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چکیده
منطقه «کرهبس» یکی از رویشگاههای گونههای متعدد بادام وحشی در استان چهارمحال و بختیاری است .طی سالهای -1393
 1391جمعآوری و شناسایی آفات چهارگونه بادام وحشی ،Amygdalus elaeagnifolia Spach،Amygdalus arabica Oliver
) Amygdalus haussknechtii (C. K. Schneiderو  Amygdalus scoparia Spachدر این منطقه انجام شد .نمونهها ازابتدا تا پایان
فصل رویش به روشهای معمول جمعآوری و شناسایی شد .جهت تعیین میزان آلودگی آفات تعداد ده پایه از هر گونه در سه طبقه
ارتفاعی  2000-1800 ،1800-1600و  2000متری در دو دامنه شمالی و جنوبی در این منطقه انتخاب و درصد آلودگی پایههای
یاد شده نسبت به آفات تعیین شد .نتایج به دست آمده نشان داد سوسک طوقه و ریشه  ،Capnodis tenebrionis Linnaeusسوسک
چوبخوار  ،Osphranteria coerulescens Redtسوسک پوستخوار ،Scolytus amygdali Guerinزنبور مغزخوار بادام

Eurytoma

 ،amygdali Endزنجرههای  ،Chlorosalta smaragdula ،Cicadatra alhageos Kolenatiزنجرک ،Empoasca decedens Paoli
پروانه  Lasiocampa nana Staudingeو جوجه تیغی  Hystrix indica Kerrنقش مهمی در تخریب بادامهای وحشی در این منطقه
دارند .به عالوه دو گونه انگل گلدار  Loranthus grewinskii Boiss & Buhseو  Orobanch sp.روی گونهها فعالیت قابل
چشمگیری دارند و خسارت وارد میکنند .همچنین میزان آلودگی آفات مختلف براساس گونه بادام و گونه آفت متفاوت است .در
مجموع متوسط آلودگی آفات بر روی کل پایههای انتخاب شده چهار گونه بادام در این رویشگاه نشان داد سوسک طوقه و ریشه
 C. tenebrionisدارای بیشترین میزان آلودگی و پروانه برگخوار  L. nanaدارای کمترین میزان آلودگی به ترتیب با  11/52درصد و
 1/66درصد بودند.
واژههای کلیدی :آفات ،بادام وحشی ،شناسایی ،کرهبس ،استان چهارمحال و بختیاری.

مقدمه
استان چهارمحال و بختیاری با داشتن بیش از سیصد
هزار هکتار جنگل یکی از نواحی رویش گونههای جنگلی

در زاگرس محسوب میشود .در بین گونههای جنگلی این
استان ،بادامهای وحشی به لحاظ ارزش ژنتیکی دارای
اهمیت ویژهای هستند .بادام از گذشتههای دور در زاگرس
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انتشار داشته است .آثار و بقایای بادامهای وحشی در دامنه
زاگرس به دوران چهارم زمینشناسی مربوط میشود،
دانشمندان گیاهشناس موطن اصلی بادام را به ایران نسبت
میدهند ( .)Alvaninejad , 1999گونههای بادام وحشی به
واسطه دارا بودن خواص دارویی ،صنعتی و خوراکی،
جلوگیری از فرسایش خاک و از لحاظ اقتصادی حائز
اهمیت هستند .بادامهای وحشی در ایران دارای دامنه
اکولوژیک وسیع هستند و این کشور به عنوان مبدأ و
رویشگاه اصلی بادام از این نظر بسیار غنی است
).)Sorkheh et al., 2009; Ghahreman & Attar, 1998
این گونههای وحشی ذخیره بزرگی در ژرمپالسم و
خصوصیات مفید نظیر دیرگلی ،مقاومت به خشکی ،شوری و
سرما را در اختیار دارند ) .(Denisov, 1988عالوه بر این
گونههای بادام به عنوان منابع مقاوم ژنتیکی زمینه تولید نهال
با مقاومت باال به تنشهای زنده و غیرزنده را فراهم میکند
) .(Gradziel et al., 2001گونههای بادام وحشی با دامنه
اکولوژیک وسیع و تنوع ژنتیک باال جزو گونههای مناسب
برای احیا و غنیسازی جنگلهای زاگرس محسوب میشود
) .(Jahanbazi et al., 2005بیش از سی گونه بادام که
ممکن است برخی از آنها زیر گونه باشند در بیابانها،
دامنهها و کوههای آسیای مرکزی وجود دارد ( Kester et
 .)al., 1991در ایران سهم گونههای مختلف بادام  21گونه
اعالم شده است ).(Khatamsaz, 1992
از جمله عوامل خسارتزای این گونههای ارزشمند
آفات هستند 14 )1996( Esmaili .گونه حشره و یک گونه
کنه )1987( Behdad ،بیش از  37گونه حشره و کنه و
 63 )2009( Abaiگونه آفت را از روی بادام کوهی A.
 scopariaگزارش کردهاند)1991 ،1989 ،1986( Rajabi .
 21گونه از سخت بالپوشان 6 ،گونه از نیم سختبالپوشان و
 17گونه از جورباالن را به عنوان آفات بادام گزارش کرده
است .گونه  Sphenoptera liaاز راسته سخت بالپوشان به
عنوان آفت  A. scopariaاز پارک ملی گلستان گزارش شده
است ) .(Ghahari et al., 2008در مطالعات انجام شده در
غرب کشور (کرمانشاه) ،گونههای  Eulecanium tiliaeو

