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 چکیده 
افزایش جمعيت داشته و سبب خسارت  های اخيردر سال های استان چهارمحال و بختياریدر جنگلDicycla oo  خوارپروانه برگ

طي مراجعات مختلف  ي و آزمایشگاهي بررسي شد.یدر شرایط صحرا آفتهای زیستي ویژگي 7937-7937های طي سال است.شده
شاخه  2برداری شد و در هر درخت درخت بلوط نمونه 27بصورت هفتگي از ماه، منطقه حضور آفت از ابتدای اسفند تا پایان خرداد در

روند خروج حشرات کامل به وسيله تله نوری ثبت شد. گردید.  آفت انتخابهای زیستي ویژگيبرای مطالعه ي یدر چهار جهت جغرافيا
ختلف این م سنينی الروها آمده نشان دادیج بدستنتا عمل آمد.گذراني آفت بهمنظور تعيين زمستانهایي بهدر طي فصل زمستان بازدید

 ترتيبي بهیکنند. مدت زمان سنين الروی در شرایط آزمایشگاهي و صحراهای درختان بلوط تغذیه ميها و برگآفت از جوانه
مدت زمان  و روز 77±/ 76و  1±/ 9 يیروز بود. مدت زمان شفيرگي نيز در شرایط آزمایشگاهي و صحرا 23 ±/ 72و  22 ±/ 26

روز بود. حشرات کامل ماده خارج شده پس از   3± /77و 1±/ 2در شرایط صحرایي و آزمایشگاهي  ترتيبعمر حشرات کامل به
. کنندریزی ميتخم های ایجاد شده توسط حشره مادهای و در زیر پولکها به صورت دستهگيری روی درختان بر روی سرشاخهجفت

یاد پروانه مذکور توسط زنده کند و در سال یک نسل دارد.گذراني ميالعه به صورت تخم تابستان و زمستاناین آفت در منطقه مورد مط
 مرحوم دکتر عبائي شناسایي شد.

 
 بلوط، جنگل، چهارمحال و بختياری. شناسي، پروانه دو لکه: زیستهای کلیدیواژه

 

آفات مختلفي در استان چهارمحال و بختياری درختان 
بلوط را مورد حمله قرار داده و بقای این درختان را با مشکل 

 حشرات های اخيرسفانه در سالأمت است. کردهمواجه 
در خوارها قبال این برگ .اندداشتهافزایش جمعيت  خواربرگ

ند اما ااین مناطق وجود داشته و دارای جمعيت کمي بوده
های بلوط خواربرگشان افزایش یافته است. امروزه جمعيت

گ بر در ابتدای فصل بهار ظاهر شده و با تغذیه سنگين از
 Varley &شوند )مي برگي درختاندرختان بلوط سبب بي

2196 Gradwell, .) هاخواربرگدرختان آسيب دیده از 
معموال از دور زرد رنگ و با پيشرفت خسارت زرد قرمز 

. (etal., 1976; Liebhold etal., sonJohn 1995) شوندمي

شود و ها دیده ميی در تمام اکوسيستمخواربرگپدیده 
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ه نوع و ب با توجه د وباشقسمتي از اکوسيستم یک جنگل مي
روی رشد جنگل خواری تأثيرات معکوسي بر برگزمان 
 دميزبان شومرگ درختان و حتي ممکن است سبب  داشته

(Berryman, 1996Alfardo, 1991;  .) درختان خسارت
کنند، اما باعث ضعف شدید و تجدیدحيات مي دوبارهدیده 

گردند. حيات درختان خزان کاهش ذخائر غذایي درختان مي
ت تکرار خسار بلوط وابسته به این ذخائر است. کننده مانند

ا روی درخت باعث اختالل در تجدیدحيات هرخوابرگ
 درختاناینکه عالوه هگردد و بدرختان در سال جدید مي

له مستعد حم ،های مختلفدليل وارد شدن تنشه ب آسيب دیده
ها و خوار، قارچپوست، خوارآفات ثانویه اعم از چوب

های جنگلي شده و شرایط را در عرصههای پاتوژن باکتری
Campbell کنند )مي زوال درختان بلوط فراهمبرای پدیده 

