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چكيده:
جوانهخوار بلوط  Tortrix viridana L. 1758دارای دشمنان طبيعي متعددی است ،به منظور شناسايي پارازيتوييدهای جوانهخوار
بلوط و بررسي ميزان تأثير اين عوامل طبيعي در کنترل جمعيت آفت ،مطالعه حاضر ،در شهرستانهای مريوان و بانه طي سالهای
 1391و  1392انجام شد .نمونهبرداری بهصورت هر ماه يکبار ،از اواسط اسفند ماه با بازديد از جنگلهای آلوده ،انجام شد که حداقل
 50تخم آفت جمعآوری و به منظور خروج پارازيتهای احتمالي تخم ،به آزمايشگاه منتقل شدند .همزمان با ظهور الروها و شفيره-
های آفت ،با بازديد هفتگي از مناطق آلوده ،از هر منطقه مشخص ،حداقل  100الرو و يا شفيره جمعآوری و پس از انتقال به
آزمايشگاه در ظروف پرورش قرار داده شده و با بازديد مرتب قفسها ،پارازيتوييدهای خارج شده جمعآوری و شناسايي و ميزان
پارازيتيسم و نوع پارازيتوييد در هر مرحله مشخص شد و در نهايت درصد کلي پارازيتيسم تعيين گرديد .بر اساس نتايج ،هيچگونه
پارازيتوييدی از تخمهای آفت خارج نشد .اما با بررسي الروها و شفيرههای آفت ،در مجموع  10گونه زنبور پارازيتوييد متعلق به 6
خانواده مختلف و  3گونه مگس پارازيتوييد متعلق به خانواده  Tachinidaeشناسايي شدند .بررسيها نشان داد که ميزان پارازيتيسم
الروهای سنين پايين بسيار ناچيز بود اما در الروهای سنين باال و شفيرهها ،پارازيتيسم بين  15تا  25درصد بود .بر اساس نتايج به
دست آمده ،در هر دو سال اجرای پروژه ،گونه Goniozus yezo Terayama, 2006با ميانگين  66/7درصد ،بيشترين فراواني را داشت
و پس از آن گونههای ) Brachymeria minuta (Linnaeus, 1767با  13و  Apanteles sp.با  8/5درصد ،نسبت به ساير گونهها
فراواني بيشتری داشتند.
واژههای کليدی :پارازيتوييد ،جوانهخوار بلوط ،کردستان.Tortrix viridana L. ،

مقدمه
وجود آفت جوانهخواربلوط برای اولين بار در خرداد ماه
سال  1354در منطقه ماکو و سردشت توسط عبايي ديده

شد و در سال  1362خسارت آن بر روی بلوط در مناطق
محدود از جنگلهای استان کهگيلويه و بويراحمد (ياسوج)
توسط نامبرده گزارش گرديد (.)Anonymous, 1998
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 Alehosseiniو همکاران ( ،)2013در مطالعه دشمنان
طبيعي جوانه خوار بلوط 20 ،گونه عنکبوت 3 ،گونه
کفشدوزک ،يک گونه سوسک از خانواده
 ، Tenebrionidaeدو گونه مورچه ،دو گونه زنبور
( )Apanteles spp. ،Brachymeria intermedia Neesو
يک گونه مگس ( ) Exorista spp.را از استان فارس
گزارش کردند .دشمنان طبيعي شناسايي شدهی اين آفت
در مناطق کهکيلويه و فارس شامل :گونههايي از
و
Ichneumonidae
،Braconidae
زنبورهای
 Chalcididaeو گونههايي از مگس های خانواده
 Tachinidaeبه عنوان پارازيت الروها و شفيرههای آفت،
همچنين دو گونه سن از خانواده  Miridaeو يک گونه
سن از خانواده  Lygaeidaeو سه گونه کفشدوزک و يک
گونه گوشخيزک شکارگر الروهای اين حشره بوده
است ) .(Soleymani, 1993چهار گونه زنبور پارازيتوييد
Scambus elegans
جوانه خوار بلوط ،شامل:
)Lissonota palpalis Thomson, ،(Woldstedt, 1877
 1889و Diadegma longicaudatum Horstmann,
 1969از خانواده  Ichneumonidaeو Goniozus yezo

