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 هچكيد

جوانـه  پروانـه  داده، قرار حمله مورد) كشور غرب شمال و غرب هايجنگل در ويژه به(  را بلوط مختلف هايگونه اخير، هايسال در كه آفاتي از يكي
 از هاييقسمت آفت اين غربي آذربايجان استان در. است هاگونه اين انتشار مناطق در مخرب بسيار آفتي كه باشدمي Tortrix viridana L. بلوط خوار

 بلـوط  درختان بقاي و شادابي به را زيادي هايخسارت هرساله، طغيان با و داده قرار تأثير تحت كنون تا 1377 سال از  را سردشت و پيرانشهر هايجنگل
 بـه ) شـاهد ( آفـت  شـيوع  بـدون  منطقـه  در ديگري و هكتار 20 مساحت به زده آفت قسمت در يكي جنگلي، منطقه دو ابتدا مطالعه اين در. سازدمي وارد

 وسيله به و شده مشخص ترانسكت روش از استفاده با Q. libani ويول بلوط از درخت 10 تعداد منطقه هر در سپس. شدند انتخاب هكتار، 5/5 مساحت
 ميـانگين  بـين  مقايسـه  و شده گيريندازها ساليانه دواير پهناي ها،نمونه كردن آماده از پس. شد تهيه كدام هر از) مغزي( رويشي هاينمونه سنج سال مته
 نشـان  نتـايج . پـذيرفت  صورت) دما و بارندگي( اقليمي هايداده و ساليانه دواير پهناي ميانگين بين همبستگي همچنين و شاهد و زده آفت درمناطق آنها
 در كـه  حالي در داشته داريمعني كاهش آفت، طغيان از عدب ساليانه دواير پهناي ميانگين زده،آفت منطقه در) 1377-1387( ساله 11 دوره يك در كه داد

%  31 ميـزان  بـه  دوايـر  پهنـاي  ميانگين كاهش به منجر زدهآفت منطقه در خوارجوانه پروانه شيوع همچنين. نشد مشاهده داريمعني تفاوت شاهد منطقه
مـي  كـه  دهـد مي نشان آفت طغيان دوره در اقليمي هايداده و ساليانه دواير پهناي بين همبستگي وجود عدم. استشده آن طغيان از قبل دوره به نسبت
  .نمود اقدام آفت اين كنترل به نسبت بايد و دانست ساليانه دواير پهناي مقدار كاهش عامل را بلوط خوار جوانه پروانه توان
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  123مقدمه 
 توليـد  خـاك،  و آب منـابع  از حفاظت لحاظ به زاگرس هايجنگل
 منحصـر  اهميت داراي محيطي زيست هايارزش و فرعي محصوالت

 گـرده  مطالعـات  به بنا هاجنگل اين تكوين قدمت. باشندمي فردي به
 در مـدت،  ايـن  طـي  در كه شودمي بالغ قرن پنجاه از بيش به شناسي
 گرفته قرار امراض و آفات حمله و آسيب كشي،بهره گونه همه معرض
  ). 3( است

 اما) 15( هستند مفيد كنند،مي زندگي جنگل در كه حشراتي بيشتر
 توانندمي و شده جنگل مديريت در مشكالتي بروز باعث آنها از بعضي

 رويش كاهش باعث حشرات اين).  9( بگذارند تأثير جنگل پايداري بر
 باعـث  حتـي  يـا  و شـده  توالي و زادآوري در تغيير جنگل، زوال چوب،

                                                            
   اروميه دانشگاه طبيعي، منابع دانشكده استادياران -3 و 2، 1
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 منفي پيامدهاي بروز باعث نهايت در كه شوندمي درختان مير و مرگ
  ).24 ،18 ،10 ،8 ،6( شد خواهند اقتصادي
 به(  را بلوط مختلف هايگونه اخير، دهه چند در كه آفاتي از يكي

 داده، قـرار  حملـه  مورد) كشور غرب شمال و غرب هايجنگل در ويژه
 بسيار آفتي كه است  .Tortrix viridana L بلوط خوارجوانه پروانه
 ايـن  يك سن الروهاي. باشدمي ها گونه اين انتشار مناطق در مخرب
 و شـده  بلـوط  شـده  بـاز  تازه هايجوانه وارد بهار، فصل اوايل در آفت
 خود تغذيه آخر، سن الروهاي كه حالي در كنندمي شروع را خود تغذيه