1981 ; Wargo,aSloan, 1977 &های جدید (. برگ
دارای توان پایين فتوسنتز  ضعيف و ،زرد ،نازكظاهرشده 

;Tavakoli, &  Biranvand Schwalter, 1986) هستند

دهد بين آفات نشان مي شدههای قبلي انجام بررسي(. 2015
های جنگلي غرب بلوط در اکوسيستمو پدیده زوال  خواربرگ

ها بيشتر در کشور رابطه مستقيمي وجود دارد و خشکيدگي
ط خوار بلوبرگدر فصل بهار خسارت آفات  است کهمناطقي 

 ;Pirouzi, &  TavakoliKulman, 1971وجود داشته است )

است که در  يازجمله آفات ooD . خواربرگپروانه (. 2012
اما جمعيت آن بسيار پایين بود و  های قبل حضور داشتسال

مربوط به  های بلوط استانبيشترین خسارت وارده به جنگل
ولي  ،بود  LTortrix viridana. خوار بلوطپروانه جوانه

افزایش ای بلوط دولکههای اخير پروانه سفانه در سالأمت
جمعيت یافته و در برخي مناطق جنگلي حتي خسارت آن نيز 

ین ترمهم است.رفته بسيار باالتر  خوار بلوطاز پروانه جوانه
، اروپا، غرب آسيا، ترکيه ای بلوطپروانه دو لکهمناطق انتشار 

 روسيه است کهو  ایران، عراق، قفقاز، سوریه، نواحي مدیترانه
 Fibiger &د )شوهای مختلف بلوط دیده ميروی گونه

2007 ,ackerH .)این پروانه اولين بار توسط ميرزایانس و 
در ایران گزارش شده است و اهميت  عبائي روی بلوط

کشور و غرب ن شمالآن متوسط و مناطق گزارش آاقتصادی 

ژی پروانه مذکور بيولو(. Behdad, 1988) فارس بوده است
و  Alehosseinاستان فارس توسط  های بلوطجنگل در

( 2772و همکاران ) Alemansoor( و 2775همکاران )
اصفهان های ایران از استان این گونه در .مطالعه شده است

(Kautt, 1999& Hacker  ،)غربي، کردستان، آذربایجان
، (Ebert & Hacker, 2002يلویه و بویراحمد )گفارس، که

( و کرمانشاه Esfandiari, 2010خوزستان )
(ModarresAwal, 1997) .هدف از این  گزارش شده است

های فت در سالپژوهش در این استان، گزارش خسارت آ
از زمان دقيق شروع فعاليت، اوج فعاليت،  اخير و اطالع

ای هیژگيوگذراني و سایر نحوه زمستان ،ریزی، دیاپوزتخم
اتخاذ تصميم در یک سيستم مدیریت  برایزیستي حشره 

تواند گامي مهم و . نتایج این مطالعه ميانبوهي آفت است
 .مناسب در جهت مدیریت تلفيقي آفت باشد

این مطالعه در منطقه جنگلي چيگو از توابع بخش لردگان 
عنوان . گونه بلوط، بهشددر استان چهارمحال و بختياری انجام 

سطوح عرصه یا به  تمامای منطقه در هگونه غالب جنگل
زاد وجود به صورت شاخه اغلبصورت خالص و یا آميخته و 

يپ ت نطقهمدر  موجودمهمترین گونه ، دارد. پس از گونه بلوط
 127از  ميزان ارتفاع منطقه از سطح دریا بنه است. -بلوط

تا  72متر از سطح دریا متغير است. شيب منطقه بين  2517تا
درجه  5/75روزانه  دمایدرصد متغير است. ميانگين  67

و متوسط  درصد 27متوسط رطوبت نسبي ،گرادسانتي
 اسيشنستزیمطالعه  برای ميليمتر است. 561 ساليانه بارندگي

با مراجعات مختلف  7937-7937های آفت طي سال
از نيمه دوم  متر 9تور در ارتفاع بصورت هفتگي با نصب 

)چهار شاخه در چهار  درخت 27ها روی اسفند بر روی شاخه
-ژگيویکه در سال قبل به آفت آلوده بودند  ي(یجهت جغرافيا

 گرفت. برای رصد تخمآفت مورد بررسي قرار های زیستي 
ریزی آفت انتخاب های مشکوك به تخمدر طبيعت سرشاخه

 اتیک زیپ تعبيه شده بود  پارچه توریبر روی گردیدند. 
طول آستين  اندازه امکان بازدید از فعاليت آفت فراهم گردد.