Terayama, 2006از خانواده  Bethylidaeو يک
گونه مگس پارازيتوييد )Eumea mitis (Meigen, 1824
از خانواده  ، Tachinidaeبرای اولين بار از ايران گزارش
شدند ( & Kamangar et al., 2016; Kamangar

Lotfalizadeh, 2014; Mohammadi-Khoramabadi

.)et al., 2016
در بررسيهای انجام شده توسط  Ivashovو همکاران
( )1986در جنگلهای بلوط کريمه 11 ،گونه پارازيتوييد
متفاوت شناسايي شد که Itoplectis maculator
) (Fabricius, 1775مهمترين گونه بود .در مطالعات
 Tsybul'skiiو همکاران ( )1984در شوروی سابق ،زنبور
) Dibrachys cavus (Walker, 1835از خانوادهی
 Pteromalidaeبه عنوان پارازيت شفيرههای جوانهخوار
بلوط معرفي شده است .مطالعه پارازيتهای جوانهخوار بلوط
توسط  ،)1980( Sinadskii & Kozarzhevskayaنشان داد

177

عالوه بر ) ،Phaeogenes invisor (Thunberg, 1822دو
A. resinator
گونه از جنس  Apechthisشامل
) (Thunberg, 1822و ) A. rufata (Gmelin, 1790و يک
گونه مگس از خانواده  Tachinidaeبه نام Pimpla
 instigator Fabricius, 1793و همچنين چندين گونه زنبور
از باالخانواده  Chalcidoidaeبه آفت حمله ميکنند .زنبور
) Ischnus inquisitorius (Muller 1776از خانواده
 Ichneumonidaeبه عنوان پارازيتوييد خارجي شفيرههای
خانواده  Tortricidaeاز جمله  T. viridanaدر انگلستان
نام برده شده است ).(Cole, 1979
مطالعات انجام شده در آلمان نشان داد که حدود 20
گونه پارازيتوييد ،اين آفت را مورد حمله قرار ميدهند
) .(Horstmann, 1970بررسيهای Mishin & Semevskii
( )1971روی پارازيتوييدهای جوانهخوار بلوط ،نشان داد که
مرگ و مير قابل توجهي بوسيله Apechths ،P. invisor
Itoplectis alternans
 A. rufata ،resonatorو
) (Gravenhorst, 1829بوجود آمد .بر اساس گزارش
 ،)1990( Rubtsov & Vomperskiiمگس Elodia
) tragica (Meigen, 1824از خانواده  Tachinidaeاز
جمله پارازيتوييدهای مهم جوانهخوار بلوط در منطقه ورونژ
) (Voronezhروسيه ميباشد .همچنين  T. viridanaبه
عنوان ميزبان مگس Pseudoperichaeta palesoidea
) (Robineau-Desvoidy, 1830در منطقهی ديرين-
شمالگاني ) (Palaearcticگزارش شده است ( & Martinez
 .)Reymonet, 1991در طي مطالعاتي که در اکراين انجام
شد 64 ،گونه پارازيت  T. viridanaشناسايي شد که در
ميان آنها دوگونهی )Macrocentrus (Nees, 1811
 linearisو ) Oncophanes lanceolator (Nees, 1834که
پارازيتوييد الرو ميباشند و گونه  Phaeogenes invisorکه
پارازيتوييد اختصاصي شفيره ميباشد ،بيشترين تعداد را دارا
بودند ) .(Gamayunova, 1988بر اساس بررسيهای Efil
 ،)2004( & Karaجوانهخوار بلوط به عنوان ميزبان مگس
) Nemorilla maculosa (Meigen 1824از خانواده
 ،Tachinidaeمعرفي شده است.
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در بررسي سيکل زندگي زنبور
) deplanata (Nees, 1834از خانواده ( Chalcididaeکه
پارازيتوييد شفيرههای جوانهخوار بلوط ميباشد) توسط
 )1988( Podmar'kov & Ivashovمشخص شد که ميزان
پارازيتيسم بين  1/3تا  %39بودTolkanits & Seregina .
( )1988مهمترين گونههای زنبورهای خانواده
 Ichneumonidaeدر اکراين که به عنوان پارازيتوييد T.
 viridanaثبت شدهاند را I. ،Itoplectis maculator
P. turionellae ،Pimpla instigator ،alternans
)Trichomma enecator (Rossi) ، (Linnaeus, 1758
) Diadegma crataegellae (Thomson, 1887، 1790و
) Phytodietus polyzonias (Forster, 1771ذکر کردهاند.
بر اساس مطالعات  Cabralو همکاران (Itoplectis ،)1976
 maculatorو )Brachymeria intermedia (Nees, 1834
شفيرههای جوانهخوار بلوط را پارازيته ميکنند .بر اساس
بررسيهای  )2000( Jonaitisدر ليتواني ،آفت جوانهخوار
بلوط ،توسط زنبورهای پارازيتوييد Chorinaeus cristator
Triclistus globulipes
)،(Gravenhorst, 1829
Triclistus
podagricus
)،(Desvignes 1856
Exochus decoratus
) (Gravenhorst, 1829و
 Holmgren, 1873از زير خانواده ( Metopiinaeمتعلق به
خانواده  )Ichneumonidaeمورد حمله قرار ميگيرد .يک
گونه زنبور از خانواده  Eulophidaeبه نام Tetrastichus
 tortricis Kostjukov & Seregina, 1989به عنوان
پارازيت الروهای  T. viridanaدر جنگلهای اکراين معرفي
شده است ).(Seregina & Kostyukov, 1989
با توجه به اين که آفت جوانه خوار بلوط ،در چند سال
اخير در جنگل های استتان و بته ويتژه منطقته ی مريتوان
حالت طغياني داشته و خسارات فراواني به درختان بلوط
وارد ميکند ،شناسايي پارازيتوييدهای اين آفت و بررسي
ميزان تأ ثير آنها درکاهش جمعيتت جوانته ختوار بلتوط و
تعيين مرحلهای از زندگي آن که مورد حمله قرار ميگيرد،
ميتواند به عنوان اولين قتدم در انتختاب روش مناستب
ک ن ت رل با ش د.
Cyclogastrella

