده و حشره در صورت مساعد بودن سایر شرایط محیطی تمام مراحل نشو و نمای خود را به
ها و سایر  هایی در شرایط مساعد از توانایی تکثیر زیاد، مقاومت در مقابل بیماری حشره روی چنین میزبان. رساند ها به پایان می گونه

  . نماید دشمنان طبیعی برخوردار بوده و درنتیجه جمعیت انبوه ایجاد می
نظر حمله آفت در درجه دوم اهمیت قرار دارند و درختان هایی مانند نمدار، بارانک، ملج، ازگیل و آلوچه، از  درختان و درختچه

های گیاهی نامناسب، درجه سوم، که روی آنها تغذیه آفت مورد نظر بطور اتفاقی و  توسکا، بلوط و خرمندی و حتی تمشک میزبان
گذاری بعضی از   و در صورت تخمگیرد اغلب بر اثر انتقال بوسیله باد و یا عوامل دیگر و یا به دلیل عدم وجود غذای مناسب انجام می

  .باشند های نشو و نمای فردی خود نمی های الروی تشکیل یافته روی این درختان اغلب قادر به طی دوره ها، جمعیت ماده
  
  شناسی  زیست-

رگی های ب با گرم شدن نسبی هوا و رشد جوانه) ماه   فروردین25 تا 15از  (1379 و 1378 و 1377های  در اوایل بهار سال
تری  الروهای سن یک دارای رنگ تیره. رسانند ها می الروها از تخم خارج شده و با حرکت سریع و وجبی، خود را به سرشاخه درختان،

  ).6شکل (شود  شود البته تنوع رنگی نیز در آنهادیده می تر می بوده ولی با تغذیه و بزرگتر شدن رنگ آنها کمی تغییر نموده و روشن
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  Erannis defoliariaو آفت برگخوار  الر-6شکل 

  
ای قرار داده و سپس روی آنها بلند شده و به   پای مخرجی خود را در نزدیکی پاهای سینه،الروها در هنگام حرکت و انتقال بدن

  .نامند مینیز  (Measuring worms)های وجبی  شوند به خاطر همین حرکت موجی، آنها را کرم سمت جلو کشیده می
کنند خود را در معرض باد قرار داده و بدینوسیله  ها رفته و با تارهایی که ایجاد می نوزاد بعد از تفریخ به سمت سرشاخهالروهای 

 روز 25-30طول دوره الروی بستگی به شرایط آب و هوایی و میزان تغذیه هر الرو داشته و حدود . یابند در جنگل گسترش می
توان گفت به رشد   میلیمتر رسید در واقع می35سن الروی و زمانیکه طول بدن آنها تقریبĤً به الروها پس از گذراندن پنج . باشد می

خود را به سطح زمین و از این طریق در این موقع الروها با تنیدن تارهای ابریشمی خود را آویزان نموده . اند نهایی خود رسیده
الروها . گیرند اک که بیشتر از هوموس تشکیل شده است قرار می سانتیمتری خ3-5های سطحی و در عمق  رسانند و در قسمت می

  ). 7شکل (شوند  گیرند و تبدیل به شفیره می پس از ورود به خاک یک النۀ گلی درست نموده و به حالت عمودی در آن قرار می
  

  
  شفیره آفت در داخل النه گلی در خاک-7شکل

  
شود بوسیله توقف تغذیه و ثابت شدن الرو در یک محل معین  گی نامیده میبطور کلی این مرحله از دوره الروی که پیش شفیر

با توجه به اینکه تفریخ الروها از تخم بطور تدریجی و از اواسط فروردین شروع می شود . گردد های گلی آغاز می و در داخل النه
  .انجامد طول می تبدیل شدن الروها به شفیره هم تا اوسط خرداد به

  ).8شکل (ای قرار دارد   زائده دو شاخه(cremaster) میلیمتر بوده و در انتهای آن 10-5/13 حدود طول شفیره در
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   شفیره آفت مورد نظر-8شکل 

  
در هر حال این مدت طوالنی . شفیرگی بسته به درجه حرارت و رطوبت و شرایط دیگر آب و هوایی متفاوت استطول دوره 