متر بود. ابتدا و انتهای سانتي 25توری یک متر و قطر آن 
تين سآستين به شاخه بسته شد، به شکلي که شاخه درون آ
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ها هر هفته مراحل مختلف آفت تخم تفریخ قرار گيرد. پس از
تعدادی شاخه درون آستين مورد مطالعه قرار گرفتند. همزمان 

های توری به منتقل و آفت درون قفس آلوده به آزمایشگاه
های کوچک بلوط پرورش بر روی نهال 17×17×17ابعاد 

درجه  25طور متوسط داده شد. دمای آزمایشگاه به
ساعت  77ساعت تاریکي و  72گراد با دوره روشنایي سانتي
 57جمعيت، به مدت  هایبررسي نوسان برایي بود. یروشنا

وات در منطقه با تفاوت  5777روز دو عدد تله نوری با المپ 
های آفت در از زمان خروج اولين پروانه متر 757ارتفاع 

ن ها همزماتلهمنطقه تا زمان ناپدید شدن حشره نصب گردید. 
ه از نيمشد، تاریک شدن هوا به وسيله موتور برق روشن  با

دوم اردیبهشت هر سال تا پایان فعاليت حشرات کامل پروانه 
ای هبازدید و تعداد پروانهها طور هفتگي تلهدر طبيعت به

از نيمه دوم اسفند از . های نوری ثبت شدموجود در تله
آستين بازدید و تعداد درخت( داخل  27درختان یادشده )

شد. با شفيره از مراحل رشدی حشره شمارش و ثبت هریک 
هایي که پس از شفيره شدن داخل شدن آفت نيز تعداد شفيره

تفکيک سنين الروی از طریق  .شدبودند شمارش  تور
ر با سعرض کپسول  انجام شد. گيری عرض کپسول سراندازه

 سبر اساي مدرج بينوکوالر مجهز به عدسي چشماستفاده از 
گيری شد. بر ( اندازه Meals, 1983 &Caltagironeنظریه )

اساس این نظریه هریک از سنين الروی دارای دامنه مشخص 
توان با اشند که ميبو ثابتي از عرض کپسول سر مي

گيری عرض کپسول سر تعداد سنين الروی اندازه
طول عمر حشرات کامل همچنين  داران را تعيين کرد.بالپولک

حشرات  .شدنيز در شرایط صحرایي و آزمایشگاهي ثبت 
طول  و داری شدندهای توری تا زمان مرگ نگهکامل در قفس

در شکم حشرات ماده،  عمر حشرات کامل، تعداد تخم موجود
 گيری شد.اندازه های هر دستهتعداد تخم و گذاریمحل تخم

اسب هایي به فواصل مندیدگذراني آفت بازتعيين زمستان برای
 های موجود در طبيعت انجام شد. از تخم

ای در نرها شانهای است که شانهی پروانه هاشاخک
های عقب بال .شکل استدر انتها نخي طرفه است کهدو

ای رنگ رنگ و در حاشيه انتهای بال دارای خطوط قهوهزرد
در زیر  و گرد ي دارای دو لکهیهای جلودر قاعده بال .است

 acker& HFibiger, ) آن دارای یک لکه قلبي شکل است

 (.7)شکل  (2007

 

 
 )راست( پولک تخم )وسط(، الرو )چپ(، oo .Dخوار برگ پروانهشکل بال  -1شکل 

 

خسارت جزئي داشت اما در  این پروانه در استان قبالً
ای همختلف در جنگلهای اخير به سبب تغييرات شرایط سال

