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  .بس، استان چهارمحال و بختیاری کره آفات، بادام وحشی، شناسایی، :های کلیدی واژه
 

 مقدمه
 سیصدبیش از  با داشتنچهارمحال و بختیاری  استان

های جنگلی  یکی از نواحی رویش گونههزار هکتار جنگل 

این های جنگلی  در بین گونه. شود میدر زاگرس محسوب 
دارای های وحشی به لحاظ ارزش ژنتیکی  بادام ،استان

های دور در زاگرس  بادام از گذشتهای هستند.  اهمیت ویژه
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شی در دامنه های وح انتشار داشته است. آثار و بقایای بادام
شود،  شناسی مربوط می زاگرس به دوران چهارم زمین

موطن اصلی بادام را به ایران نسبت  شناسگیاهدانشمندان 
های بادام وحشی به  (. گونهAlvaninejad , 1999دهند ) می

خوراکی، ی، صنعتی و یواسطه دارا بودن خواص دارو
از لحاظ اقتصادی حائز  جلوگیری از فرسایش خاک و

وحشی در ایران دارای دامنه های میت هستند. باداماه
و  أاکولوژیک وسیع هستند و این کشور به عنوان مبد

بادام از این نظر بسیار غنی است رویشگاه اصلی 
Ghahreman & Attar, 1998) et al., 2009; Sorkheh). 

پالسم و  های وحشی ذخیره بزرگی در ژرم ونهاین گ
مقاومت به خشکی، شوری و  ،فید نظیر دیرگلیمخصوصیات 

. عالوه بر این (Denisov, 1988)سرما را در اختیار دارند 
تولید نهال مقاوم ژنتیکی زمینه  به عنوان منابعهای بادام  گونه
 کند زنده را فراهم میهای زنده و غیر اومت باال به تنشبا مق

(Gradziel et al., 2001) .های بادام وحشی با دامنه  گونه
های مناسب  یک وسیع و تنوع ژنتیک باال جزو گونهاکولوژ

 شود های زاگرس محسوب می سازی جنگل برای احیا و غنی
(Jahanbazi et al., 2005) . بیش از سی گونه بادام که

ها،  ممکن است برخی از آنها زیر گونه باشند در بیابان
 Kester etهای آسیای مرکزی وجود دارد ) وهکها و  دامنه

al., 1991). گونه  21های مختلف بادام  در ایران سهم گونه
  .(Khatamsaz, 1992) اعالم شده است

های ارزشمند  گونه زای این از جمله عوامل خسارت
گونه حشره و یک گونه  Esmaili (1996) 14 آفات هستند.

گونه حشره و کنه و  37بیش از Behdad  (1987 )کنه،
Abai (2009) 63 ادام کوهیگونه آفت را از روی بA. 

scoparia  اند کردهگزارش. Rajabi (1986 ،1989 ،1991) 
بالپوشان و  ختسگونه از نیم  6گونه از سخت بالپوشان،  21
 کردهگونه از جورباالن را به عنوان آفات بادام گزارش  17
از راسته سخت بالپوشان به Sphenoptera lia گونه است. 

شده  گلستان گزارشاز پارک ملی  A. scopariaعنوان آفت 
در  انجام شدهدر مطالعات  (Ghahari et al., 2008). است

 و Eulecanium tiliaeهای  غرب کشور )کرمانشاه(، گونه

Didemococcus unifasciatus  از خانوادهCoccidae  و
از روی  Diaspididaeاز خانواده  .Diaspidiotus spگونه 
. (0102 ,.la te ibaroT) اند شدهگزارش  A. scoparia گونه

از روی بادام  Eurytoma amygdaliزنبور مغزخوار بادام 
 همکارانو  Raiat roknabadiتوسط  کوهی در استان یزد

% گزارش 70تا آوری و میزان خسارت آن را  جمع (2000)
 Anthonomus خوار بادام کوهی سوسک گل .کردند

brevispinus Pic. (Col.: Curculionidae)  از
م کوهی در استان قم معرفی و های بادا هدرختچ
-Abdo) شده استشناسی مقدماتی آن بررسی  زیست

Alrazagh et al., 2006.) 
فون حشرات چوبخوار درختان بادام کوهی در استان 

 (2006) همکاران وMehrabi  د توسطکهکیلویه و بویراحم
مطالعه و مهمترین آفات چوبخوار را 