مواد و روشها
بررسيها در طي سالهای  1391و  1392انجام شد .به
علت شدت و وسعت آلودگي جنگلهای مريوان به آفت
جوانهخوار بلوط ،در اين منطقه ،دو نقطه يکي در جنوب
مريوان (قلعهجي) و ديگری در شرق (کوليت) و در بانه ،فقط
يک نقطه (کاني سور) برای نمونهبرداری انتخاب شد.
مريوان با متوسط ارتفاع  1300متر از سطح دريا ،به
شدت تحت تأثير جريانهای مديترانهای قرار دارد .ميزان
متوسط ريزشهای جوی در منطقهی مريوان  500تا 900
ميليليتر در سال گزارش شده است و همين امر سبب شده
تمامي منطقه پوشيده از پوشش گياهي غني و متنوع باشد.
مساحت جنگلهای طبيعي شهرستان مريوان
108/866هکتار ،پراکندگي مراتع  137/112هکتار و
ذخيرهگاههای جنگلي  111/301هکتار ميباشد .جنگلهای
مريوان ،بخش عظيمي از جنگلهای بلوط غرب استان را
تشکيل ميدهند که در حوضهی آبريز رودخانههای سيروان
و زاب گسترش پيدا کرده است.
بانهکه با متوسط ارتفاع  1500متری از سطح دريا ،در
منطقهای کوهستاني و جنگلي در غرب کردستان واقع شده،
به جنگلهای سردشت و مريوان ميپيوندد 80 .درصد از
 70000هکتار جنگلهای منطقه را درختان جنگلي از
گونههای بلوط (بلوط ايراني و مازوج) تشکيل داده 20،در-
صد باقي مانده را گونههايي از درختان پسته وحشي يا بنه،
سماق ،شن يا پالخور ،گردو ،زبان گنجشک ،عناب ،بادام
تلخ ،گالبي وحشي ،زالزالک ،افرا يا کيکم و آلبالوی وحشي
پوشانده است .اختالف دمای هوا از  20درجه زير صفر تا
 36درجه باالی صفر است .مقدار بارندگي ساالنه به طور
متوسط  750ميليمتر است .به طور کلي مي توان گفت که
آب و هوای بانه به نسبت سرد و مرطوب است.
با توجه به اينکه تخمگذاری آفت جوانهخوار بلوط از
اواسط بهار شروع ميشود و زمستانگذراني آن به صورت
تخم ميباشد لذا از اواخر زمستان و قبل از تفريخ تخمها ،با
بازديد از جنگلهای آلوده ،سرشاخههای دارای تخمهای
آفت جمعآوری و هر بار حداقل  50تخم ،جهت خروج
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پارازيتوييدهای احتمالي به آزمايشگاه منتقل شد .در
آزمايشگاه ،سرشاخههای دارای تخم آفت در داخل قفس-
های پرورش و در انکوباتور با دمای  1±25درجه و
رطوبت نسبي  5±60درصد قرار داده شدند .نظير همين کار
در بهار پس از تخمگذاری حشرات ماده و در سه مرحله با
فواصل زماني تقريبي يک ماهه انجام شد .همزمان با ظهور
الروهای آفت ،با بازديد هفتگي از مناطق آلوده ،از هر منطقه
مشخص ،حداقل  100الرو (در  4تکرار) جمعآوری و پس
از انتقال به آزمايشگاه در ظروف پرورش قرار داده شدند .با
خاتمه يافتن دوره الروی و تبديل شدن آفت به شفيره در
طبيعت ،از هر منطقه تعداد حداقل  100شفيره (در  4تکرار)
جمعآوری و به آزمايشگاه و قفسهای پرورش منتقل شدند
و با بررسي مرتب ،پارازيتوييدهای خارج شده ،جمعآوری و
شناسايي گرديدند .نظر به آلودگي بسيار پايين جنگلهای
بانه به اين آفت و عدم امکان جمعآوری تعداد کافي نمونه،
در سال دوم بررسي ،نمونهبرداری فقط از جنگلهای مريوان