معرفي آفات بادام وحشي ...

 Didemococcus unifasciatusاز خانواده  Coccidaeو
گونه  Diaspidiotus sp.از خانواده  Diaspididaeاز روی
شدهاند (.)Torabi et al., 2010
گونه A. scopariaگزارش 
زنبور مغزخوار بادام  Eurytoma amygdaliاز روی بادام
کوهی در استان یزد توسط  Raiat roknabadiو همکاران
( )2000جمعآوری و میزان خسارت آن را تا  %70گزارش
کردند .سوسک گلخوار بادام کوهی Anthonomus
) brevispinus Pic. (Col.: Curculionidaeاز
درختچههای بادام کوهی در استان قم معرفی و
زیستشناسی مقدماتی آن بررسی شده است (Abdo-
.)Alrazagh et al., 2006
فون حشرات چوبخوار درختان بادام کوهی در استان
کهکیلویه و بویراحمد توسط  Mehrabiو همکاران ()2006
را
چوبخوار
آفات
مهمترین
و
مطالعه
گونه های Xenopachys ،Ospheranteria coerulescens
 Derolus mauritananicus ،matthiesseniازخانواده
 Cerambycidaeمعرفی کردند که گونه  X. matthiesseniگونه
غالب با میزان خسارت  80تا  100درصد بود Kalantari .و
 )2001( Yarmandفون حشرات بادام کاریهای غرب استان
خراسان را بررسی و شش گونه سختبالپوش ،یک گونه پروانه
و دو گونه شته را به عنوان آفات بادام معرفی کردند .تاکنون 10
گونه از شپشکهای نرمتن خانواده  Coccidaeرا از روی بادام
در مناطق مختلف دنیا جمعآوری و شناسایی شده است
(.)Ben-Dov et al., 2001
 Sepahvandو  )2012( Moridiدر بررسی عوامل
خشکیدگی و زوال درختان بادام مهمترین عامل ایجاد
خسارت منجر به خشکیدگی را سه گونه حشره و یک نوع
کنه ذکر نمودهاند .عوامل خسارتزای درختان بادام کوهی
در منطقه کوه سیاهدشتی استان بوشهر مطالعه و گزارش شده
است .در این بین آفات ،بیماریها ،عوامل انسانی ،عوامل
طبیعی ،کاربریهای اقتصادی و نقش آتشسوزیها ،ایجاد
راههای ارتباطی ،تأسیسات و معادن را بعد از عوامل یاد
شده در تخریب گونههای یاد شده مهم ذکر نمودهاند.
) .(Golestaneh et al., 2012علیرغم مطالعات انجام شده
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تاکنون تحقیقی در خصوص شناسایی و مطالعه آفات
بادامهای وحشی در استان چهارمحال و بختیاری صورت
نگرفته است و این تحقیق اولین گام در زمینه شناسایی این
عوامل خسارتزا محسوب میگردد که با شناسایی این
عوامل میتوان نسبت به مطالعه بیولوژی و ارائه روش در
جهت مدیریت مبارزه با این آفات گام برداشت.