 Ospheranteria coerulescens ،Xenopachysهای گونه

matthiesseni،mauritananicus  Derolus خانوادهاز 
Cerambycidae معرفی کردند که گونه X. matthiesseni  گونه

 و Kalantari. بوددرصد  100تا  80غالب با میزان خسارت 

Yarmand (2001 )های غرب استان  فون حشرات بادام کاری
گونه پروانه یک الپوش، بگونه سختشش خراسان را بررسی و 

 10. تاکنون کردندگونه شته را به عنوان آفات بادام معرفی دو و 
را از روی بادام  Coccidaeتن خانواده  های نرم گونه از شپشک

  شده استآوری و شناسایی  در مناطق مختلف دنیا جمع
(Ben-Dov et al., 2001.) 

Sepahvand   وMoridi (2012 )سی عوامل ردر بر
مهمترین عامل ایجاد  یدگی و زوال درختان بادامخشک

خسارت منجر به خشکیدگی را سه گونه حشره و یک نوع 
ان بادام کوهی زای درخت عوامل خسارت .اند ذکر نمودهکنه 

شده ی استان بوشهر مطالعه و گزارش تدش در منطقه کوه سیاه
عوامل ها، عوامل انسانی،  . در این بین آفات، بیماریاست
ها، ایجاد  سوزی های اقتصادی و نقش آتش کاربری ،طبیعی
را بعد از عوامل یاد  نهای ارتباطی، تأسیسات و معاد راه

اند.  های یاد شده مهم ذکر نموده شده در تخریب گونه
(Golestaneh et al., 2012). رغم مطالعات انجام شده   علی
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تاکنون تحقیقی در خصوص شناسایی و مطالعه آفات 
وحشی در استان چهارمحال و بختیاری صورت های  بادام

نگرفته است و این تحقیق اولین گام در زمینه شناسایی این 
گردد که با شناسایی این  محسوب می زا عوامل خسارت
توان نسبت به مطالعه بیولوژی و ارائه روش در  عوامل می

 جهت مدیریت مبارزه با این آفات گام برداشت.
 

 ها شمواد و رو
 جغرافيايي محل اجرای تحقيقموقعيت -

بژس اسژتان    این پژژوهش در رویشژگاه جنگلژی کژره    
چهارمحال و بختیاری واقع در جنوب غرب مرکز استان و 

. ایژن  شژد لردگژان اجژرا    -جاده بژروجن  50در کیلومتر 
هکتار، یکی از منژاطق   700رویشگاه به مساحت تقریبی 

هژژای درختژژی و  منحصژژر بژژه فژژرد از لحژژاظ تنژژوع گونژژه
آید. حضور انواع بژادام وحشژی،    ای به شمار می چهدرخت

ارس، انواع انجیر، انواع سیاه تنگژرس، بیژد، بنژه، گالبژی     
وحشی، انواع زالزالک، بلوط، پالخور، دافنه و انواع دیگر 

ای و علفژی موجژب غنژای     های درختژی، درختچژه   گونه
ای این رویشگاه گردیده است. غالژب بژودن جامعژه     گونه

ای بژرای حضژور    ویشگاه آن را بژه عرصژه  بادام در این ر
انواع بادام وحشی از جمله چهارگونه مورد تحقیق تبدیل 

 20˝این رویشگاه در حدفاصل طول شرقی  .نموده است
10 º51   12 15˝تا º51    31 36˝و عژر  شژمالی 
º31  33  55˝تا º31 واقع شده است. 

 
 های بادام مورد تحقيق گونه -

 چهارگونه بادام وحشی شاملدر این پژوهش آفات 
 A arabica ،A. scoparia ،A. elaeagnifolia و 
 A. haussknechtii بس ارزیابی شد در رویشگاه کره.  