صورت گرفت .در سال دوم ،با بازديد و بررسي هفتگي
مناطق آلوده ،با جمعآوری تعداد مشخصي (حداقل 100
عدد در  4تکرار) از هر يک از مراحل زيستي آفت در هر
منطقه مورد مطالعه و انتقال به آزمايشگاه ،ميزان پارازيتيسم
و نوع پارازيتوييد در هر مرحله مشخص شد و در نهايت
درصد کلي پارازيتيسم تعيين گرديد.

نتايج
بررسي قفسهای پرورش طي دو سال تحقيق ،نشان داد
که هيچگونه پارازيتوييدی از تخمهای آفت خارج نشد.
بررسيهای انجام شده در بانه ،مبين اين بود که عليرغم
اينکه ميزان آلودگي به اين آفت در جنگلهای مذکور بسيار
کم و ناچيز بود .درصد پارازيتيسم در نمونههای جمعآوری
شده به نسبت باال و قابل توجه بود (بيش از 30درصد).
گونههايي که در جنگلهای بانه شناسايي شدند به شرح
جدول  1بود.

جدول  -1پارازیتوییدهای جوانهخوار بلوط در جنگلهای بانه ()1391
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

نام علمی گونه

خانواده

 Brachymeria minuta

 Chalcididae

 Apanteles sp.

 Braconidae

 Pales pavida

 Tachinidae

 Eumea mitis

 Tachinidae

 Diadegma longicaudatum

 Ichenumonidae

 Lissonota palpalis

 Ichenumonidae

 Temelucha lucida

 Ichenumonidae

شايان ذکر است که زنبور ( Lissonota palpalisشکل
 -3ی) و مگس ( Eumea mitisشکل  -3ط) فقط در
منطقه بانه جمعآوری شدند.
در مجموع در تمام مناطق مورد بررسي ،با جمعآوری
الروها و شفيره های آفت و پرورش آنها در آزمايشگاه،
تعداد زيادی زنبور و مگس پارازيتوييد خارج شد .در

مرحله زیستی میزبان
الرو و شفيره
الرو
الرو
الرو
شفيره
شفيره
شفيره

طي بررسيها ،در مجموع  10گونه زنبور پارازيتوييد
متعلق به  6خانواده به شرح جدول  2شناسايي شد.
همچنين سه گونه مگس پارازيتوييد متعلق به خانواده
 Tachinidaeو زيرخانوادهی  Exoristinaeشناسايي شد
(جدول .)3

پارازیتوییدهای جوانه خوار بلوط ...