  .باشد انجامد و این مدت از اواسط خرداد تا اواسط آذرماه می طول می  ماه به6ن آفت درحدود باشد و طول این مدت در مورد ای می
 حشرات ماده این آفت بدون بال وحشرات کامل این پروانه دارای دو شکل جنسی بوده بطوریکه حشرات نر دارای دو جفت بال 

ها شروع به خارج  اه همزمان با ریزش و یا بعد از ریختن برگاز اواسط آذرمو ) 9شکل ( و ظاهری شبیه به عنکبوت دارند باشند می
ها   روز بعد از اولین پرواز پروانه15 تا 10انجامد و اوج خارج شدن  طول می  هفته به4 تا 2ها  خروج پروانه. کنند ها می شدن از شفیره

  .دنشو ها بطور پراکنده دیده می خروج پروانهنیز، باشد اما بعد از این مدت  می
  

  
  آفت مورد نظر) چپ(و ماده بی بال ) راست( پروانه نر بالدار-9
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آیند ولی حشرات  شوند در محیط جنگل و در هنگام شب به پرواز در می حشرات نر که کمی زودتر از حشرات ماده ظاهر می
عات انجام شده حشرات نر و ماده در طبق مطال. کنند باشند با خزیدن حرکت می ماده از آنجائیکه بدون بال بوده و قادر به پرواز نمی

  .ندینما گیری می هنگام غروب در مسیر باال رفتن روی تنه درختان جفت
های زرد رنگ بطور  تخم. نمایند ریزی می گیری در اواسط آذرماه روی تنه درختان شروع به تخم حشرات ماده بعد از جفت

. شوند ها روی تنه درخت میزبان گذاشته می کاف یا روی پوست و در زیر خزه تایی و یا بیشتر در ش6 تا 2های  انفرادی و یا در گروه
  . اما در نزدیکی سرشاخه ها تخمی دیده نشده است

.  عدد تخمین زده شد90تعداد تخم در حدود بطور متوسط تخم حشره، با شکافتن شکم حشرات ماده تعداد جهت تعیین 
 زمستان گذرانی آفت به . تخم نیز در تخمدان یک حشره مشاهده گردید60 و حداقل 150هرچند که در برخی موارد حداکثر 

 درجه 25 در درجه حرارت  انکورباتور هایی که در دستگاه ها دارای دیاپوز حقیقی نبوده زیرا نمونه البته تخم. باشد صورت تخم می  
  . روز تفریخ شدند10 درصد قرار گرفتند بعد از 75سانتیگراد و در رطوبت 

البته با افزایش ارتفاع، تفریخ الورها از تخم دیرتر صورت . گیرد ها و خروج الروها در اواسط فروردین ماه صورت می خ تخمتفری
ارتفاع ( متر حدود پنج روز دیرتر انجام شده است 900 متر نسبت به ارتفاع 1500عنوان مثال تفریخ در ارتفاعات حدود  گیرد به می

  ). اولین الورها مشاهده شده است1378 فروردین سال 25 متری در تاریخ 1500روردین و در ارتفاع  ف15-20 متری در تاریخ 900
د و پس از نکن کم راه خود را به بیرون باز می د و کمنده  تفریخ، غشاء تخم را پاره کرده و آن را عرضĤً شکاف میها در هنگامالرو

  .مانند گذاری شده باقی می تخمهای  های خالی سفید رنگ بر روی جایگاه خروج، کپسول
در (ی شفیرگی   مربوط به دورهطوالنی ترین مرحله رسد و  آفت در مدت یکسال به پایان میدوره زندگی با توجه به مطالب باال، 

    است) روز5 الی 3حدود ( ه حشره کاملبو کمترین دوره ی آن مربوط )  روز200حدود 
  

   رویان– در منطقه نوشهر E. defoliariaرشدی پروانه  مراحل دوره های زمانی -1جدول شماره 
  ماه

 مراحل رشدی
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

              حشره کامل
              تخم
               الرو
               شفیره

  
  گیری بحث و نتیجه

  آفتانبوهی و تغییرات جمعیت 
علت شرایط زیست شناسی و اکولوژیک مخصوص، در بعضی سالها یک حالت طغیانی خطرناک  در مورد حشرات جنگلی که به