مواد و روشها
موقعيت جغرافيايي محل اجرای تحقيقاین پژژوهش در رویشژگاه جنگلژی کژره بژس اسژتان
چهارمحال و بختیاری واقع در جنوب غرب مرکز استان و
در کیلومتر  50جاده بژروجن -لردگژان اجژرا شژد .ایژن
رویشگاه به مساحت تقریبی  700هکتار ،یکی از منژاطق
منحصژژر بژژه فژژرد از لحژژاظ تنژژوع گونژژه هژژای درختژژی و
درختچه ای به شمار می آید .حضور انواع بژادام وحشژی،
ارس ،انواع انجیر ،انواع سیاه تنگژرس ،بیژد ،بنژه ،گالبژی
وحشی ،انواع زالزالک ،بلوط ،پالخور ،دافنه و انواع دیگر
گونه های درختژی ،درختچژه ای و علفژی موجژب غنژای
گونه ای این رویشگاه گردیده است .غالژب بژودن جامعژه
بادام در این ر ویشگاه آن را بژه عرصژه ای بژرای حضژور
انواع بادام وحشی از جمله چهارگونه مورد تحقیق تبدیل
نموده است .این رویشگاه در حدفاصل طول شرقی ˝20
 51º 10تا ˝ 51º 12 15و عژر شژمالی ˝31 36
 31ºتا ˝ 31º 33 55واقع شده است.
 گونههای بادام مورد تحقيقدر این پژوهش آفات چهارگونه بادام وحشی شامل
 A. elaeagnifolia ،A. scoparia ،A arabicaو
 A. haussknechtiiدر رویشگاه کرهبس ارزیابی شد.
 جمع آوری و شناسايي آفاتنمونه برداری های منظم در منطقه کره بس هر دو هفتژه
یک بار از شاخه و برگ های درختان بادام کوهی از چهار
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جهت اصلی و قسمت های باالیی ،میانی و پایینی درخژت
انجام شد  .در هژر مرحلژه از نمونژه بژرداری تژا  ،تنژه و
ریشه های نزدیک خاک از لحژاظ آفژات بررسژی شژدند.
مراحل انجام کار بژه ترتیژب شژامل جمژع آوری مراحژل
الروی و نابالغ حشرا ت ،پژرورش آنهژا در آزمایشژگاه و
جمع آوری نمونه های حشرات کامل در هنگژام تغذیژه از
روی گیاهان میزبان بود .به منظژور جمژع آوری حشژرات
بالغ از راسته های مختلف از روش هایی مانند اسژتفاده از
تور حشره گیری ،آسپراتور ،تکان دادن درختان و بریژدن
شاخه ها استفاده شد  .همچنین با استفاده از عالئم خسارت
آفات نسبت به جمع آوری آنها اقدام شد .بژا حفژر کژردن
خاک های اطراف ریشه درختان بادام ،الروها و حشژراتی
که به ریشه این درختان حمله کرده بودند ،جمع آوری شد.
سژژپس حشژژرات کامژژل جمژژع آوری شژژده بژژا اسژژتفاده از
شیشه های محتوی سیانور کشته و اتاله گردید .الروهژای
جمع آوری شده در الکل  % 75نگهداری شدند .نمونه های
جم ع آوری شده بژا اسژتفاده ازمجموعژه کلیژدهای فژون
حشرات روسیه  )1964( Bey-Bienkoشناسایی شدند.
 بررسی میزان خسارت آفات روی گونه های باداموحشی
جهت تعیین میزان خسارت آفات تعداد ده پایه از هر
گونه در سه طبقه ارتفاعی  2000-1800 ،1800-1600و
 2000متری در دو دامنه شمالی و جنوبی در این منطقه
انتخاب و درصد آلودگی پایههای یاد شده نسبت به آفات
تعیین شد.

