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 چکیده
پیوندد. نهایت مرگ درخت به وقوع مییابد و درشود، رشد شعاعی آنها کاهش میمی در پدیده زوال بلوط، تاج درختان خشک

نترل این پدیده است. هدف این شناسایی عوامل مرتبط با زوال درختان بلوط زاگرس، اولین قدم تدوین یک برنامه مدیریتی برای ک
غربی استان کرمانشاه های شهرستان گیالنغرب واقع در جنوبدر جنگل بلوط خوارچوب هایآوری و شناسایی سوسکتحقیق جمع

برداری ها مطابق با الگوی نمونهدست آمد. نمونههای میدانی بهبردارینیاز از طریق بازدید و نمونه اطالعات مورداست. با این هدف، 
متر  50×50نمونه مربعی شکل به ابعاد آوری و در هر نقطه کلیه درختان موجود در یک قطعهنقطه مختلف جمع 90سیستماتیک از 

های دارای عالئم های خشکیده، قطع تنه و شاخههای شکافتن شاخهخوار از روشهای چوبآوری سوسکبررسی شد. برای جمع
درصد از درختان  3/61خوار روی های چوبدر این بررسی، آثار و شواهد خسارت سوسکدگی و نگهداری آنها استفاده شد. خشکی

تعلق  Buprestidae زده که به خانوادهآفتآوری شده از درختان خوار جمعهای چوبسوسک مطالعه مشاهده شد. بلوط منطقه مورد
 های زیر هستند.شامل گونه دارند،

Acmaeodera (Acmaeotethya) degener (Scopoli, 1763), Acmaeodera (Acmaeotethya) ottomana (Frivaldszky von 

Frivald, 1840), Acmaeodera (Acmaeotethya) undulata (Abeille de Perrin, 1891), Acmaeodera (Acmaeodera) wethloi 

(Obenberger, 1940), Acmaeoderella (Carininota) impunctata (Abeille de Perrin, 1891), Capnodis anthracina 

(Fischer, 1830), Capnodis cariosa hauseri (Obenberger, 1928), Chalcophorella (Stigmatophorella) bagdadensis 

(Laporte & Gory, 1836), Chalcophorella (Stigmatophorella) escalerae (Abeille de Perrin, 1904), Perotis lugubris 

longicollis (Kraatz, 1880), Svatactesis johanidesi (Bílý, 1997) 

مطالعه ترتیب بیشترین فراوانی جمعیت را در منطقه مورد به A. wethloiو   P. lugubris ،C. cariosa،A. undulata هایگونه 
 داشتند.

 خوار، گیالنغرب.چوبهای : بلوط، خشکیدگی، سوسکهای کليدیواژه

 

 مقدمه
یک پدیده پیچیده است و  )Oak decline (زوال بلوط

های مختلف زیستی بیشتر در شرایط نامساعد محیطی و تنش

پیوندد. این پدیده سبب خشکیدگی تاج، کاهش به وقوع می
Oak د )شورشد شعاعی و درنهایت مرگ درختان بلوط می

, 1988et al.) .متعددی ، موارد1391-1387های سال طی 
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 آن باالی خسارت و جنگلی درختان از زیادی تعداد مرگ از

 در سرعت ها بهخشکیدگی شد. گزارش کشور غرب در

 ایقهوه درختان، مرگ و صورت زوالزاگرس به هایجنگل

 شروع محل در سفید تراوش صمغ هنگام،بی خزان و شدن

 تنه از تیره صمغ زیادی مقدار خروج ها،شاخه روی آلودگی

 هایدسته و چوب نسوج ای شدنقهوه سال،کهن  درختان

 درخت پایین و باال سمت به تنه ارتفاع در چوبی آوند

 (.Mirabolfathy, 2013) مشاهده شد

 یاعمده نقش درختان یمکان تیموقع و ییایجغراف جهت
 و آفات و دارند بلوط درختان زوالشدت آلودگی و  در

 و درختان مرگ سبب شگاه،یرو طیشرا به با توجه هامارییب
(. 2016et al. Goodarzi ,) شوندیم جنگل ساختار رییتغ

 ضعف سبب ریزگردها و هاسالیخشک از ناشی هایتنش

 خسارت دیتشد موجب و شده بلوط درختان فیزیولوژیک
 دشویم بلوط درختان یرو زابیماری عوامل و آفات

(, 2015bet al. Mahdavi .)و ریتبخ دما، ،یبارندگ متوسط 
 هستند ییفاکتورها گردوغبار زانیم وسالیانه  ینسب رطوبت

 در یرانیا بلوط درختان یدگیخشک دررا  یاصل نقش که
 یحاو گردوغبار(. 2014et al. Ahmadi ,) اندداشته المیا

 که بوده ومیکادم و سرب کل،ین ،یرو لیقب از سنگین عناصر

 جذب یرانیا بلوط درخت ریشه و برگ طریق از عناصر این

 جملهاز دیگر زایتنش عوامل برابر در آنها را مقاومت و شده

et al. Nouri ,) ددهیم کاهش آفات و هجوم سالیخشک

 ظاهر درختان تاج در، تنش یهانشانه نیاول معموالً. (2016

 را یرانیا بلوط یدگیخشک پدیده بروز یهانشانه و شودیم

 & Hosseinzadeh) دکر مشاهده قسمت نیا در توانیم

Pourhashemi, 2015 .)کازرون، برم دشت یهاجنگل در 
 2/89 در و خوارچوب حشرات بیشتر آفات، تیفعال آثار

 کاهش نیهمچن. شد مشاهده یرانیا بلوط درختان از درصد
 است داشته یدگیخشک بر یداریمعن اثر یبارندگ

(, 2011et al. Hamzehpour.) 