180

جدول  -2زنبورهای پارازیتویید جوانهخوار بلوط در جنگلهای مریوان و بانه ()1391-1392
رديف

نام علمي گونه

خانواده

مرحله زيستي ميزبان

1

 Goniozus yezo

 Bethylidae

الرو و شفيره 

2

 Brachymeria minuta

 Chalcididae

الرو و شفيره

3

 Apanteles sp.

 Braconidae

الرو

4

 Eupelmus sp.

 Eupelmidae

الرو

5

Mesopolobus sp.

Pteromalidae

الرو

6

 Bracon sp.

 Braconidae

شفيره

7

 Temelucha lucida

 Ichenumonidae

شفيره

8

 Scambus elegans

Ichenumonidae

شفيره

9

 Diadegma longicaudatum

 Ichenumonidae

شفيره

10

 Lissonota palpalis

 Ichenumonidae

شفيره

جدول  -3مگسهای پارازیتویید جوانهخوار بلوط در جنگلهای مریوان و بانه ()1391-1392
رديف

نام علمي گونه

خانواده

1

 Pales pavida

 Tachinidae

2

 Eumea mitis

 Tachinidae

3

 Nemorilla maculosa

 Tachinidae

مرحله زيستي ميزبان

الرو 
الرو 
الرو 
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پس از آن گونههای ( Brachymeria minutaشکل  -3ه)
و ( Apanteles sp.شکل  -3و) ،نسبت به ساير گونهها
فراواني بيشتری داشتند (جدول  .)4الزم به يادآوری است
که گونههای  G. yezoو  B. minutaهر دو مرحلهی الروی
و شفيرگي آفت را پارازيته ميکنند.
جدول  4نشان ميدهد که سه گونه زنبور پارازيتوئيد
 B. minuta ،G. yezoو  ، Apanteles sp.حدود  85تا
 90درصد فراواني جمعيت پارازيتوئيدها را دارا هستند و 10
گونه پارازيتوييد شناسايي شده ديگر ،سهم کمي از فراواني
جمعيت پارازيتوييدها و در نتيجه پارازيتيسم آفت را به عهده
دارند.

همانطور که مالحظه ميشود ،گونههای
( yezoشکل  -3ج)( Scambus elegans ،شکل  -3م)،
( Mesopolobus sp.شکل  -3الف)( Bracon sp. ،شکل
 -3د)( Eupelmus sp. ،شکل  -3ب) و Nemorilla
)( maculosa (Meigen, 1824شکل  -3ز) فقط در منطقه
مريوان جمعآوری شدند.
بررسيها نشان داد که ميزان پارازيتيسم الروهای سنين
پايين ،بسيار ناچيز بود اما در الروهای سنين باال و شفيرهها،
ميزان پارازيتيسم در منطقه مريوان به طور متوسط بين  15تا
 25درصد بود (شکلهای  1و .) 2
بر اساس نتايج بهدست آمده ،در هر دو سال اجرای
پروژه ،گونه  Goniozus yezoبيشترين فراواني را داشت و
Goniozus

شکل  : 2تغییرات فراوانی پارازیتوییدهای الرو و شفیره جوانهخوار بلوط در طول دوره رشد نارس آفت در جنگلهای مریوان (سال )92
جدول : 4درصد فراوانی گونههای پارازیتویید جوانهخوار بلوط در جنگلهای مریوان
ميانگين درصد فراواني

سال 1392

سال و محل نمونهبرداری

سال 1391

گونههای پارازيتوييد

کوليت

قلعه جي

کوليت

قلعه جي

66/76

64/47

69/45

60/9

72/22

 Goniozus yezo

13/14

10/53

13/89

15/63

12/5

 Brachymeria minuta

8/55

6/58

6/95

10/94

9/72

 Apanteles sp.

11/55

18/42

9/71

12/53

5/56

ساير گونهها

گونه پارازيتوييد

... پارازیتوییدهای جوانه خوار بلوط

Bracon

182

- د،Goniozus yezo Terayama, 2006 - ج،Eupelmus sp. - ب،Mesopolobus sp. - الف، پارازیتوییدهای جوانهخوار بلوط:3 عکس

Pales pavida (Meigen,

- ح،Nemorilla maculosa (Meigen, 1824) - زApanteles sp.  و،Brachymeria minuta (Linnaeus, 1767) - ه،sp.