نتایج
نتایج بدست آمده نشان میدهد گونههای بادام در این
رویشگاه مورد حمله آفات متعددی قرار میگیرند که در این
بین آفات طوقه و ریشه و چوبخوارها از اهمیت خاصی
برخوردار هستند .فهرست آفات مختلف ومیزبانهای آنها
در جدول  1آورده شده است.

معرفي آفات بادام وحشي ...
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جدول  -1آفات مختلف در رويشگاه بادام در منطقه کرهبس
نام علمي آفت

گونه ميزبان

Empoasca decedens

A. haussknechtii , A. elaeagnifolia ,A. scoparia , Amygdalus arabica

Lasicampa nana

A. haussknechtii , A. elaeagnifolia ,A. scoparia, Amygdalus arabica

Capnodis tenebrionis

A. haussknechtii , A. elaeagnifolia ,A. scoparia, Amygdalus arabica

Osphranteria coerulescens

A. haussknechtii , A. elaeagnifolia , Amygdalus arabica

Scolytus amygdali

A. haussknechtii , A. elaeagnifolia ,A. scoparia, Amygdalus arabica

Eurytoma amygdali

A. haussknechtii , A. elaeagnifolia ,A. scoparia, Amygdalus arabica

Cicadatra alhageos

A. haussknechtii , A. elaeagnifolia ,A. scoparia, Amygdalus arabica

Chlorosalta smaragdula

A. elaeagnifolia ,A. scoparia, Amygdalus arabica

Hystrix indica

A. elaeagnifolia , Amygdalus arabica

Loranthus grewinskii

A. elaeagnifolia ,A. scoparia, Amygdalus arabica

تغذیه پورهها و حشرات کامل زنجرک سبب بیرنگی،
لولهای شدن ،پژمردگی و در نهایت خشک شدن برگها
میشود .فعالیت آفت از نیمه دوم اردیبهشت بر روی بادام
آغاز و تا اوایل مهر به طول میانجامد .پورهها و حشرات
کامل در مدت زمان فعالیت در زیر برگ فعالاند .با افزایش
سن پورگی آفت ،میزان خسارت بر روی میزبان بیشتر است.
نتایج به دست آمده نشان داد گونه  A. scopariaدارای
بیشترین درصد آلودگی و گونه  A .arabicaدارای کمترین
درصد آلودگی به ترتیب با  5/4درصد و  1/9درصد بود.

الروی روی شاخههای میزبان است .الروها هنگام تغذیه تار
میتنند و اقدام به ساخت النه ابریشمی میکنند که با افزایش
سن الروی این النه مستحکمتر میشود .الرو سن آخر با
سوراخ کردن النه خار و وارد خاک و در آنجا شفیره
میشود .تغذیه شدید الروها سبب بیبرگی و به دنبال آن
تضعیف درختان میزبان شده و آنها را مستعد حمله آفات
ثانویه میکند .نتایج به دست آمده نشان داد گونههای A.
 haussknechtiiو  A. elaeagnifoliaبه ترتیب با 2/4
درصد و  1/6درصد دارای بیشترین و کمترین آلودگی
بودند .این آفت در مجموع آلودگی کمتری نسبت به سایر
آفات در این رویشگاه داشت.

 )1زنجرک Empoasca decedens Paoli

 )2پروانه برگخوار Lasicampa nana

Capnodis tenebrionis (Coleoptera:Buprestidae) )3

)(Lepidoptera: Lasiocampidae

حشرات کامل پس از مختصری تغذیه از برگها و گاهی
پوست شاخههای جوان ،جفتگیری ،بر روی سطح خاک و
یا در مواردی در کنار طوقه تخم میگذراند .الرو سن اول
پس از رسیدن به گیاه ،پوست محل مورد نظر را پاره کرده و
از الیه زیر پوستی و کامبیوم تغذیه میکند .الرو با بوجود
آوردن داالنهایی در ناحیه طوقه ،قسمتهای فوقانی و
ضخیم ریشه ،قسمتهای انتهایی تنه درخت را به سرعت به