 های باز وتاج مطالعات نشان داده است درختان بلوط با

و کوچک  بسته هایپذیرترند و درختان با تاجآسیب تربزرگ
 درختان تاج بنابراین، تنکی د،انداشته را خشکیدگی کمترین

 احتمال تشخیص برای مناسبی شاخص توانمی را بلوط

 Hosseinzadeh) در نظر گرفت زوال پدیده به درخت ابتالی

& Pourhashemi, 2015 .) از لحاظ فرم رویشی، درختان
ها نشان گروهکمتری نسبت به جستزاد خشکیدگی تاج دانه

 ارتفاع و سینه برابر قطر بین(. Hosseini, 2014) دادند

تفاوت  گونههیچ آنها در خشکیدگی میزان با بلوط درختان
 ,Hosseinzadeh & Najafifar) داری مشاهده نشدمعنی

2016). 

شدن، به درختان  خشک از خوار قبلچوب حشرات
 مرگ در ثانویه از عوامل آنها خسارت کنند، درواقعحمله می

اساس بر(. Hosseini, 2011) شودمی محسوب درختان
 1392های طی سال (2015) و همکاران  Jozeyanمطالعات

های استان های آلوده بلوط در جنگلروی تنه 1394تا 
 Cerambyxخوار شامل:ایالم، شش گونه سوسک چوب

(Linnaeus, 1758)  cerdo ، Macrotoma scutellaris

(Germar, 1817)، Chalcophorella bagdadensis

(Laporte & Gory, 1836) ، rAgrilus hastulife

(Ratzeburg, 1839)  ، Chrysobothris parvipuncta

(Obenberger, 1914) و(Klug,  Lampetis mimosa

 . آوری و شناسایی شدجمع (1829

 و اوکالهاما آرکانزاس، یهاالتیا در واقع یهاجنگل
 ریثأت تحت 2004 و 2003 یهاسال یط کایآمر یسوریم

 بلوط خوارچوب سوسک آفت انیطغ و بلوط یدگیخشک
 قرار  Enaphalodes rufulus(Haldeman, 1847) قرمز

 خشک درختان از درصد 4/13 مناطق نیا در و گرفت
 متحمل را خسارت زانیم نیشتریب قرمز بلوط گونه و شدند

 .(2006et al. Guldin ,) شد

 Agrilus بلوط یانقطه دو خوارچوب سوسک

(Fabricius, 1776) biguttatus ی مزمندگیخشک، سبب 
 نیب از رنگرهیت عیما تراوشعالئم  با اروپا شمال در بلوط

 براساس. شده است ساقه نکروزه ینواح در یپوست صفحات
 2012 تا 2009 یهاسال یط انگلستان در یقیتحق جینتا

توده از شتریب متراکم یهاتوده در بلوط درختان یدگیخشک
 تحتتر شیب عیوس اسیمق در یدگیخشک وبود  تنک یها
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 .(2016et al. Brown ,) روی داد زنده عوامل ریثأت

 بلوط یهاجنگل در ریمومرگ شاخص از استفاده با
 ترتیب، بهالغپرت کشور (L. Quercus suber) یاپنبهچوب

 با یهادامنه و میمال یهابیش باز، یجنگل ینواح زارها،بوته
سالی عنوان مناطق مستعد خشکبه عمقکم یهاخاک

 (.2010et al. Costa ,) شناسایی شد
وآب نامساعد طیشرا آلمان، در یقیتحق جینتا اساسبر

 ،(بهاره) زمستانه بندانخی ای ،تابستانه یخشک لیقب از ییهوا
 غلظت کاهش به منجر ،ازت زانیم شیافزا و یآب یهاتنش
 آفات به درختان مقاومتکاهش  و برگویی شاخایمیش مواد
et al. Thomas ,) و شیوع این آفات شده است خواربرگ

2002). 

 .A بلوط یانقطه دو خوارچوب سوسک 2000 سال در

biguttatus، در چند  این گونه مرگ دیجد عامل عنوانبه
ی و با حلقو یهاداالنکه طوریبه. شد یمعرفکشور اروپایی 

 انیجر، سبب قطع پوست ریزالروها در  نامنظم خم و چیپ
 & Moraal) شودیم درختان مرگنتیجه و در یآوند رهیش

Hilszczanski, 2000.) 

-2000 یهاسال در یسالخشک دوره دو دنبال به
 بلوط درختان زوال کا،یآمر در 2005-2006 و 1998

 یهاگونه یدرصد 12 یش ازب ریمومرگ و افتی شیافزا
 شد مشاهده فاقد بلوط یهاهدوت و دیسف بلوط قرمز، بلوط

(, 2012et al. Fan.) 