 درختـان  كـه  طوري به كنندمي كامل شده، باز هاي برگ دنخور با را
 آفـت  ايـن  ميزباني دامنه.  شوندمي برگ از عاري كامالً بهار اواخر در

  ).17 ،14 ،11( است Quercus spp. جنس درختان به محدود
 درخـت،  سـن  بـه  وابسته كه است پيچيده فرآيندي درخت رويش
 جنگل در شونده حادث خطرات و آفات و رويشگاهي شرايط فنولوژي،

مي باعث رويش فصل در درخت هايبرگ رفتن بين از). 22( باشد مي
 فتوسـنتز  ميـزان  داده، دسـت  از را توليـد  وسـيله  و ابزار درخت تا شود

  )علوم و صنايع كشاورزي(حفاظت گياهان نشريه
 178-185.ص ،1390 تابستان، 2شماره ،25جلد
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 كاسـته  آن ارتفـاعي  و قطـري  رويش ميزان از نتيجه در و يافته تقليل
ـ  تواندمي متوالي سال چند در وضعيت اين ادامه). 20( شود  كـاهش  هب
 در. دهـد  سـوق  نـابودي  سـمت  به را جنگل و شده منتهي چوب توليد
جنگـل  از هـايي قسمت بلوط خوارجوانه پروانه غربي آذربايجان استان
 آغاز زمان كه داده قرار حمله مورد را سردشت ميرآباد و پيرانشهر هاي
 طبيعـي  منـابع  حفاظت اداره( است شده گزارش 1377 سال آن شيوع

 بـه  را زيادي خسارات هرساله، طغيان با  كنون تا كه) غربي آذربايجان
 اجـراي  از هدف بنابراين. است ساخته وارد بلوط درختان بقاء و شادابي

 خـوار جوانـه  پروانـه  توسط وارده هايخسارت كمي برآورد تحقيق، اين
 اهميـت  تـا  است Quercus libani ويول بلوط گونه رويش بر بلوط

  .ودش مشخص آفت اين خسارت
  

  هامواد و روش
  مطالعه مورد منطقه
 در كـه  شدند انتخاب منطقه دو ميداني، هايگردش انجام از پس

 ديگـري  در و شـده  مشـاهده  وضـوح  بـه  آفـت  شـيوع  هـا  آن از يكي
 شـد  سعي مناطق اين انتخاب در. نداشت وجود آفت حضور از اي نشانه

 گيـاهي،  پوشـش  دريـا،  سطح از ارتفاع جهت، مانند محيطي شرايط تا
 جنـوب  در زده آفـت  منطقـه . شـود  گرفتـه  نظـر  در يكسان...  و شيب

 تقريبـاً . است شده واقع پردانه بنام اي منطقه در و پيرانشهر شهرستان
 مـورد  آفـت  توسـط ) 1387( بررسي مورد سال در منطقه درختان تمام
 منطقه مساحت. بودند داده دست از را خود برگهاي و گرفته قرار حمله
 و درصد 70 تا 65 پوشش تاج درصد بود، هكتار 20 حدود لعهمطا مورد
 18' 30" طـول  و شمالي 36° 28' 39" جغرافيايي عرض محدوده در
 و متـر  1280 دريـا  سـطح  از ارتفـاع  حـداقل . داشـت  قرار شرقي  °45

 شـيب  و شرقي شمال منطقه عمومي جهت. بود متر 1440 آن حداكثر
  . است درصد 40 تا 30 حدود در منطقه عمومي

 و سردشـت  و پيرانشهر هاي شهرستان فاصل حد در شاهد منطقه
 25' 34" جغرافيـايي  عـرض  محدوده در و آلواتان به ميرآباد مسير در
 مسـاحت . بـود  شـده  واقع شرقي  45° 20' 47" طول و شمالي   °36

 پوشش تاج درصد شمالي، عمومي جهت هكتار، 5/5 حدود منطقه اين
  .بود متر 1430 دريا سطح از ارتفاع ميانگين و درصد 75 تا 70