)(Homoptera: Cicadellidae

الروهای آن روی بادامهای وحشی در این منطقه فعالیت
برگخواری دارند .دوره الروی در این منطقه  40-30روز به
طول میانجامد و این دوره مصادف با فصل بهار است.
زمستانگذرانی آفت به صورت تخم است که به صورت توده
حلقهای روی شاخههای جوان گذاشته میشود .در اواخر
زمستان تخمها تفریخ شده و اولین عالئم آن وجود توده
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نابودی میکشاند .برخی اوقات به چوب نیز حمله میکند و
منشا عمده داالنها طوقه درختان است و اکثر داالنهای باال
رونده و پایین رونده از آنجا شروع میشود .الروها هر کجا
از مسیر فعالیت خود که باشند برای شفیره شدن به ناحیه
طوقه برمیگردند و پس از طی دوران شفیرگی به حشره
کامل تبدیل میشوند .نتایج به دست آمده نشان داد گونه
 A. arabicaبا  18/33درصد بیشترین درصد آلودگی و
گونه  A. elaeagnifoliaبا  8/4درصد کمترین میزان
آلودگی را داشتند .این آفت در مجموع آلودگی بیشتری
نسبت به سایر آفات در این رویشگاه داشت.
Ospheranteria coerulescens )4
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Eurytoma amygdalia )6
)(Hymenoptera: Eurytomidae

این آفت از عوامل مؤثر در ریزش میوههای درختان
بادام در این رویشگاه است .البته سهم سایر عوامل مانند
تنشهای محیطی و ضربات مکانیکی در ریزش بذور
بادامهای وحشی را نمیتوان نادیده گرفت .مقایسه
خصوصیات مرفولوژیک حشره کامل زنبور مغزخوار
بادامهای وحشی و بادامهای اهلی تفاوتی وجود نداشت اما
اندازه این زنبور نسبت به زنبورهای بادامهای اهلی
کوچکتر است .به نظر میرسد تغذیه دراین خصوص
تأثیرگذار است .میزان آلودگی پایهها به زنبور مغزخوار با
 1/9درصد در بین چهارگونه بادام یکسان بود.

)(Coleoptera:Cerambycidae

الرو با تغذیه از چوب شاخه های جوان ،به تدریج بژه
سمت شاخه های مسن تر حرکژت کژرده و باعژش خشژک
شدن شاخه ها می شود .الروها با شروع فصژل سژرما بژه
تغذیه خود ادامه می دهند .با گرم شدن هوا تغذیه الروهژا
دوباره شروع شژده و در اواسژط اردیبهشژت در آخژرین
قسمت شاخهٔ خشک شده به شفیره تبدیل می شوند و پس
از آن حشژژژرات کامژژژل ظژژژاهر مژژژی شژژژوند .گونژژژه
 A. elaeagnifoliaدارای بیشترین و گونه A. scoparia
دارای کمترین درصد آلودگی به ترتیب با  4/66در صد و
بدون آلودگی بود.
Scolytus amygdali (Coleoptera: Scolytidae) )5

این آفت نیز مانند سایر پوستخوارها از آفات ثانویه
محسوب شده به درختان ضعیفتر بادام وحشی در این
رویشگاه حمله کرده ،باعش خسارت میشود .الروهای آفت
با ایجاد داالنهای مادری و الروی در زیر پوست باعش قطع
جریان شیره گیاهی در میزبان شده ،اختالل در سیستم
آوندی را پدید میآورد و در نهایت سبب خشکیدگی
درختان میزبان میشود .گونه  A. elaeagnifoliaبا 6/66
در صد دارای بیشترین میزان آلودگی بود و گونه
 A. scopariaاز این آفت عاری بود.