کنند نوسان عددی جمعیت طی سالهای متمادی معموآلً دارای آهنگ منظمی است که بتدریج ابتدا درجهت باال و بعد بطور  پیدا می
 سیر  در مطالعهبطور کلی چهار مرحله   آمده است و با توجه به مطالب ذکر شده2جدول همانطوریکه در . پیونددمی نزولی بوقوع 

  .شخیص داده شده استت  E. defoliariaتکاملی جمعیت پروانه برگخوار 
العاده کم و ناچیز بوده و فعالیت حشره روی میزبان فاقد اهمیت اقتصادی بوده   انبوهی حشره فوق1376 مرحله تهیه، در سال -1

  .)1375شجاعی،  (ه آستانه تحمل موسوم استباین مرحله آفات گیاهی، در گیاهپزشکی . است
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 نوسان انبوهی حشره درجهت صعودی تغییر پیدا کرده و خسارت اقتصادی آفت در روی 1377 مرحله شروع آسیب، در سال -2
اشناخته بوده آماربرداری از جمعیت آفت صورت  و از آنجاییکه در زمان شروع طغیان، گونه مورد نظر نمیزبان محسوس بوده است

 این مرحله در گیاهپزشکی . کمتر بوده است1379 و 1378 از سالهای 1377نگرفته است اما بدیهی است که انبوهی آفت در سال 
  .به آستانه خسارت موسوم است

در سال انبوهی آفت که  طوریه ت ب اسیافته انبوهی حشره به سرعت افزایش 1379 و 1378 مرحله اوج و طغیان، در سال -3
جایی و از نظر اقتصادی با اهمیت و جبران و کنترل آفت غیرممکن   در این مرحله خسارت حشره همه.  به اوج خود رسید1379

  .بوده است
م مدت الز.  در جهت نزولی کاهش پیدا کرده و خسارت آن به حداقل رسیده است1380 مرحله سقوط، انبوهی حشره در سال -4

برای گراداسیون یا سیر تکاملی جمعیت این آفت از مرحله تهیه تا مرحله سقوط با توجه به گونه مورد نظر و شرایط اکولوژیک 
  .محیط، پنج سال بوده است

  
  

  E. defoliaria جدول زیستی آفت برگخوار -2جدول شماره 
 سال

 مراحل رشدی  77  78  79  80

0≅ 74 54 - 
  الرو

 )ر از سرشاخهمیانگین روی یک مت(

0≅ 
4/3  

1 
  37/31زنده 

 5/7پارازیته 
- 

  شفیره
 )میانگین در یک متر مربع خاک(

43  
7 

794  
25 

583  
316 

- 
  حشرات کامل نر

  درخت ماده10روی (

630 2250 28440 - 
  تخم

 ) درخت10روی (

نسبت جنسی - 35/0 03/0 14/0
FM

FIS
+

=  

 ضریب تکثیر گونه - - 91/0 06/0
1
2

P
PV =  

  IS=نسبت جنسی       =Vضریب تکثیر گونه
 F=ها تعداد ماده   =P1انبوهی جمعیت حشره در سال قبل
 M=تعداد نرها  =P2انبوهی جمعیت حشره در سال فعلی

  
ازیتوئیدها آماربرداری از الروها در مرحله اوج فعالیت آنها صورت گرفته است در این زمان هنوز الروی که مورد حمله پار

مانند زنبور ( اهوئیدپارازیتمورد حمله  اکثر الروها 21/2/1379قرارگرفته باشد مشاهده نگردید اما در حدود یک هفته بعد، یعنی 
Bracon SP. و مگس (Chaetinella SP. و شکار گرها ) مانند چرخ ریسکParus major (علت باال  همچنین به. قرار گرفتند

علت کاهش جمعیت حشرات   افزایش داشته در حالکیه به1379، میانگین الرو در سال 1378ه در سال بودن جمعیت حشرات ماد
  البته با جستجوی زیاد، به.  کاهش شدیدی داشته است و به صفر نزدیک شد1380، میانگین الرو در سال 1379ماده در سال 