 لکه خوارچوب سوسک یپرواز یهاتیقابل یبررس
 داد نشان ،Agrilus auroguttatus (schaeffer) بلوط ییطال
 در پراکنش و یطوالن یپروازها به قادر کامل حشرات که
 انتقال هیفرض نتیجهنیستند، در بلوط زبانیم فاقد یهاستگاهیز

 به یجنوب یزونایآر از بلوط آلوده یهازمیه قیطر از آفت
 (.2014et al. Lopez ,) دش تیتقو ایفرنیکال

 Chalcophorella bagdadensis گونه عراق کشور در

(Laporte & Gory, 1836) یهازبانیم یرو بلوط، برعالوه 
 زین بادام و بیس ،تایله توت، ر،یانج ،بنه لیقب از گرید

 از 2011 تا 2009 یهاسال یط(. Ali, 2010) دش مشاهده
 خانواده از سوسک گونه 60 ،رانیا کردستان استان

Buprestidae دیجد آنها از گونه 41 که دش یآورجمع 
مشاهده آثار  با توجه به(. 2012et al. Ghobari ,) ندبود

خوار گیالنغرب در چوب هایگسترده سوسک خسارت
 آوری، مطالعه وجمع مناطق جنگلی شهرستان گیالنغرب،

خشکیدگی درختان بلوط  مدیریت به تواندآنها می شناسایی
با هدف  1398تا  1395های این تحقیق طی سال .کندکمک 

بررسی روند خشکیدگی درختان بلوط و شناسایی 
های شهرستان گیالنغرب خوار در جنگلهای چوبسوسک

 استان کرمانشاه انجام شد.
 

 هامواد و روش

 مطالعهمنطقه مورد 
های استان کرمانشاه است که گیالنغرب یکی از شهرستان

هکتار است.  75000های آن حدود جنگلمساحت 
 های این شهرستان در محدوده جغرافیایی با طولجنگل

درجه و  65ثانیه تا  00دقیقه و  40درجه و  55جغرافیایی 
درجه و  37ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  00دقیقه و  40
ثانیه  00دقیقه و  30درجه و  38ثانیه تا  00دقیقه و  30

 از طرف شمال بهت. این شهرستان شمالی واقع شده اس

شرق و  ،شرق، از شمالداالهو و ذهابسرپلهای شهرستان
و  غرب آباداسالم شهرستان ترتیب بهشرق بهجنوب

از طرف  های سرابله و ایوانغرب از استان ایالم،شهرستان
 از سمتو و کشور عراق  سومار غرب بهجنوب و جنوب

مرکز است.  شده منتهی قصرشیرین و شهرنفتبه  غرب
متری از سطح دریا واقع  804گیالنغرب در ارتفاع شهرستان 

محسوب  کرمانشاه ز مناطق گرمسیر استانااست و  شده
از سطح ارتفاع  ،شرق شهرستانو شمال شود. در نواحی می

در مناطق  رود وو هوا رو به سردی میاست ر بیشتدریا 
از سطح دریا کمتر و دمای  ارتفاع شهرستان، جنوب و غرب
  .شودهوا بیشتر می

های شهرستان گیالنغرب گونه گیاهی غالب در جنگل
 Quercus brantiiیهمانند سایر مناطق زاگرس، بلوط ایران

(Lindl., 1840) قبیل بنه،  های دیگر ازهمراه گونهاست که به
 د.شوزالزالک، راناس، ارژن و کیکم مشاهده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84_%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84_%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84_%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
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 روش انجام مطالعه
مناطق جنگلی پیوسته نیستند، در شهرستان گیالنغرب 

صورت طبیعی و بر اثر عوارض مختلف مانند اراضی بلکه به
به اسامی  های شهرستان به پنج منطقه مجزاکشاورزی، جنگل

ط آوزین و شکمیدان، ( داربلو2( داربلوط ویژنان، 1محلی 
کوزان ( بیمار، سه5( قالجه و سرکش و 4( بالله و میاندار، 3

ترین منطقه جنگلی وسیعشوند. و داربادام تقسیم می
(. در این تحقیق برای اینکه 3)شکل  شهرستان، قالجه است

طور یکنواخت تحت پوشش قرار گیرد، از کل منطقه به
اده شد. بنابراین، ابتدا برداری سیستماتیک استفالگوی نمونه

نقشه پوشش جنگلی حوزه شهرستان گیالنغرب از اداره 
مهندسی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه 

نقشه  Arc GIS 10.3افزار تهیه و بعد با استفاده از نرم
متر از هم به  2500شهرستان با خطوط فرضی به فاصله 

که سطح شهرستان وریطهای مساوی تقسیم شد؛ بهقسمت
متر تقسیم شد  2500در  2500های کوچک به ابعاد به مربع

و در مناطق دارای پوشش جنگلی، در محل تقاطع خطوط 
نقطه  90مجموع از ها، درهای مربعفرضی یا همان رأس

موقعیت جغرافیایی نقاط مدنظر برداری شد. مختلف نمونه
س از آن با برداری روی نقشه مشخص و پقبل از نمونه

به محل دقیق ( GPS) یاب جهانیاستفاده از سامانه موقعیت
ای نمونهنقاط یادشده مراجعه شد. در هر نقطه، محدوده قطعه

متر مشخص شد و کلیه درختان موجود  50×  50به ابعاد 
طور کامل مورد بازدید قرار گرفتند. در نمونه بهدر این قطعه

خوار، های چوبسوسکصورت مشاهده آثار خسارت 
اطالعات مربوط به آنها به تفکیک گونه درخت ثبت و برای 

های زیر استفاده خوار از روشهای چوبآوری سوسکجمع
 شد.