 هواشناسـي  ايستگاه اخير سال بيست شدة ثبت آمارهاي اساس بر
 متـر،  ميلـي  8/834 متوسـط  طـور  به منطقه ساليانه بارندگي سردشت،
 بـا  بهمـن  سـال  مـاه  سـردترين  و درجـه  1/12 سـاليانه  دماي متوسط
 متوسط با مرداد سال ماه گرمترين و درجه -1/9 دماي حداقل متوسط
 در آمبـرژه  روش اسـاس  بـر  منطقه اقليم. باشدمي درجه 1/35 حداكثر
 دومـارتن  روش اسـاس  بـر  و گرفتـه  قرار ارتفاعات سرد اقليم محدودة

 عمـق  داراي مطالعه مورد منطقه سطحي خاك. باشدمي مرطوب نيمه
 بـا  قليـايي  واكـنش  و متوسـط  بافـت  درشـت،  ايدانـه  ساختمان زياد،

 جنگلـي  ايقهـوه  خـاك  تيپ. باشد مي مناسب زهكشي و نفوذپذيري
 هـاي گونـه  را شـمالي  زاگـرس  هـاي جنگل سطح بيشترين). 2( است

 بلـوط  بررسي مورد هايتوده در. دهند مي تشكيل بلوط جنس مختلف
  .دهندمي تشكيل را غالب درختان ويول بلوط و دارمازو
  
   بردارينمونه روش

 يــا خطــي روش از هاســتفاد بــا منطقــه دو هــر در بــردارينمونــه
 ،)4( متـر  100 خطـوط  بين فاصله و تصادفي شروع نقطه با ترانسكت
 زده،آفت منطقه در ابتدا كه بود صورت بدين كار روش. گرفت صورت

 270 آزيمـوت ( غرب سمت به مغناطيسي شمال مبدا با شروع نقطه از
 قطـورترين  افقـي،  متـر  100 پيمودن از پس و شد آغاز حركت) درجه
 100 اتمـام  نقطـه  بـه  كه Q. libani ويول بلوط از برگ قدفا درخت

 همـين  سـپس . شـد  مشخص قرمز رنگ با و انتخاب بود، نزديكتر متر
 شـد  تكرار متر 100 فواصل به و ترانسكت امتداد در ديگر نقاط در كار
 نمودن مشخص. شدند مشخص ويول بلوط از درخت 10 پايان در كه

 مـاه  آبان در و پذيرفت صورت 1387 خرداد اواسط در زدهآفت درختان
 هـاي نمونـه  سـنج  سـال  مته از استفاده با رويش، فصل پايان در يعني

 بودند شده معين قرمز رنگ با قبل از كه درختاني از   مغزي يا رويشي
آفت منطقه با مشابه روشي به ماه آبان در شاهد منطقه در. شدند تهيه
. شـد  تهيه مغزي آنها از و شد انتخاب ويول بلوط درخت 10 تعداد زده

 شـده،  انتخـاب  درختان تمام) مترسانتي( سينه برابر قطر و) متر( ارتفاع
. شـد  گيري اندازه دوبازو كش خط و سنج شيب از استفاده با ترتيب به
 سـينه  برابـر  قطـر  تـا  شـد  سـعي  شـاهد  منطقه در درختان انتخاب در

 منطقـه  در هشـد  انتخـاب  درختـان  قطـر  بـا  برابر امكان حد تا درختان
 بـه  هـا بـرداري نمونـه  در شـده  آوري جمـع  هـاي مغزي. باشد زده آفت

 آنهـا  سـطح  كـردن  صـيقلي  و صاف از پس و شدند منتقل آزمايشگاه
 شده اسكن اسكنر وسيله به شده آماده سطوح ،)23( نرم سمباده توسط

 Image افزارنرم از استفاده با پوست ضخامت و ساليانه دواير پهناي و

Tool version 2.00 يك دقت تا قطري رويش ميزان تعيين جهت 
 آمارهــاي از تحقيــق ايــن در). 1( شــد گيــريانــدازه متــرميلــي دهــم

 ســاله 20 دوره يــك در سردشــت ســينوپتيك ايســتگاه  هواشناســي
 بـه  سـاليانه  بارنـدگي ( بارنـدگي  وضعيت تعيين جهت) 2008-1989(

 و) سـانتيگراد  به ماهيانه دماي كمينه و بيشينه ميانگين( دما ،)مترميلي
  .شد استفاده درختان ساليانه دواير پهناي ميزان با آنها ارتباط بررسي
  