  ).2و 1 نمودار(شد  صورت پراکنده تعداد بسیار کمی الرو و شفیره یافت می
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   های مختلف  روی درخت در طول فصل بهار در سالE.defoliaria میانگین تعداد الرو برگخوار – 1نمودار شماره

  )مقیاس یک متر از سرشاخه های درختان(
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   در زیر تاج پوشش درختان در طی فصل تابستانE.defoliaria میانگین تعداد شفیره برگخوار -2نمودار شماره 

  
  به78به شفیره در سال الروها مرحله الروی هیچ نوع پارازیتی دیده نشد در نتیجه اگر روند تبدیل شدن  ، در1378در سال 

متر مربع خاک  شفیره در یک 87/38 الرو به میانگین 54، میانگین 78که در طی سال  عنوان پایه در نظر گرفته شوند از آنجائی 
 باید در صورت مورد حمله قرار نگرفتن بوسیله هیچ نوع پارازیت و یا عوامل مخرب 79الرو در سال  74تبدیل شده است، میانگین 

 شفیره در متر مربع کاهش یافته است 4/4شد در حالیکه این عدد به  ، تبدیل می درخت شفیره در متر مربع خاک26/53دیگر به 
علت پارازیته شدن و یا کمبود مواد غذایی و   به79 درصد الروها در سال 73/91توان گفت  باشد می  درصد می73/91که این کاهش 

  .یا عوامل نابود کننده دیگر از بین رفتند
هایی است که بوسیله هر  های یک جمعیت و تعداد متوسط تخم عامل باروری یا ظرفیت بالقوه تکثیر، متناسب باتعداد درصد ماده

ها و متوسط تخم آنها بیشتر باشد قدرت تکثیر و ازدیاد گونه مورد  بدیهی است که هر چه تعداد ماده. شود ها گذاشته می ز مادهیک ا
  ).1375شجاعی، (نظر بیشتر خواهد شد 

 بدیهی است که انبوهی آفت.  روند افزایشی داشته است1379 شروع شده و تا سال 1377آنچه مسلم است طغیان آفت از سال 
، ضریب جنسی در 1379 کمتر بوده است اما بدلیل روند افزایشی جمعیت حشره تا سال 1379 و 1378های   از سال1377در سال 

 جمعیت آفت به شدت افزایش داشته است اما 1379در سال .  بیشتر بوده باشد1379 و 1378های   باید نسبت به سال1377سال 
 به شدت 1380گردید جمعیت آفت در سال  بینی می که پیش طوری ل، همانعلت کاهش شدید نسبت جنسی در همان ساه ب

  .کاهش یافت تا حدی که به صفر نزدیک گردید
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 1380 افزایش داشته است اما بدلیل کاهش انبوهی جمعیت در سال 1379 مقایسه با سال در 1380 نسبت جنسی در سال همچنین
بینی نمودن طغیان آفت برای سال  بنابراین برای پیش. ایم  نیز طغیان نداشته1381و به تبع آن در سال ) یا کاهش شدت تکثیر حشره(

که هر  را مد نظر قرار داد باید ضریب تکثیر گونه را نیز در نظر گرفت در صورتی) 2جدول شماره(آینده، عالوه بر اینکه باید نسبت جنسی 
  )5،4،3نمودارهای (.بینی نمائیم رای سال آینده پیشتوانیم وضعیت طغیان آفت را ب دوی آنها افزایش داشته باشد می
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   که توسط تله های چسبناک شکار شدهE.defoliaria تعداد حشرات کامل نر و ماده برگخوار -3نمودار شماره 
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   روی ده درخت جنگلی در فصل زمستانE.defoliariaاد تخم برگخوار  برآورد تعد-4نمودار شماره 
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  E.defoliaria مقایسه ضریب تکثیر گونه و ضریب جنسی در برگخوار -5نمودار شماره 
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 157  های غرب مازندران دشمنان طبیعی آن در جنگل و .Erannis defoliria Cبررسی زیست رفتاری  