ر خوابلوط استان، حالت طغياني پيدا کرده و همراه با جوانه
جبراني را بر روی صدمات غير قابل  ، T. viridianaبلوط

 کند. عالوه برتان چهارمحال و بختياری ایجاد ميبلوط در اس

ات و صالح کوه، سردشتمنطقه چيگو این آفت در مناطق ميان
 دنمایفعال داشته و خسارت وارد مي نيز در این استان حضور

(. تنها ميزبان آفت در استان چهارمحال بختياری 7)جدول 
branti Quercus .است 
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 در استان چهارمحال و بختیاری D. ooمشخصات مناطق پراکنش پروانه  -1جدول 

 ییجغرافیا طول ییعرض جغرافیا ارتفاع از سطح دریا نام منطقه

 57 22 77 97 92 96 7172 چيگو

 57 92 27 97 22 26 7622 کوهميان

 57 51 92 97 73 22 2159 سردشت

 57 51 23 97 21 76 2937 صالحات

 

های سنين مختلف است که ومرحله خسارت مرتبط با الر
ابتدای فصل های متورم شده در اول به جوانه های سنوالر

دهند و سبب از تغذیه قرار ميکنند و آنها را مورد حمله مي
د. نشوهای تازه روئيده در ابتدای فصل ميبين رفتن جوانه

های نوظهور فت با افزایش سن خود را به برگآ هایوالر
  .کنندع به تغذیه از آنها ميرورسانده و ش

لوله  دفاع از خود برگ را برایا هالرو سن،با افزایش 
 ها بصورت انفرادی رویوکنند. الرکرده و درون آن تغذیه مي

آخر به کمک سن الرو  (.7یک برگ حضور دارند )شکل 
ند خود را تا کمک غدد آرواره پایين خود ميتارهایي که ب

ن زميرساند و در شکاف سطح خاك ميآویزان نموده و به
رخور بوده و در زیر درختان يار پالرو بس .گرددشفيره مي

فت به ميزان خوار فضوالت الروی آده به این برگلوآ
با افزایش سنين الروی،  .یت هستندؤابل ری قچشمگير

ها را به صورت کامل که برگنحویبه ،الروها پرخورتر شده
ه و درختان شدبرگ خورند و درخت بصورت کامل بيمي

. آفت دارای ندخسارت دیده از دور به خوبي مشخص هست
روز به  5±/ 9گيری قبل از جفته دورپنج سن الروی بود. 

 کردند.ریزی های ماده شروع به تخمد و پروانهيطول انجام
ها پروانه ماده تخم وز بود.ر 2±/ 2ریزی بعد از تخم طول عمر

 ها که بعداًشاخهها و نزدیک به انتهای سرا بر روی سرشاخهر

 هایي که توسطر پولکشوند در زیمتورم ميها در اسفند جوانه
پوشاند. مي ،گرددحشره توليد مي يسغدد ضميمه جن

 نگينميا شد.تخمریزی در ابتدای صبح یا نزدیک غروب انجام 
 92±/ 97های شمارش شده در شکم حشرات مادهکل تخم
 2 ±/ 2های حشره زیر پولک و ميانگين تعداد تخم تخم بود

 بود.
 یلفت در اواآهای لردگان تخم - چيگو منطقه در

یک خود سن نمایند و الروهای مي خفروردین شروع به تفری
رسانند و شروع به خسارت های انتهایي ميرا به جوانه

های تازه روئيده و برگ هااز جوانه هاتغذیه الرو .کنندمي
باشد. مياسفند  22تخم  خاولين تفریو  گرددبلوط شروع مي
الروها  .بود 51±/2طبيعت  تخم در ختفریميانگين درصد 

از طي پنج مرحله الروی در آخرین سن الروی خود را  سپ
به پای درخت رسانيده و در خاك و سایر مناطق ذکر شده 

از تفریخ ابتدا به صورت  پس 7ی سن الروها .دشونشفيره مي
از مدتي پراکنده شده و به سراغ  یابند و پسميای تجمع کپه

روی  مطالعهدر منطقه مورد  .روندتازه روئيده مي هایجوانه
مدت زمان سنين الروی  .شدالرو مشاهده  7-9هر برگ از 