  اطالعات تحليل و تجزيه
 سـپس . شـد  SPSS افـزار  نـرم  وارد ابتدا آمده دست به هايداده
 بارندگي ساليانه، دواير پهناي به مربوط هايداده پراكنش بودن نرمال

 قـرار  قضـاوت  مـورد  Kolmogorov-Smirnov آزمـون  توسط دما و
 بين ارتباط بررسي براي. شد تأييد آنها پراكنش بودن نرمال كه گرفت
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 اسـتفاده  پيرسون همبستگي از ساليانه دواير پهناي و اقليمي هايداده
 هـاي دوره در ساليانه دواير پهناي ميانگين مقايسه براي همچنين. شد

  .شد استفاده جفتي غير T آزمون از آفت شيوع از بعد و قبل زماني
  
  و بحث نتايج

 ضـخامت  و ارتفاع سينه، برابر قطر ميانگين دهنده نشان 1 جدول
 ايـن  اسـاس  بـر  اسـت  شـاهد  و زدهآفت مناطق در ويول بلوط پوست
 بـه  منطقه دو در پوست ضخامت و سينه برابر قطر بين تفاوت جدول،
 دو در درختـان  ارتفـاع  ميـانگين  بـين  اما نيست دارمعني% 95 احتمال
 شـاهد  منطقـه  در درختان ارتفاع كه دارد وجود دارمعني تفاوت منطقه
  .باشدمي زدهآفت منطقه از بيشتر
  

  پهناي دواير ساليانه
زده منحني ميانگين پهناي دواير ساليانه بلوط ويول در منطقه آفت

به ترتيـب   1373و  1374هاي دهنده بيشترين مقدار آن در سالنشان
 1/1به ميـزان   1381متر و كمترين مقدار در سال ميلي 02/3و  07/3

در منطقه شاهد، بيشترين ميزان پهناي دواير ساليانه در . متر استميلي
متر و كمتـرين  ميلي 76/1و  79/1به ترتيب  1385و  1374هاي سال

شـكل  (متر مشاهده شد ميلي 92/0به ميزان  1381مقدار آن  در سال 

1 .(  
 سـاليانه،  دوايـر  پهنـاي  بـر  خوارجوانه پروانه تأثير ربهت درك براي

 زماني فاصله كه اول قسمت شد تقسيم بخش دو به بررسي مورد دوره
 آفت كه است سالهايي شامل گيردمي بر در را 1376 تا 1368 سالهاي
 شـيوع  كـه  1387 تا 1377 سالهاي يعني دوم قسمت و ننموده طغيان
 دهـد مي نشان 2 شكل كه طور نهما. است شده مشاهده آن در آفت

 از پـس  زده،آفـت  منطقـه  در ويـول  بلوط ساليانه دواير پهناي ميانگين
 شده كاهش دچار آن از قبل دوره به نسبت) 1377-1378( آفت شيوع
 در. اسـت  دارمعنـي % 95 سـطح  در آماري نظر از كاهش اين كه است

 اريآمـ  نظـر  از كـه  شـود مـي  مشاهده كاهشي چنين نيز شاهد منطقه
  .نيست دارمعني

  
  اقليمي هايداده

 8/834) 1368-1387( سـاله  20 دوره سـاليانه  بارنـدگي  ميانگين
 از بـيش  آنهـا  در بارنـدگي  ميـزان  كـه  سالهايي. شد محاسبه مترميلي

 سالهايي و 1372 و 1373 ،1382،1381: از عبارتند بود مترميلي 1000
 ،1387 شامل باشد مي اراد را مقدار كمترين آنها در بارندگي مقدار كه

  .)3 شكل( مي باشند 1369 و 1378 ،1384 ،1386

  
  زدهآفت و شاهد مناطق در ويول بلوط پوست ضخامت و ارتفاع سينه، برابر قطر ميانگين-1 جدول

  )مترسانتي(ضخامت پوست   )متر(ارتفاع )مترسانتي(قطر برابر سينه منطقه نام محلي بلوط

  a04/12  09/0 ± 70/0 ±83/0  8/20 ± 01/1 شاهد  ويول
  b9/8  04/0 ± 64/0 ± 50/0  21 ± 15/1 آفت زده