از نظر ترجیح . اشدب نوع میزبان نیز به نوبه خود دارای اهمیت زیادی در تغییرات کمی جمعیت گونه حشرات تغذیه کننده می
ای به  عنوان میزبان اصلی آفت، با توجه به شرایط منطقه و مهیا بودن سایر عوامل محیطی مناسب برای آفت، از منطقه میزبانی به

 درختان ، گلندرود و گلبند2داری سری  های جنگل که در طرح طوریه باشد و ب منطقه دیگر، گونه درخت مورد تغذیه متفاوت می
 درختان ،های ماشلک های ولیک، ازگیل و آلوچه و در طرح   درختان انجیلی و بعضی از درختچه،رح سری یک گلندرودراش، در ط

ای از   در عین حال در هر منطقه ضمن وارد شدن خسارت عمده به توده،اند  راش بیشترین خسارت را متحمل شده و ممرز،افرا
رسد آفت مورد مطالعه  به نظر می. یز بطور کم و بیش، خسارت وارد شده استهای درختی دیگر ن درختان یک گونه به سایر گونه

دهد که در صورت امکان از همان درخت تا تبدیل  نماید ترجیح می کند و از آن تغذیه می وقتی به یک گونه از درخت حمله می
برگ شده  صد بر اثر حمله الروها بی رد که مشاهده شده در مجاورت درختانی که بطور صد طوریه  بشدن به شفیره تغذیه نماید

های درختان مورد  بودند در همان زمان و در مجاورت آنها درختانی وجود داشته اند که کامالً دارای برگ بوده و پس از اینکه برگ
ر یکدیگر قرار تر در کنا طور خالصه های یک گونه درختی ب نتیجه وقتیکه پایه  در.حمله به پایان رسید، مورد حمله قرار گرفتند

ای باشد تغذیه برای آفت مورد نظر مشکل  ها شدید باشد یا به صورت پایه تر، و وقتیکه اختالط گونه داشته باشند برای آفت مناسب
  .خواهد شد

 اقدام به انجام Olfactometerهای دیگر به کمک دستگاه  میزان توجه آفت به گونه و یا گونهبررسی برای اثبات این مطلب و 
به دلیل تغذیه بیشتر آفت از درختان راش، انجیلی، ممرز و افرا آزمایش روی این چهارگونه انجام . مایش بویایی سنجی گردیدآز

 بار به 30  های انجیلی،  بار به سمت برگ24   تکرار،100نتیجه آنکه بعد از انجام آزمایش مشخص گردید که الرو آفت از . گردید
توان گفت میزان جذابیت این درختان برای الرو   بار به سمت افرا جلب شده است که می22رز و  بار به سمت مم24سمت راش و 

دریک منطقه گونه راش و در منطقه دیگر گونه انجیلی و یا افرا و ممرز مورد تغذیه  آفت، تقریباً یکسان بوده است اما در طبیعت
جا که   هر ص شد که در صورت مهیا بودن شرایط محیطی برای آفت،های انجام شده در طبیعت مشخ با بررسی. بیشتر قرار گرفتند

بنابراین . گیرد های دیگر بیشتر مورد حمله آفت قرار می تری از یک گونه وجود داشته باشند آن گونه نسبت به گونه های خالص توده
ختی تغذیه نماید و بعد به سراغ گونه دیگر دهد که از یک گونه در توان به این نکته مهم اشاره کرد که آفت مورد نظر ترجیح می می

های مختلف باشد تغذیه برای آفت مورد نظر مشکل شده و این جنگل، کمتر مورد حمله قرار   جنگلی که دارای گونه،نتیجه برود در
ها حالت همگنی و   متر که توده350شاید بتوان گفت که به همین دلیل آفت مورد نظر بیشتر به سمت ارتفاعات باالتر از . گیرد می

ای و آمیختگی بیشتری دارد به   متر که توده تنوع گونه350 و در ارتفاعات کمتر از کرده است بیشتری دارند تمایل پیدا  خالصی
همچنین شاید بتوان گفت که با توجه به تغذیه آفت مورد نظر ازدرختان بلوط در کشورهای اروپایی  (نموده استندرت پیشروی 