و  22 ±/ 26ترتيب ي بهیدر شرایط آزمایشگاهي و صحرا
 .(2)جدول  روز بود 23 ±/ 72

  



 

 

 

 ییدر شرایط آزمایشگاهی و صحرا D.ooطول بدن، عرض کپسول سر و طول مراحل نابالغ پروانه  -2جدول 

مرحله رشد 

 حشره

میانگین عرض کپسول 

سر در شرایط 

 متر(آزمایشگاهی )میلی

میانگین عرض کپسول 

ی یسر در شرایط صحرا

 متر()میلی

میانگین طول بدن در 

شرایط آزمایشگاهی 

 متر()میلی

گین طول بدن در میان

ی یشرایط صحرا

 متر()میلی
طول هر مرحله در شرایط 

 آزمایشگاهی )روز(

طول هر مرحله در شرایط 

 ی )روز(یصحرا

 7سن  الرو

 2سن  الرو

 9سن  الرو

 2سن  الرو

 5سن  الرو

 شفيره

.71/7 ±66/ 

72 /±7/7 

76 /±5/7 

73 /±1/2 

75 /±2/2 

- 

77/7 ±12/ 

22 /±2/7 

25 /±1/7 

72 /±3/2 

79 /±5/2 

- 

27 /7±6/9 

72 /±3/6 

92 /±72 

71 /±22 

72 /±92 

2/57 

77/7±1/9 

72/±2/1 

71/±79 

72/±26 

75/±96 

9/57 

2/7±2 

9/7±2 

7/7±9 

2/7±5 

7/7±1 

9 /±1  

99/7±9 

2/7±6 

2/7±6 

2/7±1 

9/7±1 

76 /±77 
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کف  خاكمتری سانتي 27-77عمق های کامل در الرو
شرات کامل در یک حره شده و تا زمان خروج يجنگل شف

الروها بيشتر در جهت شمال درختان  .مانندمکان ثابت مي
شد که تعداد و مشاهده  شوندتبدیل مي هآلوده به شفير

شده در این جهت بيشترین تعداد و در های شمارششفيره
مدت زمان شفيرگي نيز  .جهت جنوب دارای کمترین تعداد بود

 روز 77±/ 76و  1±/ 9 يیر شرایط آزمایشگاهي و صحراد
فت در منطقه لردگان دارای یک نسل در سال است آاین بود. 

خر شود اواخرین حشرات کامل که در طبيعت مشاهده ميآو 
ا به صورت تخم روی فت تابستان و زمستان ر. آاست تير
از ابتدای  . دوره الرویبردسر ميها در طبيعت بهشاخهسر

به طول انجاميد. حداکثر جمعيت روردین تا اول خرداد ف
الروی در هفته آخر اردیبهشت و حداکثر جمعيت شفيرگي در 

در هفته دوم  هاپروانهپرواز هفته سوم خرداد اتفاق افتاد و اوج 
تير مصادف با چهاردهم تير بود. در طي انجام مطالعه هيچ 

ه انه در منطقپارازیتویيدی از مراحل مختلف زندگي این پرو
تر در مورد شناسایي مذکور مشاهده نشد که مطالعه وسيع

ج نتاینماید. دشمنان طبيعي آفت را در این استان طلب مي
زیستي آفت با مطالعات  آمده نشان از مطابقت وقایعبدست

قبلي دارد. اما زمان ظهور و تغييرات جمعيت آفت با مطالعات 
al.,et  Alemansoor  ;2004قبلي متفاوت است )

2015 et al., Alehosein .)مدت  ،گيشفير ،طول دوره الروی
مغایرت دارد که ذکر شده تخم با مطالعات به سر بردن زمان 

اطق من جغرافيایياین مسئله ناشي از متفاوت بودن شرایط 
ل تعداد نس ،گذرانيعالوه نحوه زمستانهب است.مورد بررسي 

ظهور  .مطابقت دارد قبليل )تک نسلي بودن( با نتایج اسدر 
این واقعه باز هم  ،افتدآفت در منطقه فارس زودتر اتفاق مي