 و تبر و اره از استفاده با خشکیده هایشاخه شکافتن
 آنها؛ الروهای و خوارهای چوبسوسک آوریجمع

یدگی به های دارای عالئم خشکقطع کردن تنه و شاخه
طول یک تا دو متر با استفاده از اره و تبر و حمل آنها به 
محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گیالنغرب و 

های توری برای خروج و مشاهده نگهداری آنها داخل کیسه

 خوار؛های چوبسوسک

های خشکیده و سالم دارای عالئم پوشاندن تنه و شاخه
ا استفاده از نایلون و بازدید از محل خسارت در اوایل بهار ب

 های ظاهر شده در طبیعت. برای مشاهده سوسک
مطالعه،  برای تعیین درجات خشکیدگی درختان مورد

نسبت میزان  از( 1989و همکاران ) Stringer مطابق روش
های درخت استفاده شد. های خشکیده به کل شاخهشاخه

طبقه مختلف تقسیم اساس، خشکیدگی درختان به پنج اینبر
مطالعه بر حسب شدت ابتال، شد و هر یک از درختان مورد 

در طبقه مشخصی قرار گرفتند. درجات خشکیدگی شامل 
- 80درصد،  40- 60درصد،  20- 40درصد،  20کمتر از 

 درصد بود. 80درصد و بیش از  60
آوری شده تا حد جنس، های جمعشناسایی اولیه نمونه

اساس منابع و کلیدهای موجود بر Buprestidaeاز خانواده 
از  Eduard Jendekانجام و با هدف تأیید برای آقای دکتر 

 کشور اسلواکی ارسال شد.
 

 نتایج 
 آوریخوار جمعسوسک چوب گونه 11 در این مطالعه،

 در آوری،جمع مورد اولیه منطقه از غیر گونه اول، ده شد که
(. 3 )شکل شدند مشاهده زنی دیگر جنگلی مناطق یا منطقه

شده روی درختان آلوده آوریخوار جمعهای چوبسوسک
 (.1های زیر است )شکل شامل گونه

Acmaeodera (Acmaeotethya) degener Scopoli, 

1763 

 طول آباد،کیلومتری شرق گیالنغرب، تازه 8/18
ثانیه شرقی و  4/12دقیقه و  08درجه و  46جغرافیایی 

ثانیه  4/31دقیقه و  04درجه و  34عرض جغرافیایی 
کننده: جبار آوری، جمع1396آبان  17متر،  1600، شمالی

 پور، میزبان: بلوط ایرانی.ولی
Acmaeodera (Acmaeotethya) ottomana 

Frivaldszky von Frivald, 1840 

جغرافیایی  طول کیلومتری شرق گیالنغرب، سماوات، 22
یه شرقی و عرض ثان 3/45دقیقه و  09درجه و  46
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 1350 ،شمالیثانیه  9/2دقیقه و  03درجه و  34جغرافیایی 
پور، کننده: جبار ولیآوری، جمع1397اردیبهشت  13متر، 

  میزبان: بلوط ایرانی.
Acmaeodera (Acmaeotethya) undulata Abeille 

de Perrin, 1891 

داربلوط غربی گیالنغرب، کیلومتری جنوب 8/12
ثانیه  9/36دقیقه و  53درجه و  45جغرافیایی  طول ،ویژنان

 7/20دقیقه و  01درجه و  34شرقی و عرض جغرافیایی 
کننده: آوری، جمع1396تیر  1متر،  1100 ،شمالیثانیه 

  پور، میزبان: بلوط ایرانی و بنه.جبار ولی
Acmaeodera (Acmaeodera) wethloi 

Obenberger, 1940 

جغرافیایی  طول ،آبادتازه، کیلومتری شرق گیالنغرب 19
ثانیه شرقی و عرض  7/16دقیقه و  08درجه و  46

، شمالیثانیه  2/28دقیقه و  04درجه و  34جغرافیایی 
پور، کننده: جبار ولیآوری، جمع1396آبان  15متر،  1560

  میزبان: بلوط ایرانی.
Acmaeoderella (Carininota) impunctata Abeille 

de Perrin, 1891 

داربلوط غربی گیالنغرب، کیلومتری جنوب 8/12
ثانیه  9/36دقیقه و  53درجه و  45جغرافیایی  طول ،ویژنان

 7/20دقیقه و  01درجه و  34شرقی و عرض جغرافیایی 
کننده: آوری، جمع1396تیر  4متر،  1150، شمالیثانیه 

  پور، میزبان: بلوط ایرانی.جبار ولی

Capnodis anthracina Fischer, 1830 

 طول ،قالجهکیلومتری شرق گیالنغرب،  5/28
ثانیه شرقی و  4/6دقیقه و  14درجه و  46جغرافیایی 

ثانیه  4/47دقیقه و  02درجه و  34عرض جغرافیایی 
کننده: جبار آوری، جمع1396تیر  30متر،  2070 ،شمالی

 پور، میزبان: بلوط ایرانی، ارژن و بادام تلخ.ولی
Capnodis  cariosa hauseri Obenberger, 1928 

داربلوط غربی گیالنغرب، کیلومتری جنوب 8/11
ثانیه  3/0دقیقه و  52درجه و  45جغرافیایی  طول ،ویژنان

 5/42دقیقه و  02درجه و  34شرقی و عرض جغرافیایی 
کننده: آوری، جمع1396خرداد  14متر،  1090، شمالیثانیه 