  .نوشته شده اند "ميانگين ±اشتباه معيار "اعداد به صورت -
  

  
  در منطقه آفت زده و شاهد Q. libaniميانگين پهناي دواير ساليانه بلوط ويول –1شكل 
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 آفت شيوع از بعد و) 1368- 1376( قبل زماني دوره دو در شاهد و زدهآفت مناطق در Q. libani ويول بلوط ساليانه دواير پهناي ميانگين–2 شكل

)1387-1377(  
ساله مورد مطالعه، ميانگين بيشـينه دمـاي ماهيانـه،     20در دوره 

. درجـه سـانتيگراد بـود    01/9و ميانگين كمينه دماي ماهيانه  59/16
 )4/5(و كمينــه  )8/12(داراي كمتــرين ميــزان بيشــينه  1371ســال 

بيشترين مقدار  1387 و 1380، 1378، 1377دماي ماهيانه و سالهاي 
همچنين طي اين سالها يعني از ابتـداي  . بيشينه و كمينه را دارا بودند

دهـد  نشان مي دما روند افزايشي جتا انتهاي آن به تدري )1368(دوره 
  ).4شكل (

پهناي دوايـر  آزمون همبستگي بين متغيرهاي اقليمي و ميانگين 
بين ميـزان   داريمعنيساله، ارتباط  20ساليانه نشان داد در كل دوره 

زده و ول در منـاطق آفـت  بارندگي ساليانه و پهناي دواير سـاليانه ويـ  
شاهد وجود ندارد، اما بين ميانگين دماي بيشينه و كمينـه ماهيانـه و   

 %)95ح سـط  در(زده و شاهد در منطقه آفت پهناي دواير ساليانه ويول
  ).2جدول (دار و معكوسي وجود دارد ارتباط معني

داري بين متغيرهـاي  در دوره بعد از شيوع آفت هيچ ارتباط معني
وجـود نـدارد    %95اقليمي و ميانگين پهناي دوايـر سـاليانه در سـطح    

  ). 3جدول (
در دوره قبل از شيوع آفت، فقط بين ميانگين بارندگي سـاليانه و  

زده و آفـت  %)99درسطح (نه ويول در منطقه شاهد پهناي دواير ساليا
ــطح ( ــي  %)95در س ــاط معن ــوارد  ارتب ــاير م ــود دارد و در س دار وج

  ).4جدول (د داري مشاهده نگرديهمبستگي معني
  

  گيريبحث و نتيجه
همان گونه كه نتايج نشان داد، پهنـاي دوايـر سـاليانه ويـول در     

وره قبـل از طغيـان   زده بعد از شـيوع آفـت، نسـبت بـه د    منطقه آفت
داري داشته به طوري كه ميانگين پهناي دوايـر سـاليانه   كاهش معني

درصـد كـاهش يافتـه     31متر يعنـي  ميلي 41/1متر به ميلي 05/2از 
داري اين در حالي است كـه در منطقـه شـاهد، كـاهش معنـي     . است

ر پهناي دواير ساليانه در دار مقداكاهش معني). 2شكل(مشاهده نشد 
افتـد كـه هـيچ گونـه     دوره پس از شيوع آفـت در حـالي اتفـاق مـي    

هاي اقليمـي و پهنـاي دوايـر وجـود     داري بين متغيرهمبستگي معني
توان در عاملي به غير از بنابراين علت كاهش را مي). 3جدول (ندارد 

ر تـوان بـه طـو   متغيرهاي اقليمي جستجو نمود كه در اين مـورد مـي  
خوار اشاره نمود كه با تغذيه برگ مشخص به حمله آفت پروانه جوانه

درختان در دوران طاليي رشد يعني از نيمه دوم فروردين تا اوايل تير 
، باعــث وقفــه در فتوســنتز درخــت، وارد آمــدن )مشــاهدات ميــداني(

). 20، 19(شود استرس و در نهايت كاهش رويش قطري درختان مي
تواند دليلي بر موثر بودن عامل ديگـري بـه جـز    نكته ديگري كه مي

متغيرهاي اقليمي بر ميزان پهناي دواير ساليانه باشد اين است كه در 
كمترين ميزان پهنـاي دوايـر سـاليانه     1381زده در سال منطقه آفت

بيشـترين ميـزان    1381در حالي كه در سـال  ) 1شكل (مشاهده شد 
). 3شـكل  (وجـود داشـت   در طـول دوره  ) متـر ميلي 1202(بارندگي 