 
 ي آفاتيجمع آوری و شناسا -

بس هر دو هفتژه   های منظم در منطقه کره برداری نمونه
های درختان بادام کوهی از چهار  یک بار از شاخه و برگ

های باالیی، میانی و پایینی درخژت   قسمت جهت اصلی و
، تنژه و  تژا   بژرداری  . در هژر مرحلژه از نمونژه   انجام شد
. شژدند های نزدیک خاک از لحژاظ آفژات بررسژی     ریشه

آوری مراحژل   مراحل انجام کار بژه ترتیژب شژامل جمژع    
ت، پژرورش آنهژا در آزمایشژگاه و    االروی و نابالغ حشر

تغذیژه از   هنگژام  های حشرات کامل در آوری نمونه جمع
آوری حشژرات   روی گیاهان میزبان بود. به منظژور جمژع  

هایی مانند اسژتفاده از   های مختلف از روش بالغ از راسته
آسپراتور، تکان دادن درختان و بریژدن   ،گیری تور حشره
. همچنین با استفاده از عالئم خسارت شدها استفاده  شاخه

بژا حفژر کژردن    آوری آنها اقدام شد.  آفات نسبت به جمع
های اطراف ریشه درختان بادام، الروها و حشژراتی   خاک
. شدآوری  بودند، جمع کردهریشه این درختان حمله  به که

آوری شژژده بژژا اسژژتفاده از  سژژپس حشژژرات کامژژل جمژژع
الروهژای   اتاله گردید.های محتوی سیانور کشته و  شیشه
نمونه های  % نگهداری شدند.75آوری شده در الکل  جمع
فژون  های کلیژد  وعژه مجمبژا اسژتفاده از  ع آوری شده جم

 شناسایی شدند. Bienko-Bey (1964 ) روسیهحشرات 

بررسی میزان خسارت آفات روی گونه های بادام  -
 وحشی

پایه از هر ده تعیین میزان خسارت آفات تعداد جهت 
و  2000-1800 ،1800-1600ارتفاعی  طبقهگونه در سه 

منطقه  در این جنوبی لی وشمادامنه  دو متری در 2000
های یاد شده نسبت به آفات  پایه انتخاب و درصد آلودگی

 .شدتعیین 
 

 نتایج

های بادام در این  گونهدهد  مینتایج بدست آمده نشان  
در این گیرند که  رویشگاه مورد حمله آفات متعددی قرار می

خاصی  اهمیتاز طوقه و ریشه و چوبخوارها  آفات بین
ها  آنهای  آفات مختلف ومیزبان فهرست ند.برخوردار هست
 آورده شده است. 1در جدول 
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 بس کرهآفات مختلف در رويشگاه بادام در منطقه  -1جدول 
 گونه ميزبان نام علمي آفت

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

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

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

Osphranteria coerulescens Amygdalus arabica  , A. elaeagnifolia , A. haussknechtii 

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

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

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

Chlorosalta smaragdula Amygdalus arabica ,A. scoparia, A. elaeagnifolia 

Hystrix indica Amygdalus arabica , A. elaeagnifolia 

Loranthus grewinskii Amygdalus arabica ,A. scoparia, A. elaeagnifolia 

 
 Paoli Empoasca decedens زنجرک( 1

(Homoptera: Cicadellidae) 

رنگی،  و حشرات کامل زنجرک سبب بی ها تغذیه پوره 
ها گ برای شدن، پژمردگی و در نهایت خشک شدن  لوله
بادام آفت از نیمه دوم اردیبهشت بر روی فعالیت  .شود می
ها و حشرات  انجامد. پوره و تا اوایل مهر به طول می آغاز

اند. با افزایش  کامل در مدت زمان فعالیت در زیر برگ فعال
 .میزان خسارت بر روی میزبان بیشتر است سن پورگی آفت،

دارای  A. scoparia نتایج به دست آمده نشان داد گونه 
 کمتریندارای  A .arabicaگونه آلودگی و  درصد بیشترین
 درصد بود.  9/1درصد و  4/5به ترتیب با  آلودگی درصد
 
  Lasicampa nana پروانه برگخوار (2

(Lepidoptera: Lasiocampidae) 
های وحشی در این منطقه فعالیت  بادامروهای آن روی ال

روز به  40-30برگخواری دارند. دوره الروی در این منطقه 
و این دوره مصادف با فصل بهار است. انجامد  میطول 
ذرانی آفت به صورت تخم است که به صورت توده گ زمستان
شود. در اواخر  میهای جوان گذاشته  شاخهای روی  حلقه

ها تفریخ شده و اولین عالئم آن وجود توده  تخمزمستان 

ها هنگام تغذیه تار الروهای میزبان است.  شاخهالروی روی 
کنند که با افزایش  می تنند و اقدام به ساخت النه ابریشمی می

شود. الرو سن آخر با  میتر  حکمسن الروی این النه مست
شفیره  و در آنجاسوراخ کردن النه خار  و وارد خاک 

به دنبال آن برگی و  تغذیه شدید الروها سبب بی .شود یم
ها را مستعد حمله آفات آن و ختان میزبان شدهتضعیف در
 .Aهایگونه نتایج به دست آمده نشان داد کند. ثانویه می

haussknechtii و A. elaeagnifolia  4/2به ترتیب با 
دارای بیشترین و کمترین آلودگی درصد  6/1درصد و 

این آفت در مجموع آلودگی کمتری نسبت به سایر  .ندبود
  آفات در این رویشگاه داشت.