 ایرانی. پور، میزبان: بلوطجبار ولی
Chalcophorella (Stigmatophorella) 

bagdadensis Laporte & Gory, 1836 

 طول ،قالجهکیلومتری شرق گیالنغرب،  5/28
ثانیه شرقی و  5/6دقیقه و  14درجه و  46جغرافیایی 

 ،شمالیثانیه  47دقیقه و  02درجه و  34عرض جغرافیایی 
پور، کننده: جبار ولیآوری، جمع1396تیر  24متر،  2050

 میزبان: بلوط ایرانی و تنگرس.
Chalcophorella (Stigmatophorella) escalerae 

Abeille de Perrin, 1904 

 طول ،قالجهکیلومتری شرق گیالنغرب،  5/28
ثانیه شرقی و  4/6دقیقه و  14درجه و  46جغرافیایی 

ثانیه  4/47دقیقه و  02رجه و د 34عرض جغرافیایی 
کننده: جبار آوری، جمع1396تیر  30متر،  2070، شمالی

 پور، میزبان: بلوط ایرانی و ارژن.ولی
Perotis lugubris longicollis kraatz, 1880 

 ،داربلوط ویژنانغربی گیالنغرب، کیلومتری جنوب 5/6
ثانیه شرقی  9/36دقیقه و  53درجه و  45جغرافیایی  طول

ثانیه  7/20دقیقه و  01درجه و  34و عرض جغرافیایی 
کننده: جبار آوری، جمع1396خرداد  24متر،  1100، شمالی

 پور، میزبان: بلوط ایرانی.ولی
Svatactesis johanidesi Bílý, 1997 

 لطو ،توقوتقشرقی گیالنغرب، کیلومتری جنوب 4
ثانیه شرقی و  9/28دقیقه و  58درجه و  45جغرافیایی 

ثانیه  4/20دقیقه و  06درجه و  34عرض جغرافیایی 
کننده: جبار آوری، جمع1396آبان  3متر،  1300 ،شمالی

 پور، میزبان: بلوط ایرانی.ولی
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(B) (A) 

  
(D) (C) 

  
(F)   (E) 
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(H) (G) 

  
(J) (I) 

 
(K) 

degener) Acmaeotethya( Acmaeodera (B :)(: Aهای شهرستان گيالنغرب. )خوار درختان بلوط در جنگلهای چوبسوسک -1شکل 

ottomana) Acmaeotethya( Acmaeodera ،(C :)undulata) Acmaeotethya( Acmaeodera( ،D :) Acmaeodera

wethloi) Acmaeodera(، (E :)impunctata) Carininota( Acmaeoderella( ،F :)anthracina Capnodis، (G :)

hauseri cariosa  Capnodis( ،H :)bagdadensis) Stigmatophorella( Chalcophorella، (I :) Chalcophorella

escalerae) Stigmatophorella(( ،J :)longicollis lugubris Perotis( ،K :)johanidesi Svatactesis 
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های گونه از سوسک 11مجموع طی این تحقیق در
در مناطق جنگلی گیالنغرب  Buprestidae خوار خانوادهچوب
.ottomana  A.، Aآوری و شناسایی شدند که شش گونهجمع

wethloi ، impunctata A.، degener A.، C. escalerae وS.  

 johanidesi اولین بار برای فون استان کرمانشاه معرفی  برای
ها با تغذیه از چوب که الروهای این سوسکطوریشوند. بهمی

های عرضی و طولی در داخل چوب سبب درختان و حفر داالن
 شوند. ها و درختان میخشکیدگی شاخه

   
(C) (B) (A) 

   
(F) (E) (D) 

   
(I) (H) (G) 

   
(L) (K) (J) 

، A. ottomana(: حشره بالغ B، )S. johanidesi(: حشره بالغ A) گيالنغرب شهرستان در بلوط درختان خوارچوب هایسوسک زیستي مختلف مراحل -2شکل 

(C حشره بالغ :)A. undulata( ،D حشره بالغ :)A. wethloi( ،E دسته تخم :)C. anthracina( ،F حشره بالغ :)C. anthracina( ،G, H, I الروهای :)

C. anthracina، (J :)حشره بالغ naA. ottoma( ،K شفيره و حشره بالغ :)A. ottomana( ،L:) شفيره sp. Acmaeodera 
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ها از اواخر فروردین در دوره خروج این سوسک 
مناطق گرمسیری شهرستان مانند ویژنان تا اواسط 
مردادماه در مناطق مرتفع و سردسیر مانند ارتفاعات کچل 

های ها پس از ظاهر شدن، از برگمتفاوت بود. سوسک
های وحشی تازه درختان بلوط، تنگرس، ارژن و گل

ها و تنه یزی روی سرشاخهرتغذیه و بعد اقدام به تخم
کنند. الروها پس از خروج از تخم به درختان بلوط می

های چوبی داخل شاخه نفوذ و از الیه کامبیوم یا بافت
مراحل مختلف زیستی  2کنند. شکل تغذیه می

خوار را در شهرستان گیالنغرب نشان های چوبسوسک
 دهد.می

رب بر اثر های شهرستان گیالنغبا توجه به اینکه جنگل
عوارض طبیعی به چند بخش و منطقه مجزا تقسیم 