Cicadatra alhageos (Homoptera: Cicadidae) )7

از دیگر آفات بادامهای وحشی در این منطقه زنجره مو
است که در این منطقه به بادام نیز حمله نموده است .که
پورهها با تغذیه از شیره گیاهی ریشهها خسارت قابل
توجهی را وارد میکرده و باعش ضعف عمومی گیاه میشوند.
همچنین تخمریزی حشرات ماده داخل سرشاخههای جوان
و در نتیجه صدمه مکانیکی به پوست و چوب و خشکیدگی
و حتی شکستن آنها از محل تخمریزی از دیگر
خسارتهای این آفت در منطقه است .پس از تفریخ تخمها
پورههای آفت از آن خار شده و روی خاک میافتند و از
محل شکافها و درزها و خلل و فر خاک و بویژه از محل
شکاف طوقه درخت در تماس با خاک وارد خاک شده و
خود را به ریشههای جوان و نازک گیاه میرسانند و با
خرطوم خود از شیره ریشهها تغذیه میکنند .پورهها مدام در
خاک اطراف ریشهها جابجا شده و در خاک ایجاد حفره و
النههای جدید مینمایند و خود را به ریشههای تازه رسانده
و در نتیجه باعش ضعف و مرگ ریشهها و در نهایت ضعف
گیاه میشوند .معموالً در خاک اطراف سوراخهای خرو
پورهها دیده میشوند .بیشترین آلودگی به زنجره مو مرتبط با
گونه  A. elaeagnifoliaو کمترین آلودگی مرتبط با گونه
 A. scopariaبه ترتیب با میزان آلودگی  7و 1/66بود.
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Chlorosalta smaragdula )8
)(Homoptera:Cicadidae

این زنجره نیز از دیگر عوامل خسارتزای بادامهای
وحشی این منطقه است که خسارت قابل توجهی را روی
بادامهای وحشی ایجاد میکند .نحوه خسارت بسیار مشابه
زنجره مو است که تنها میتوان با برخی خصوصیات
مرفولوژیک این زنجره را تفکیک کرد .بیشترین آلودگی را
گونه  A. elaeagnifoliaبا  13/33درصد دارا بود در حالی
که گونه  A. haussknechtiiفاقد آلودگی بود.
Hystrix indica (Rodentia: Hystrichidae) )9

از دیگر آفات مهم منطقه ،جونده تشی یا چوله بود.
جونده با تغذیه از پوست و رینگبرداری پوست اطراف تنه
باعش قطع آوندها و خشکیدگی درختان بادام وحشی در
منطقه میشود .بیشترین میزان خسارت مرتبط با گونه
 A. arabicaو کمترین آلودگی مرتبط با گونههای
 A. scopariaو A. haussknechtiiبه ترتیب با میزان
آلودگی  5درصد و بدون آلودگی بود.
Loranthus grewinskii )Santalales: Loranthaceae( )10

از دیگر مشکالت بادامهای وحشی درمنطقه گیاه
نیمهانگلی دارواش است .این گیاه کلروفیل دارد اما ریشه
ندارد بنابراین با جذب آب و امالح از میزبان در شاخ و
برگهای خود مواد مورد نیاز خود را سنتز میکند .این گیاه
با فعالیت خود روی میزبان سبب اختالالت مختلف در
میزبان میشود از طرفی با داشتن رقابت در جذب آب و
امالح از میزبان سبب زوال و خشکیدگی درختان بادام
میزبان میشود .بیشترین آلودگی را گونه A. elaeagnifolia
با  11/66درصد دارا بود در حالی که گونه A.
 haussknechtiiفاقد آلودگی بود.

بحث
در مجموع نتایج بدست آمده نشان میدهد آفت طوقه و
ریشه و چوبخوارها در این تحقیق از اهمیت بیشتری نسبت

معرفي آفات بادام وحشي ...