 
3) Capnodis tenebrionis (Coleoptera:Buprestidae)  

ها و گاهی  از مختصری تغذیه از برگپس حشرات کامل 
گیری، بر روی سطح خاک و  های جوان، جفت پوست شاخه

سن اول  الروگذراند.  یا در مواردی در کنار طوقه تخم می
پوست محل مورد نظر را پاره کرده و  ،پس از رسیدن به گیاه

کند. الرو با بوجود  از الیه زیر پوستی و کامبیوم تغذیه می
های فوقانی و  هایی در ناحیه طوقه، قسمتآوردن داالن

ضخیم ریشه، قسمتهای انتهایی تنه درخت را به سرعت به 
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و  کند نیز حمله می کشاند. برخی اوقات به چوب نابودی می
های باال  ها طوقه درختان است و اکثر داالن عمده داالن امنش

. الروها هر کجا شود میرونده و پایین رونده از آنجا شروع 
از مسیر فعالیت خود که باشند برای شفیره شدن به ناحیه 

و پس از طی دوران شفیرگی به حشره  گردند طوقه برمی
 به دست آمده نشان داد گونه نتایج .شوند میکامل تبدیل 
A. arabica آلودگی و  درصد بیشتریندرصد  33/18  با
 میزان کمتریندرصد  4/8با  A. elaeagnifoliaگونه 
این آفت در مجموع آلودگی بیشتری  .را داشتند آلودگی

 نسبت به سایر آفات در این رویشگاه داشت.
 
4) Ospheranteria coerulescens  

(Coleoptera:Cerambycidae)  
های جوان، به تدریج بژه   شاخهالرو با تغذیه از چوب 

تر حرکژت کژرده و باعژش خشژک      های مسن شاخه سمت
شروع فصژل سژرما بژه     باشود. الروها  می ها شاخهشدن 

دهند. با گرم شدن هوا تغذیه الروهژا   تغذیه خود ادامه می
شروع شژده و در اواسژط اردیبهشژت در آخژرین     دوباره 

د و پس نشو میخشک شده به شفیره تبدیل  ٔقسمت شاخه
 ونژژژهگ شژژژوند. مژژژیاز آن حشژژژرات کامژژژل ظژژژاهر  

  A. elaeagnifolia دارای بیشترین و گونهA. scoparia 
در صد و  66/4به ترتیب با  کمترین درصد آلودگیدارای 

 بود. بدون آلودگی
 
5)  Scolytus amygdali (Coleoptera: Scolytidae) 

از آفات ثانویه  پوستخوارهاد سایر این آفت نیز مانن
بادام وحشی در این تر  ان ضعیفمحسوب شده به درخت

. الروهای آفت شود میحمله کرده، باعش خسارت رویشگاه 
قطع باعش های مادری و الروی در زیر پوست  با ایجاد داالن

ختالل در سیستم جریان شیره گیاهی در میزبان شده، ا
یت سبب خشکیدگی ر نهاآورد و د آوندی را پدید می
 66/6با A. elaeagnifolia  ونهگ. شود میدرختان میزبان 

 گونهو بود آلودگی  میزان دارای بیشترین در صد
A. scoparia .از این آفت عاری بود 

6) Eurytoma amygdalia  

(Hymenoptera: Eurytomidae) 

های درختان  میوهثر در ریزش ؤاین آفت از عوامل م
 مانندن رویشگاه است. البته سهم سایر عوامل بادام در ای
های محیطی و ضربات مکانیکی در ریزش بذور  تنش
 مقایسهتوان نادیده گرفت.  نمیهای وحشی را  بادام

خوار مغززنبور  حشره کاملیک ژفولومرخصوصیات 
جود نداشت اما وهای اهلی تفاوتی  بادامحشی و وهای  بادام