در  دارد که درختان بلوطبستگي منطقه  جغرافيایيبه شرایط 
های درختان بلوط زودتر زودتر بيدار شده و جوانهفارس 

اني جلوتری ها نيز از وقوع زمتخم ختفری بنابراین ،ظاهر شده
هستند. در نتيجه تاریخ ظهور آفت در این منطقه از  برخوردار

فارس دیرتر و زمان ناپدید شدن حشرات کامل نسبت به 
ض عر ،الرو های بدناندازهافتد. استان فارس دیرتر اتفاق مي

قان تفاوتهایي با نتایج محقو اندازه حشره کامل نيز سر کپسول 

 ای مرتبطتواند با شرایط تغذیها ميهمذکور دارد که این اندازه
های مختلف باشد ممکن است آفت دارای بيوتيپباشد و یا 

و لزوم مطالعات داشته را  يهای مختلف و نزدیککه اندازه
ره در های حشي بيوتيپیشناسا برایاین زمينه را  در بيشتر

 خواربرگا توجه به اینکه این ب .سازدکل کشور ضروری مي
ه بزند صدمات غير قابل جبراني در فصل بهار خسارت مي

گردد. بر اساس نتایج محققان قبلي درختان بلوط وارد مي
( et al.,Tavakoli Glavendekic & Medarevic, 2010; 

(، افزایش جمعيت آفات برگخوار با کاهش تراکم 2018
رو حفظ و درختان جنگل ارتباط مستقيم دارد، ازاین

تواند نقش مهمي در مهار آفت تخریب جنگل مي جلوگيری از
حققان م آمده مؤید نتایج سایرهمچنين نتایج بدستایفا نماید. 

(2006 et al., Kulfan بوده و )ست که این ا دهنده آننشان
 فعاليت Quercusجنس های مختلف آفت فقط بر روی گونه

توسط ها نيز با توجه به اینکه این آفت از سایر استان. دارد
ه است ردیابي آفت و تعيين شدن گزارش اسایر محقق

مدیریت تلفيقي آفات بلوط در  برایفت آلوده به آهای استان
 .کشور ضروریست

 ;Stalter & Serrao, 1983همچنين محققان دیگر )

., 2014et al 1984; Tomescu et al., Spitzer ) اند کردهبيان
 خواربرگحشرات  وقوع ظهور و افزایش جمعيتتوان که مي

مدت و یا کوتاه بينيهای پيشبا استفاده از مدلبلوط را 
مدت جمعيت آفات آمده از آمار طوالنيبدست مدتبلند

های اقليمي و خوار جنگل و دشمنان طبيعي آنها، دادهبرگ
يني بسایر خصوصيات مناطق فعاليت آفات برگخوار پيش

های ی در جنگلارخوبرگبيني وقایع رو پيشنمود، ازاین
مدیریت و کنترل آفت از دیگر مطالعاتي است که  برایبلوط 

های بلوط خواربرگدر این استان در مورد این آفت و سایر 
 شود.انجام باید 
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Abstract 

   The Heart moth had outbreaks in the forest regions of Chaharmahal and Bakhtiari province in 

recent years. During, 2011-2012 biological aspects of this moth were studied in both field and 

laboratory conditions. To this end, from the first of February to the end of June twenty trees were 

selected in this province and eggs, different larval stages and pupa on four twigs in four 

geographical directions were surveyed weekly. The adults’ emergence and fly peak were 

determined by light trap and adult fly peak were recorded. Surveys were conducted to pest 

overwintering determination. The results indicated that different larval stages feed on buds and 

leaf. The larval longevity were 22±0.26 and 29±0.14 days and pupal longevity were 8±0.3 and 

11±0.16 days in laboratory and field conditions, respectively. The adult longevity were 7±0.2 and 

9±0.11. Then the adults mated and females laid eggs in group on the end of top twigs under scales 

that caused by females. The pest in the study area has one generation per year and overwintered 

as egg. The moth was identified by the late Dr. abaei in last years. 

 

Key words: biology, Heart moth, Chaharmahal and Bakhtiari province. 
 

 

 