های اند، در هر منطقه، گونه متفاوتی از سوسکشده
خوار جمعیت بیشتری داشتند. برای نمونه در چوب
 P. lugubris های منطقه داربلوط ویژنان، گونهجنگل

،  C. bagdadensisهایگونه غالب بود و پس از آن گونه

A. impunctata و C. cariosa  بیشترین جمعیت را در
که فقط  .johanidesi S منطقه ویژنان داشتند. غیر از گونه

ها تقریباً در توق مشاهده شد، سایر گونهودر منطقه تق
( و 3بیشتر مناطق جنگلی شهرستان حضور داشتند )شکل 

تنها زمان ظهور آنها با توجه به ارتفاع منطقه متفاوت بود. 
در منطقه شمال روستای  .anthracina C مثالً گونه

متر از سطح دریا در اواخر  1270سماوات با ارتفاع 
ماه، ولی در ارتفاعات قالجه با فروردین و اردیبهشت

متر از سطح دریا تا اواخر تیرماه نیز  2070ارتفاع 
 .P هایدر سطح شهرستان گونهمجموع  در مشاهده شد.

slugubri ،C. cariosa،undulata A.  و A. wethloi 
ترتیب بیشترین فراوانی جمعیت را در مناطق مورد به

 مطالعه داشتند.
ای های گیاهی درختی و درختچهفراوانی نسبی گونه

شان داده شده است. ن 4مطالعه در شکل در مناطق مورد 
 9/77اساس، گونه بلوط ایرانی با فراوانی نسبی اینبر

ب گیاهی موجود در منطقه عنوان گونه غالدرصد به
های تنگرس، بنه و کیکم شناسایی شد و پس از آن گونه

درصد بیشترین فراوانی  4و  5، 36/8ترتیب با فراوانی به
 8/1های موجود شامل زالزالک )را داشتند. سایر گونه

درصد(، بادامک  9/0درصد(، ارژن ) 3/1درصد(، راناس )
 .درصد( است 4/0درصد( و دافنه ) 4/0)

های بنه و بلوط باالترین نسبت خشکیدگی در گونه
های ایرانی مشاهده شد که آثار خشکیدگی با شدت

درصد از این  1/72و  4/81ترتیب روی مختلف به
درختان مشاهده شد. در مقابل، کمترین میزان خشکیدگی 

ترتیب روی درختان دافنه، بادامک و ارژن مشاهده شد. به
 Daphneروی درختان دافنه، توجه اینکه نکته قابل

 Royle mucronata گونه آثار خسارتی مشاهده هیچ
درصد درختان آماربرداری شده، زنده، سالم و نشد و صد

 (.1فاقد خشکیدگی بودند )جدول 
فراوانی درجات مختلف خشکیدگی روی هر یک از 

مطالعه در جدول  های درختی موجود در منطقه موردگونه
 8/3، 3/9، 2/17، 37است. برای نمونه در ارائه شده  2
مطالعه درصد از درختان گونه بلوط ایرانی مورد  7/32و 
 درصد >80و  60-80، 40-60، 20-40، <20ترتیب به

 مشاهده شد. خشکیدگی
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 براساس نتایج این تحقيق گيالنغرب شهرستان در حوزه بلوط درختان خوارچوب هایسوسک پراکنش -3شکل 

 

 
 مناطق جنگلي شهرستان گيالنغرب در موجود ایدرختچه و درختي هایگونه ميانگين فراواني -4 شکل
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 مطالعههای درختي موجود در منطقه مورد در گونه)درصد( نسبت خشکيدگي  -1جدول 

 وضع ظاهری بلوط ایراني  ارژن تنگرس کيکم زالزالک بنه بادامک راناس

7/19  6/5  4/81  8/21  37 1/22  5/12  1/72  خشکیده 

3/80  4/94  6/18  2/78  63 9/77  5/87  9/27  سالم 

 مجموع 100 100 100 100 100 100 100 100

 

 مطالعههای درختي موجود در منطقه مورد فراواني درجات مختلف خشکيدگي در گونه -2جدول 

 گونه درختي
 درصد خشکيدگي

20> 40 -20 60 -40 80 -60 80< 

 7/32 8/3 3/9 2/17 37 بلوط ایرانی

 15 5/4 3/12 3/36 8/31 بنه

 75/28 0 25/11 25/11 75/48 تنگرس

 75/10 0 7/7 7/7 85/73 کیکم

 0 0 9/5 9/5 2/88 زالزالک

 80 0 0 0 20 ارژن

 0 0 0 0 100 بادامک

 0 0 0 0 0 دافنه

 

مطالعه، فرم رویشی بیشتر درختان بلوط در مناطق مورد  
زاد دارند، در این فرم رویشی درختان با درجه شاخه

درصد بیشترین فراوانی را داشتند و  20خشکیدگی کمتر از 
درصد، کمترین فراوانی را در  40-60درجه خشکیدگی 

زاد، حداقل و مطالعه داشت. در فرم دانهمیان درختان مورد 
و  60-80ترتیب در درجات خشکیدگی داکثر فراوانی بهح

 (.3درصد مشاهده شد )جدول  100-80

 

 مطالعهزاد در منطقه مورد زاد و دانههای رویشي شاخهفراواني درجات خشکيدگي درختان بلوط ایراني در فرم -3 جدول

 فرم رویشي
 درصد خشکيدگي

20> 40-20 60-40 80-60 80< 

 74/17 01/4 8/12 8/25 6/39 زادشاخه

 15/38 6/3 8 14 11/36 زاددانه

 