به سایر گونهها برخوردارند که نشاندهنده فراهم شدن
شرایط رویشگاه برای فعالیت آفات ثانویه نظیر چوبخوارها
است .در تحقیق مشابه در استان بوشهر توسط
) (Golestaneh et al., 2012نیز برخی از آفات بادام دراین
استان با منطقه مذکور مشابهت داشته که نشان از دامنه انتشار
آفات فوق در کشور است .هرچند که برخی آفات نیز فقط
در این منطقه پراکنش دارند .ازجمله تفاوتهای نتایج فوق
با مطالعات قبلی در کشور گزارش زنجرک  E. decedensبه
عنوان آفت بادام است که برای اولین بار به عنوان آفت بادام
در ایران گزارش میشود .هرچند که در اسپانیا ( Jacas et
 )al., 1997و لبنان ( )Dakhil et al., 2011نیز به عنوان
آفت بادام و ناقل بیماریهای فیتوپالسمائی گزارش شده
است .با توجه به پلیفاژ بودن آفت (Feritas & Aguin-
 )Pompbo, 2006مبارزه با این آفت مشکل و دارای اهمیت
است.
به طورکلی آفات گزارش شده در این تحقیق به دو
دسته تقسیم میشوند ،دسته اول آفاتی نظیر سوسکهای
چوبخوار ،زنجرهها و زنبور مغزخوار که در مناطق پایین
دست روی بادامهای اهلی نیز انتشار دارند و دسته دوم
آفاتی نظیر پروانه برگخوار و زنجرک که فقط در بادامهای
وحشی دیده شده و در بادامهای اهلی فعالیت ندارند که
شاید مرتبط با نوع میزبان و یا شرایط رویشگاه باشد.
همچنین نتایج بدست آمده نشان دهنده تفاوت میزان آلودگی
آفات مختلف روی گونههای بادام است .به نحوی که برخی
گونهها نسبت به سایرین ترجیح میزبانی دارند که از این
خصوصیت میتوان در برنامههای مدیریت آفات عرصههای
منابعطبیعی سود جست .در مجموع نتایج بدستآمده نشان
میدهد عوامل مختلفی نظیر خشکسالیها و سایر تنشهای
محیطی شرایط مطلوب را برای حمله آفات مختلف و
گیاهان انگل گلدار به ویژه دارواش در این رویشگاه
منحصر به فرد فراهم آورده است .از طرفی با مستقر شدن
آفات برگخوار و مکنده و تضعیف درختان آفات ثانویه مثل
چوبخوارها ،طوق هخوارها ،ریشهخوارها و پوستخوارها نیز
ظاهر شده و سبب خسارت جدی و حتی خشکیدگی شده و
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زوال این درختان ارزشمند را در این رویشگاه فراهم آورده
 افول و نابودی آن،است و در صورت ادامه روند خسارت
 وقوع برخی، نبود امکانات کنترل آفات.آغاز میشود
آتشسوزیها نیز مزید برعلت شده و رویشگاه را تهدید
 ایجاد، ذخیره نزوالت آسمانی، تقویت درختان.میکنند
 قطع سرشاخههای آلوده و مبارزه با،آبگیرهای کنار درختان
، سوسکهای چوبخوار،آفاتی چون گیاه نیمهانگل دارواش
ریشهخوار و پروانه برگخوار در حفظ رویشگاه میتواند
.راهگشا باشد
سپاسگزاری
از ریاست محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی برای پشتیبانی در انجام این پژوهش قدردانی
.میشود
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Abstract
The "Karebas" area is one of the habitats of various wild almond species in Chaharmahal and
Bakhtiari province. During 2012- 2014, collecting and identification of pests of four wild
almond species, Amygdalus arabica Oliver, Amygdalus haussknechtii (C. K. Schneider),
Amygdalus elaeagnifolia Spach and Amygdalus scoparia Spach was carried out in this region.
Sampling was performed by the usual methods from the beginning until the end of the growing
season. In order to determine the degree of infestation of pests, ten shrubs from each species in
three altitude classes (1600-1800, 1800-2000, 2000 m) in both northern and southern ranges of
this area were selected and infestation level was determined for each pests. The results indicated
that Capnodis tenebrionis, Osphranteria coerulescens, Scolytus amygdali, Eurytoma amygdali,
Cicadatra alhageos, Chlorosalta smaragdula, Empoasca decedens, Lasiocampa nana, Hystrix
indica, Loranthus grewinskii and Orobanch sp have important role in destroying wild almonds
in this area. In addition, we found two species of flowering parasites Loranthus grewinskii Boiss
& Buhse and Orobanch sp. having a significant activity and damage on the species. Also, the
infestation level of different pests varied according to the almond and pest species. In general,
average pest infestation on the all selected shrubs of the four almond species in this habitat
showed that the C. tenebrionis infecting crown and root and L. nana had the highest (11.52%)
and lowest (1.66%) infestation level, respectively.
Key words: Pests, wild almond, identification, Karebas, Chaharmahal va Bakhtiary province.