و  1374هـاي  همچنين بيشترين ميزان پهناي دواير ساليانه در سـال 
زده اتفاق افتاد كه ايـن سـالها در دوره قبـل از    در منطقه آفت 1375

دليل اين امر آن است كـه مقـدار بارنـدگي در    . شيوع آفت قرار دارند
، 7/945بـه ترتيـب برابـر اسـت بـا       1371 ،1374، 1375سال هاي 

متر يعني نزديك به ميانگين بارندگي سـاليانه و  ميلي 6/822، 7/997
و ميانگين بيشينه و كمينه دماي ) مترميلي 8/834(حتي بيشتر از آن 
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، )4/8، 9/15(الـذكر بـه ترتيـب برابـر اسـت بـا       ماهيانه سالهاي فوق
درجه سـانتيگراد كـه كمتـر از ميـانگين     ) 4/5، 8/12(، ) 1/8، 4/15(

بنابراين شـرايط   .است) درجه سانتيگراد 01/9، 59/16( ساله 20دوره 
مناسبي براي رشد درختان در كنـار عـدم وجـود آفـت در آن سـالها      

در منطقه شاهد نيز بيشـترين ميـزان پهنـاي دوايـر     . فراهم شده بود
  1380و كمترين مقدار آن در سـال   1374، 1385ساليانه در سالهاي 

شود بيشترين مقدار پهناي دواير ميهمانطور كه مالحظه . اتفاق افتاد
پس ( 1385در سال ) قبل از شيوع آفت( 1374ساليانه عالوه بر سال 

نيز اتفاق افتاد كه در اين سال بـه دليـل عـدم حضـور     ) از شيوع آفت
 4/971مقـدار بارنـدگي   ( خوار و شرايط اقليمي مناسـب  پروانه جوانه

  . رويش مناسبي اتفاق افتاده است) مترميلي
  

  
  در ايستگاه سينوپتيك سردشت )1368-1387(ساله مورد مطالعه  20بارندگي ساليانه در سالهاي مختلف دوره –3شكل 

  
  در ايستگاه سينوپتيك سردشت )1368-1387(ساله مورد مطالعه  20ميانگين دماهاي كمينه و بيشينه ماهيانه در سالهاي مختلف دوره –4شكل 
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  )1368- 1387(ساله  20ي اقليمي و پهناي دواير ساليانه بلوط ويول در كل دوره همبستگي بين متغيرها-2جدول  

ميانگين بارندگي ساليانه  نام محلي بلوط
  مترميلي

ميانگين بيشينه دماي ماهيانه 
  سانتيگراد

ميانگين كمينه دماي ماهيانه 
  سانتيگراد

-ويول آفت

  زده

ضريب همبستگي 
  -499/0 #  -532/0 #  326/0  پيرسون

  025/0  016/0 161/0  داريح معنيسط

  ويول شاهد
ضريب همبستگي 

  -500/0 #  -551/0 #  278/0  پيرسون

  025/0  012/0 236/0  داريسطح معني
    α%=5احتمال دار در سطح معني- *

  
  )1377-1387(ساله شيوع آفت  11همبستگي بين متغيرهاي اقليمي و پهناي دواير ساليانه بلوط ويول در دوره -3جدول  

ميانگين بارندگي ساليانه  نام محلي بلوط
  مترميلي

ميانگين بيشينه دماي ماهيانه 
  سانتيگراد

ميانگين كمينه دماي ماهيانه 
  سانتيگراد

-آفتويول 

  زده

ضريب همبستگي 
  499/0  390/0  -437/0  پيرسون

  118/0  236/0 179/0  داريسطح معني

  شاهدويول 
ضريب همبستگي 

  -374/0  -464/0  -034/0  پيرسون

  257/0  151/0 920/0  داريسطح معني
  

، 1380علت وقوع كمترين ميزان پهناي دواير سـاليانه در سـال   
و ) كمتر از ميانگين بارندگي سـاليانه (متري ميلي 785وجود بارندگي 

ــه    ــه ماهيان ــينه و كمين ــاي بيش ــين دم ــه  6/10و  3/18همچن درج
تواند شرايط است كه مي) ساله 20بيشتر از ميانگين دوره (سانتيگراد 

وجود همبستگي منفي بين . نامناسبي را براي رشد قطري ايجاد نمايد
نكتـه  . نمايـد پهناي دواير ساليانه و دما، مطالب ذكر شده را تأييد مي