های اهلی  بادامهای ورزنباندازه این زنبور نسبت به 
رسد تغذیه دراین خصوص  می. به نظر تر است کوچک
ها به زنبور مغزخوار با  میزان آلودگی پایه است. گذارثیرأت
 درصد در بین چهارگونه بادام یکسان بود.  9/1

 
7 )Cicadatra alhageos (Homoptera: Cicadidae) 

مو  های وحشی در این منطقه زنجره باداماز دیگر آفات 
است که در این منطقه به بادام نیز حمله نموده است. که 

ها خسارت قابل  ریشهها با تغذیه از شیره گیاهی  پوره
شوند.  میو باعش ضعف عمومی گیاه  ردهک میتوجهی را وارد 

های جوان  سرشاخهریزی حشرات ماده داخل  چنین تخمهم
ی به پوست و چوب و خشکیدگی و در نتیجه صدمه مکانیک

ریزی از دیگر  و حتی شکستن آنها از محل تخم
ها  تخمپس از تفریخ های این آفت در منطقه است.  خسارت
افتند و از  میهای آفت از آن خار  شده و روی خاک  پوره

از محل  بویژهها و درزها و خلل و فر  خاک و  محل شکاف
خاک شده و شکاف طوقه درخت در تماس با خاک وارد 

رسانند و با  میهای جوان و نازک گیاه  ریشهخود را به 
مدام در ها  رهپو کنند. میها تغذیه  ریشهخرطوم خود از شیره 

و در خاک ایجاد حفره و ها جابجا شده  ریشهخاک اطراف 
های تازه رسانده  ریشهنمایند و خود را به  میهای جدید  النه

ها و در نهایت ضعف  ریشهو در نتیجه باعش ضعف و مرگ 
 های خرو  سوراخ. معموالً در خاک اطراف شوند میگیاه 
مرتبط با  موبیشترین آلودگی به زنجره  شوند. میدیده ها  پوره
 و کمترین آلودگی مرتبط با گونه A. elaeagnifolia گونه 

A. scoparia  بود.  66/1و 7به ترتیب با میزان آلودگی 
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8) Chlorosalta smaragdula 

(Homoptera:Cicadidae)  

های  بادامزای  دیگر عوامل خسارت این زنجره نیز از
وحشی این منطقه است که خسارت قابل توجهی را روی 

مشابه  رخسارت بسیا نحوهکند.  میهای وحشی ایجاد  بادام
توان با برخی خصوصیات  زنجره مو است که تنها می

 را آلودگیبیشترین  .کردزنجره را تفکیک  نمرفولوژیک ای
درصد دارا بود در حالی  33/13با A. elaeagnifolia گونه 
 . بودفاقد آلودگی A. haussknechtii گونه که 
 
9)  Hystrix indica (Rodentia: Hystrichidae) 

 .جونده تشی یا چوله بود ،از دیگر آفات مهم منطقه 
برداری پوست اطراف تنه  رینگجونده با تغذیه از پوست و 

قطع آوندها و خشکیدگی درختان بادام وحشی در باعش 
 گونهمرتبط با میزان خسارت بیشترین  .شود میمنطقه 

A. arabica  های گونهکمترین آلودگی مرتبط با و 
A. scoparia و A. haussknechtii به ترتیب با میزان
 و بدون آلودگی بود. درصد  5آلودگی 

 

10( )Santalales: Loranthaceae)Loranthus grewinskii  
حشی درمنطقه گیاه وهای  باداماز دیگر مشکالت 

دارد اما ریشه  انگلی دارواش است. این گیاه کلروفیل نیمه
ندارد بنابراین با جذب آب و امالح از میزبان در شاخ و 

کند. این گیاه  میمورد نیاز خود را سنتز  های خود مواد برگ
با فعالیت خود روی میزبان سبب اختالالت مختلف در 

با داشتن رقابت در جذب آب و شود از طرفی  میمیزبان 
امالح از میزبان سبب زوال و خشکیدگی درختان بادام 

 A. elaeagnifolia گونه  آلودگی رابیشترین  .شود میمیزبان 
 .Aرا بود در حالی که گونهدا درصد 66/11با 

haussknechtii آلودگی بود.  فاقد 
 

 بحث

ت طوقه و دهد آف در مجموع نتایج بدست آمده نشان می
اهمیت بیشتری نسبت  این تحقیق از ریشه و چوبخوارها در