Diadegma longicaudatum Horstmann,

- ک، Lissonota palpalis Thomson, 1889- ی،Eumea mitis (Meigen, 1824) - ط،1824)

.) (اصلیScambus elegans (Woldstedt, 1877)- م،Temelucha lucida (Szépligeti, 1899) - ل،1969
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بحث
خارج نشدن هيچگونه پارازيتوييدی از تخمهای آفت در
طي دو سال تحقيق ،شايد به معني عدم وجود پارازيت تخم
در منطقه بوده و شايد به نوعي بيانگر کم بودن فراواني
پارازيتهای احتمالي تخم باشد Alehosseini ،و همکاران
( ،)2013نيزعليرغم بررسيهای دامنهدار در استان فارس و
جمعآوری و نگهداری مرتب سرشاخههای بلوط آلوده به
تخم جوانهخوار در ظروف پرورش طي مدت چهار سال،
هيچ گونه پارازيتي از تخم جدا نکردند .هر چند که گونههايي
از جنس  Trichogrammaبه عنوان پارازيت تخم گزارش
شده است (.)Ivashov & Suslova, 1990; Merle, 1983
اگرچه در اين پژوهش در مجموع  13گونه زنبور و
مگس پارازيتوييد در جنگلهای مريوان و بانه شناسايي
شدند اما سه گونه زنبور پارازيتوئيد B. minuta ، G. yezo
و  ، Apanteles sp.بيشترين فراواني جمعيت پارازيتوئيدها
را دارا بودند و  10گونه پارازيتوييد ديگر ،سهم کمي از
فراواني جمعيت پارازيتوييدها و در نتيجه پارازيتيسم آفت را
به عهده داشتند .اما بايد پذيرفت که تنوع گونهای
پارازيتوييدها ،يک مزيت در ايجاد تعادل مابين جمعيت آفت
و دشمنان طبيعي آن ميباشد.
نکته قابل توجه در جنگلهای منطقه بانه ،آلودگي بسيار
کم و ناچيز درختان بلوط به اين آفت و درصد به نسبت
باالی پارازيتيسم در نمونههای جمعآوری شده بود (بيش
از 30درصد) .بنابراين ،اين احتمال وجود دارد که پايين بودن
تراکم جمعيت آفت در جنگلهای بانه به نوعي با کم بودن
تخريب جنگلها و کاهش دخالت انسان در اين مناطق و
ايجاد يک نوع تعادل طبيعي بين آفت و دشمنان طبيعياش
ارتباط داشته باشد .اين دليل را نوع عرصههای جنگلي که
درمريوان ،جنگل به شدت مورد تخريب واقع شده و تقريباً
تمامي درختان بلوط ،به صورت جست گروه و پاجوش
رشد کردهاند در حالي که در بانه شدت تخريب به نسبت کم-
تر و درختان بلوط عمدتاً دارای پايه مادری بوده تاييد
يکند.
م

به طور کلي ميزان پارازيتيسم الروهای سنين پايين،
بسيار ناچيز بود اما در الروهای سنين باال و شفيرهها ،ميزان
پارازيتيسم در منطقه مريوان به طور متوسط بين  15تا 25
درصد بود .ميزان پارازيتيسم اين آفت توسط پارازيتوييدهای
آن در منابع مختلف از  20تا  %95ذکر شده است .در
جنگلهای بلوط کريمه ،بين  21تا  %50از کل نمونههای
شفيره جمعآوری شده ،پارازيته شده بودند (Ivashov et al.,
).1986