(Ciornei, etal, 1999)  و عدم تغذیه آنها از درختان بلوط در کشور ما، عالوه بر تغییر گونه بلوط احتماالً به علت آمیختگی
تواند به عنوان یک عامل بازدارنده و  ها، می درنتیجه آمیختگی و ناهمسالی توده). های دیگر در کشور ما باشد درختان بلوط با گونه

مانند خرمندی، (گیرند  های درختی که در رژیم غذایی آفت قرار نمی باشد بویژه زمانیکه گونهمحدود کننده برای آفت مورد مطالعه 
  .های دیگر باشند مخلوط با گونه)  توسکا  وبلوط

های فرمونی و چسبی برای کنترل و نظارت بر تغییرات جمعیت و وضعیت بحران، در   استفاده از تلهدر پایان می توان گفت که 
که ) STPمانند (های مخصوص  باشد همچنین استفاده از روغن هی آفت مورد نظر کم است اما در حال افزایش میمناطقی که انبو

البته این نوع اقدامات زمانی بیشترین . شود شوند باعث به دام افتادن این آفت و از بین رفتن آنها می روی تنه درختان مالیده می
 خیلی زیاد Geometridaeهای  پره زمانی که انبوهی شب همچنین .ریعاً مشخص شوندکارایی را خواهند داشت که کانونهای آفت س

کشهای میکروبی برای کاهش جمعیت آنها در همان سال و جلوگیری از دست دادن شدید برگ درختان  باشد استفاده از آفت
 پذیرش باشند و با مجموعه دشمنان طبیعی محیطی قابل البته مواد و روشهای بکار گرفته شده باید از لحاظ زیست. باشد ضروری می
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باشند و مانع از صدمات بیشتر  سازگار بوده تا این دشمنان طبیعی که برای پایین نگه داشتن جمعیت این آفات الزم و ضروری می
  .گردند در طبیعت حفظ شوند بوسیله این آفات به اکوسیستم جنگل می

توان بدینوسیله وضعیت  باشد و می  مناسب می،فت در یک منطقه مشخصمطالعه متمرکز و طوالنی مدت تغییرات جمعیت آ
 از وضعیت سالمت جنگل، از نظر (Monitoring)تعقیب و مراقبت مستمر  و بینی کرد طغیان آفت را برای سالهای آینده پیش

روز اختالالت در فعالیت و عمل ها، ب ، ضعف و یا مرگ درختان ناشی از بیماریها، آفات، آلودگی)ریزش برگ(رس  زردی و خزان پیش
تواند یکی دیگر از  ها با قطعات بررسی، به منظور شناخت چند جانبه علل این تغییرات، می ها، بر پایه ایجاد شبکه پالت اکوسیستم

  .های تحقیقاتی باشد برنامه
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Abstract 

Leaf feeder moth (Erannis defoliaria Clereck) recognized & reported for the first time in the west part 
of Mazandaran forest of Iran (1998). In this research a two hectare sample plot from a compartment of 
hornbeam trees selected and from infected trees, 10 trees signed for sampling. Where as the female moths 
are wingless & for laying eggs, raise from tree trunks, plastic band (wide: 30cm) with Tengel food 
adhesive used for capturing them. By counting the eggs in the female insect’s body, number of larva on 
the tree trunks and number of pupa in a square meter below the trees and also percentage of mortality, life 
table of this moth obtained. The male fly from in late autumn with a few stragglers turning up until in mid 
January. Again, the females are wingless. The females of this pest crawl up the trunk and mating with the 
males in sunset. Then female lays eggs in the crevice on the trunk or under the moss grown on trees. The 
eggs after over wintering in early April are hatching and the larva move geometrically and reach 
themselves to shoot and leaves and feed them severely, larva start to pupate under soil surface in early 
May. In early June all of them change to the brownish pupa. The stage of pupate lasts until the mid 
November. According to studies this pest has one generation per year. Erannis defoliaria or Mottled umber 
attacks to most of trees exception Alder, Oak and Wild kaki. also That is Observed natural enemis such as 
Bracon SP. And Chaetinella  SP and Parus major feed This pest. 
 
Keywords:  Leaf feeder moth, Erannis defoliaria forest trees in Mazandaran, Life table, behaviour treat. 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