خوار بر كاهش ميزان پهنـاي  ديگري كه داللت بر نقش پروانه جوانه
 1381، 1382، 1383دواير ساليانه دارد ايـن اسـت كـه در سـالهاي     

رغم شرايط بارندگي و دماي مناسب، باز هم كاهش پهناي دواير علي
زده به وقوع پيوست كه دليلي جز طغيان آفـت  ساليانه در منطقه آفت

  ).4، 3، 1شكل هاي (تواند داشته باشد خوار نميپروانه جوانه
خـوار بـر   هاي ساير محققين در ارتباط با تـأثير آفـات بـرگ   يافته

. هـاي ايـن تحقيـق اسـت    ختلف درختي، همسو با يافتـه هاي مگونه
هاي ممـرز،  گونه قطري رويشكاهش ) 1386(كيادليري و همكاران 

   Erannis defoliaria خـوار آفات برگرا بر اثر حمله  راش و افرا
همچنـين كـاهش   . گزارش نمودنـد  Operophtera brumataو 

 .Quercus rubra L., Q. alba L., Qهاي رويش قطري گونه

prinus L. Larix deciduas Mill., وCedrus libani A. 

Rich. خوار و كاهش رويش شعاعي در اثر حمله آفات برگPicea 

abies خــوار، در مقــاالت متعــددي در اثــر حملــه سوســك پوســت

تـوان  بنـابراين مـي  )  25، 22، 21، 16، 13، 7(خاطرنشان شده است 
خوار بلوط، باعث كاهش جوانه چنين بيان نمود كه طغيان آفت پروانه

ميزان پهناي دواير ساليانه و به تبع آن كاهش رويـش قطـري بلـوط    
ايـن  ) 1377-1387(سـاله   11ويول شد به طوري كه در يـك دوره  

ميزان پهنـاي دوايـر سـاليانه    % 31آفت به طور متوسط باعث كاهش 
ه اي مـي توانـد ادار  چنين نتيجه. نسبت به دوره قبل از شيوع آن شد

بـه  . ها را با چالش جدي در آينـده مواجـه نمايـد   كنندگان اين جنگل
طوري كه با كاهش ميزان رويش قطري درختان، سالمتي، بارخيزي 

همچنـين تغذيـه برگهـا    . و پايداري جنگل به مخاطره خواهـد افتـاد  
شود تا درختان به منظور بقاي خـود دوبـاره   توسط اين آفت سبب مي
ي تازه بكنند كه در نتيجه عالوه بـر ايـن كـه    اقدام به روياندن برگها

برگهايي كه به تغذيه آفت رسيده اند ديگر در فصل پاييز به خاك بـر  
نخواهند گشت تا پس از تجزيه شدن، چرخه مواد غـذايي را تكميـل   
نمايند، بلكه درخت با دريافت مجدد مواد غـذايي از خـاك، برگهـاي    

اهش حاصـلخيزي خـاك   جديد را توليد كرده و بدين ترتيب سبب كـ 
بنـابراين عـدم كنتـرل چنـين آفتـي، نتـايج       ). 25(جنگل مـي شـود   

تواند به دنبال داشته باشد كه در صورت تـداوم، باعـث   خطرناكي مي
شـود  براي رفع اين مشكل پيشنهاد مـي . ها خواهد شدنابودي جنگل

تا نسبت به كنترل اين آفت از طرق گوناگون چـاره جـدي انديشـيده    
  . شود
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  )1368- 1376(ساله بدون آفت  9همبستگي بين متغيرهاي اقليمي و پهناي دواير ساليانه بلوط ويول در دوره -4دول  ج

ميانگين بارندگي ساليانه  نام محلي بلوط
  مترميلي

ميانگين بيشينه دماي ماهيانه 
  سانتيگراد

ميانگين كمينه دماي ماهيانه 
  سانتيگراد

-آفتويول 

  زده

ضريب همبستگي 
  ونپيرس

#759/0  049/0  220/0  

  570/0  901/0 018/0  داريسطح معني

  شاهدويول 
ضريب همبستگي 

  پيرسون
** 847/0  292/0-  135/0-  

  728/0  446/0 002/0  داريسطح معني
  α%=1دار در سطح معني- **               α%=5احتمال دار در سطح معني- *
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