 Sinadskiiو همکاران ( )1979ميزان تلفات آفت در اثر
پارازيته شدن توسط زنبور  Phaeogenes invisorرا %20
ذکر در حاليکه در گزارش ديگری ميزان معمولي پارازيتيسم
شفيره را %40و حداکثر تا  %80گزارش کردهاند ( Sinadskii
 .)& Kozarzhevskaya, 1980در بررسيهای
 )1971( Znamenskiiدر شوروی سابق ،حدود %37
شفيرههای اين آفت توسط زنبور مذکور پارازيته شده بودند
در حاليکه در سال  1975ميزان مرگ و مير شفيرهها توسط
اين پارازيتوييد را  88تا  %95گزارش کرده است
) Sinadskii .(Znamenskii, 1975و همکاران ( )1975در
بررسيهای خود در باغ گياهشناسي مسکو ،ميزان تلفات
جوانهخوار بلوط را توسط پارازيتوييدهای آن در سال
 48 ،1970تا  %58و در سال  %64/8 ،1971برآورد کردند.
 ،)1988( Podmar'kov & Ivashovطي سالهای -84
 1980ميزان پارازيتيسم زنبورCyclogastrella deplanata
را در جنگلهای کريمه بين  1/3تا  %39گزارش کردند.
بر اساس نتايج اين تحقيق گونههايي که بيشترين فراواني
جمعيت را داشتند با نتايج محققين ساير کشورها چندان
همخواني نداشت به طوری که در هر دو سال اجرای پروژه،
گونه  Goniozus yezoبيشترين فراواني را داشت و پس از
آن گونههای  Brachymeria minutaو ، Apanteles sp.
نسبت به ساير گونهها فراواني بيشتری داشتند .در حالي که
در بررسيهای انجام شده توسط  Ivashovو همکاران
( )1986در جنگلهای بلوط کريمهItoplectis maculator ،
& Mishin
فراوانترين گونه بود .طي بررسيهای
 1971( Znamenskii ،)1971( Semevskiiو ،)1975

... پارازیتوییدهای جوانه خوار بلوط
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،)1988( Gamayunova ) و1979(  و همکارانSinadskii
 فراوانترين و مؤثرترينPhaeogenes invisor زنبور
 در حالي که در مطالعاتي.پارازيتوييد جوانهخوار بلوط بود
) در لهستان1972( Miczulski, & Anasiewicz که توسط
 مشخص گرديد که گونههای خانواده،انجام شد
 مؤثرترين پارازيتوييدها در کاهشIchneumonidae
.جمعيت جوانه خواربلوط بودند
 برای اين آفتPhaeogenes invisor هر چند که زنبور
(Sinadskii & Kozarzhevskaya, 1980) اختصاصي بوده
و درصد قابل توجهي از شفيرههای آفت را (اکثراً در مناطقي
مانند روسيه و اکراين) پارازيته ميکند اما عدم وجود اين
 احتماالً مربوط،پارازيتوييد در جنگلهای استان کردستان
به تفاوت در شرايط آب و هوايي و جغرافيايي اين مناطق و
.عدم استقرار اين زنبور در جنگلهای کردستان ميباشد
،تفاوت در تنوع گونهای پارازيتوييدها در مناطق مختلف
.مؤيد اين موضوع است

سپاسگزاري
بي شک انجام اين تحقيق بدون حمايتت متالي مؤسسته
تحقيقات گياهپزشکي کشتور و مرکتز تحقيقتات و آمتوزش
 بتدين.کشاورزی و منابع طبيعي کردستان ميسر نمتيگرديتد
 مراتتب،وسيله نگارندگان به جهت همکاری مراکتز متذکور
.تشکر و قدرداني خود را اعالم ميدارند
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Abstract
Tortrix viridana L. 1758 has many parasitoids. In this investigation, we tried to identify these
parasitoids and determine their effects on reducing the pest population. This project was
conducted in Marivan and Bane regions during 2012 and 2013. By visiting infested forests,
once a month, at least 50 eggs were collected and transported to the laboratory to emerge the
possible parasitoids. Concurrent with the emergence of larvae and pupae of the pest, by weekly
visits of the contaminated areas, at least 100 larvae or pupae were collected and transported to
the laboratory. Parasitoids were collected by regular visits of the cages and parasitism rate, kind
of parasitoid in each stage and finally the percentage of parasitism were determined. The results
did not reveal any parasitoids from the eggs, however by survey of larvae and pupae as a result
of this study, 10 species of parasitoid wasps belonging to six families and three species of
tachinid fly emerged from the collected larvae and pupae. The results showed that larval
parasitism was negligible in the early instars but it was ranged between 15 to 25% on old larval
stages and pupae. Based on the results obtained over the two years, Goniozus yezo Terayama,
2006 with an average frequency of 66.7% of the total population, had the highest frequency
followed by Brachymeria minuta (Linnaeus, 1767) and Apanteles sp. with 13 and 8.5%,
respectively.
Key words: green oak roller, Kurdistan, parasitoid, Tortrix viridana L.
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