فراهم شدن  دهنده نشانکه ها برخوردارند  به سایر گونه
 هاوبخوارچ ثانویه نظیر شرایط رویشگاه برای فعالیت آفات

 در تحقیق مشابه در استان بوشهر توسطاست. 
(Golestaneh et al., 2012) یز برخی از آفات بادام دراین ن

شار تکه نشان از دامنه ان استان با منطقه مذکور مشابهت داشته
آفات فوق در کشور است. هرچند که برخی آفات نیز فقط 

تایج فوق های ن نطقه پراکنش دارند. ازجمله تفاوتدر این م
ه ب E. decedens با مطالعات قبلی در کشور گزارش زنجرک

وان آفت بادام برای اولین بار به عنعنوان آفت بادام است که 
 Jacas et) هرچند که در اسپانیا .شود میدر ایران گزارش 

al., 1997( و لبنان )Dakhil et al., 2011 ) نیز به عنوان
 شدهپالسمائی گزارش های فیتو آفت بادام و ناقل بیماری

-Feritas & Aguin) بودن آفتفاژ  با توجه به پلی .است

Pompbo, 2006)  مبارزه با این آفت مشکل و دارای اهمیت
 است.
به طورکلی آفات گزارش شده در این تحقیق به دو  

های  دسته اول آفاتی نظیر سوسک ،شوند سیم میدسته  تق
در مناطق پایین  کهو زنبور مغزخوار  ها چوبخوار، زنجره
و دسته دوم  های اهلی نیز انتشار دارند دست روی بادام
های  فقط در بادام که پروانه برگخوار و زنجرکآفاتی نظیر 

های اهلی فعالیت ندارند که  وحشی دیده شده و در بادام
 .باشدشاید مرتبط با نوع میزبان و یا شرایط رویشگاه 

میزان آلودگی  تفاوتدهنده چنین نتایج بدست آمده نشان هم
به نحوی که برخی  .بادام است های گونه مختلف رویآفات 
ارند که از این دها نسبت به سایرین ترجیح میزبانی  گونه

 یاه هصرع تافآ تیریدم یاه همانرب رد ناوتخصوصیت می
 ناشن هدمآ تسدب جیاتن عومجم رد .تسج دوس یعیبط عبانم
 یاه شنت ریاس و اه یلاسکشخ ریظن یفلتخم لماوع دهد یم
 و فلتخم تافآ هلمح یارب ار بولطم طیارش یطیحم
 هاگشیور نیا رد شاوراد هژیو هب راد لگ لگنا ناهایگ
 ندش رقتسم اب یفرط زا .تسا هدروآ مهارف درف هب رصحنم
 لثم هیوناث تافآ ناتخرد فیعضت و هدنکم و راوخگرب تافآ
 زین اهراوختسوپ و اهراوخهشیر ،اهراوخهقوط ،اهراوخبوچ
 و هدش یگدیکشخ یتح و یدج تراسخ ببس و هدش رهاظ

https://en.wikipedia.org/wiki/Loranthaceae


 153                                                                                      2، شماره 15، جلد دوفصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

 هدروآ مهارف هاگشیور نیا رد ار دنمشزرا ناتخرد نیا لاوز
 نآ یدوبان و لوفا ،تراسخ دنور همادا تروص رد و تسا
 یخرب عوقو ،تافآ لرتنک تاناکما دوبن .دوش یم زاغآ
 دیدهت ار هاگشیور و هدش تلعرب دیزم زین اه یزوس شتآ
 داجیا ،ینامسآ تالوزن هریخذ ،ناتخرد تیوقت .دننک یم
 اب هزرابم و هدولآ یاه هخاشرس عطق ،ناتخرد رانک یاهریگبآ
 ،راوخبوچ یاه کسوس ،شاوراد لگنا همین هایگ نوچ یتافآ
 دناوت یم هاگشیور ظفح رد راوخگرب هناورپ و راوخ هشیر
 .دشاب اشگ هار

 

 زاریگسپاس
حقیقات و آموزش کشاورزی و تاز ریاست محترم مرکز  

منابع طبیعی برای پشتیبانی در انجام این پژوهش قدردانی 
 .دشو می
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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(%25.11) tsehgih eht dah anan .L dna toor dna nworc gnitcefni 
and lowest (1.66%) infestation level, respectively. 

 
Key words: Pests, wild almond, identification, Karebas, Chaharmahal va Bakhtiary province. 

 
 
 