 بحث
 11در این تحقیق برای اولین بار در شهرستان گیالنغرب، 

خوار روی درختان بلوط، بنه، ارژن و گونه سوسک چوب

آوری شد که این تعداد گونه و شدت خسارت تنگرس جمع
دهنده تأثیر مهم این حشرات در روند خشکیدگی آنها نشان

شود درختان بلوط است. با بررسی منابع موجود مشخص می
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های زیادی در مورد مطالعه و شناسایی تاکنون بررسی
عنوان یکی از عوامل عمده خوار بلوط بههای چوبسوسک

شکیدگی درختان بلوط، در کشور انجام نشده و اصلی خ
شده توسط است. طی یکی از معدود مطالعات انجام

Jozeyan ( در جنگل2015و همکاران ) ،های استان ایالم
خوار روی درختان بلوط شش گونه سوسک چوب

تنها  C. bagdadensis آوری و شناسایی شد که گونهجمع
رو ا و تحقیق پیششده مشترک در تحقیق آنهگونه شناسایی

طغیان سوسک Abaei (2011 ) و Jozeyanهمچنین  است.
را به دنبال چندین سال  Agrilus hastulifer خوارچوب

 Abaeiهای استان ایالم وسالی و گردوغبار در جنگلخشک

 Scopoli, Anthaxia hungarica)( خسارت گونه 2009) 

گزارش را روی درختان بلوط در استان کرمانشاه  (1772
 کردند.

ها با وجود اینکه تغییرات اقلیمی، کاهش میزان بارندگی
های اخیر در سطح منطقه و بروز پدیده گردوغبار در سال

های جنگلی مطالعه سبب ضعف فیزیولوژیک گونه مورد
شک آفات زیست بلوط شده است، بیویژه گونه دیربه

ی را بر طلب، ضربه نهایعنوان آفات فرصتخوار نیز بهچوب
پیکره درختان بلوط وارد کردند و با تغذیه از درختان 

درنهایت سبب خشکیدگی و زوال آنها شدند. در این  میزبان،
 خوارچوبهای تحقیق، آثار و شواهد خسارت سوسک

 درصد از درختان بلوط شهرستان مشاهده شد.  3/61روی 
های مختلف موجود در نتایج بررسی خشکیدگی گونه

مطالعه نشان داد، پدیده خشکیدگی فقط منحصر ورد منطقه م
های موجود در به گونه بلوط ایرانی نیست بلکه سایر گونه

جمله بیش با آن مواجه هستند که ازواین اکوسیستم نیز کم
توان به بنه یا پسته وحشی اشاره کرد ها میاین گونه

(. نسبت خشکیدگی در بنه حتی از گونه 2و  1های )جدول
درصد خشکیدگی در بنه در  4/81وط ایرانی بیشتر بود )بل

مجموع کل درصد در بلوط ایرانی(، اما در 4/72مقابل 
ها، فراوانی خشکیدگی در درختان بلوط ایرانی بیشتر از گونه

دلیل فراوانی بیشتر ها بود که البته این موضوع بهسایر گونه
رسد تغییر ینظر ماین گونه در واحد سطح است. بنابراین به 

اقلیم و سایر عوامل مؤثر در رژیم هیدرولیکی اکوسیستم 
منطقه از قبیل کاهش متوسط بارندگی سالیانه، افزایش 
متوسط دمای سالیانه، افزایش تبخیر سالیانه و کاهش 
رطوبت نسبی سالیانه فاکتورهایی هستند که نقش اصلی را 

انی های جنگلی بلوط ایردر شروع پدیده خشکیدگی توده
( نیز در مطالعه خود 2014و همکاران )  Ahmadi.اندداشته

اند. براساس های ایالم، به این عوامل اشاره کردهدر جنگل
های در جنگل (2011و همکاران ) Hamzehpourمطالعه 

داری بر دشت برم کازرون، کاهش بارندگی اثر معنی
 داردمایی معنی خشکیدگی داشته است، اما تأثیر تغییرات

دار نشدن اثر رسد معنینظر میرو به نبوده است. ازاین
دلیل گرمسیر تغییرات دمایی بر خشکیدگی بلوط ایرانی، به

 بررسی بوده است.بودن منطقه مورد 
های مختلف از مقایسه فراوانی خشکیدگی در گونه

دهنده مرحله شروع خشکیدگی تا کامالً خشک، نشان
یه است. در مراحل بعدی، روند حداکثر فراوانی در مراحل اول

فراوانی خشکیدگی به شدت کاهش و در مراحل پایانی تا 
که در گونه بلوط ایرانی حالییابد، درحدودی افزایش می
های موجود، این روند حالت معکوس نسبت به سایر گونه

دارد، یعنی در مراحل آغازین خشکیدگی، فراوانی درختان 
تدریج در مراحل عالی خشکیده کمتر بوده است و به

خشکیدگی، تعداد درختان خشکیده به بیشترین مقدار خود 
رسد و در درختان کامالً خشک، فراوانی تا حدودی می

یابد. درختان کامالً خشک، بیشتر برای مصارف کاهش می
شوند و گاهی قسمتی سوخت توسط روستاییان استفاده می

شوند، این از آنها، یا به شکل کامل از عرصه خارج می
موضوع یکی از مهمترین علل کاهش فراوانی این درختان 

 است.
زاد گونه بلوط ایرانی، فراوانی شاخههای در گروه

درصدهای پایین خشکیدگی بیشتر بود، این مورد در مراحل 
بینابینی بسیار کاهش یافته است و در مراحل پیشرفته 

(. 3خشکیدگی تا حدودی افزایش نشان داد )جدول 
زاد، شدت خشکیدگی کمتر از های شاخهکلی، در پایهطوربه

زنی زاد، حاصل جستهای شاخهزاد است. پایهنههای داپایه
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سال هستند و از های درختانی هستند که معموالً کهنریشه
طریق توسعه سیستم ریشه خود به نقاط عمیق خاک، توان 
بیشتری برای مقابله با خشکیدگی حاصل از خسارت آفات 

( در 2015aو همکاران ) Mahdaviها دارند. و بیماری
ه بیوره استان ایالم، درصد خشکیدگی های منطقجنگل

زاد را بیشتر از فرم درختان بلوط دارای فرم رویش دانه
زاد گزارش کردند که با نتایج این بررسی شاخه رویشی

همچنین، میزان خشکیدگی در درختان بلوط . همسو است
تر، بدون در نظر گرفتن تأثیر فاکتور ایرانی با تاج کوچک

داری بیشتر تشخیص طور معنیی بهزادزادی و دانهشاخه
شد و علت آن را وجود ریشه افشان و سطحی این  داده

در تحقیقی (. Fallah & Haidari, 2018) انددرختان دانسته
زاد کمتر از دیگر، میزان خشکیدگی در درختان دانه

دست که مغایر با نتایج بهها گزارش شده است گروهجست
آمده در این پژوهش است و علت این نتیجه بیشتر، مربوط 

انجام مطالعه و  های محیطی محلبه تفاوت ویژگی
اساس نتایج های فردی و اجتماعی درختان است. برویژگی

این مطالعه، درختان با توجه به خصوصیات فردی و 
به تنش خشکی های متفاوتی اجتماعی خود در توده، واکنش

ذخیره نزوالت جوی با . (Hosseini, 2014) دهندنشان می
استفاده از بانکت خطی و هاللی تأثیر زیادی در افزایش 

درصد و بهبود  39و  21ترتیب به میزان رطوبت خاک به
ادابی آنها سالمت درختان دچار خشکیدگی و تغییر درجه ش

دارد، بنابراین، احداث بانکت هاللی برای دخیره نزوالت با 
هدف مدیریت پدیده خشکیدگی درختان بلوط پیشنهاد 

 .(2019et al. Hosseinzadeh ,) شودمی
های زاگرس، در بیشتر موارد، در مطالعه جنگل

ختان بلوط مورد توجه قرار گرفته است و خشکیدگی در
مطالعه و بررسی سایر درختان کمتر انجام شده است. نتایج 

دست آمده در این مطالعه نشان داد که میزان خشکیدگی به
عنوان یک گونه اقتصادی که در گونه بنه )پسته وحشی( به

برداشت بذر و صمغ آن تأثیر زیادی در معیشت مردم دارد، 
است و بررسی و مطالعه آن ضروریست. همچنین،  توجهقابل 

 تأثیرات عوامل توپوگرافی،به در مدیریت این عارضه باید 

 آنها توجه ویژه شود.شناسی منطقه و عوامل متأثر از جنگل
 

 سپاسگزاری
)از کشور اسلواکی( برای  Eduard Jendekاز آقای دکتر 

خوار صمیمانه های چوبشناسایی و تأیید گونه سوسک
 شود. قدردانی می
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Abstract 

    The oak decline phenomenon, causes crown dieback, decreasing the radial growth and 

eventually the death of oak trees. The first step to control this phenomenon is conduction a 

management program. Identification of the factors which are related to oak decline, is a key 

factor in management of this phenomenon in Zagros oak forests. The aim of this study was 

collecting and identifying the oak borer beetles in the forests of Gilane Gharb region in 

southwestern of Kermanshah province. The required data were obtained by direct observation 

and field sampling. The samples were collected based on a systematic sampling pattern in 90 

square plots (50× 50 m) and all trees were surveyed in each plot. The borer beetles were 

collected by splitting the dried branches, cutting the trunk and branches and keeping them in a 

proper condition. In this study, the damage symptoms from the borer beetles were observed on 

61.3% of oak trees. The collected buprestid borer beetles on the oak trees were identified as 

following: Acmaeodera (Acmaeotethya) degener (Scopoli, 1763), Acmaeodera (Acmaeotethya) 

ottomana (Frivaldszky von Frivald, 1840), Acmaeodera (Acmaeotethya) undulata (Abeille de 

Perrin, 1891), Acmaeodera (Acmaeodera) wethloi (Obenberger, 1940), Acmaeoderella 

(Carininota) impunctata (Abeille de Perrin, 1891), Capnodis anthracina (Fischer, 1830), 

Capnodis cariosa hauseri (Obenberger, 1928), Chalcophorella (Stigmatophorella) bagdadensis 

(Laporte & Gory, 1836), Chalcophorella (Stigmatophorella) escalerae (Abeille de Perrin, 

1904), Perotis lugubris longicollis (Kraatz, 1880), Svatactesis johanidesi (Bílý, 1997).  

The most abundant species were P. lugubris, C. cariosa, A. undulata and A. wethloi, 

respectively. 
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