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فعالیت پروانه جوانهخوار بلوط ( )Tortrix viridana L.منجر به تغییر الگوی فنولوژی درختان و تغییر مقدار شاخص سطح برگ

در ناحیه رویشی زاگرس میشود .در پژوهش پیشرو ،روند تغییرات شاخص سطح برگ در دو منطقه شاهد (بدون آفت) و آفتزده
در جنگلهای بلوط شهرستان سردشت استان آذربایجانغربی مطالعه شد .با استفاده از دوربین لنز چشمماهی در  15نقطه از هر یک
از دو منطقه ،از فروردین تا آذر  ،1399در  32نوبت عکسبرداری و همبستگی شاخص سطح برگ با پارامترهای اقلیمی دما ،نقصان
فشار بخار ،بارش ،تبخیر و ساعات آفتابی بررسی شد .نتایج نشان داد ،میانگین شاخص سطح برگ در منطقه شاهد 1/51 ،و در
منطقه آفتزده 0/90 ،و این اختالف در سطح اطمینان  99درصد معنیدار بود .بیشینه شاخص در منطقه آفتزده ( )1/32در 19
خرداد و در منطقه شاهد ( 8 ،)1/81روز زودتر (در  11خرداد) رخ داد .شاخص سطح برگ در هر دو منطقه شاهد و آفتزده با کلیه
پارامترهای اقلیمی (بهجز بارش) همبستگی مثبت معنیدار نشان داد .پارامترهای اقلیمی ،همبستگی بیشتری را با شاخص سطح برگ
در منطقه شاهد در مقایسه با منطقه آفتزده داشتند (میانگین  0/6در مقابل  .)0/4دما در هر دو منطقه ،دارای بیشترین همبستگی با
شاخص سطح برگ بود ( 0/7در منطقه شاهد و  0/5در منطقه آفتزده) .حساسیت شاخص سطح برگ به فعالیت آفت پروانه
جوانهخوار بلوط و نیز اثرپذیری شاخص از پارامترهای اقلیمی ،نشان داد که تغییرات اقلیمی میتوانند آثار شگرفی بر فنولوژی
درختان بلوط در این ناحیه رویشی داشته باشند.
واژههای کلیدی :آذربایجانغربی ،جنگل بلوط ،دما ،ضریب همبستگی.

مقدمه
جنگلهای ناحیه رویشی زاگرس که پوشش درختی آن
بیشتر بلوط است ،با مساحتی حدود شش میلیون هکتار40 ،
درصد از مساحت جنگلهای ایران را به خود اختصاص
دادهاند .در دهههای اخیر ،این جنگلها در معرض تهدیدات

متعددی قرار گرفتهاند که از آن جمله میتوان به تغییر
کاربری اراضی ،قطع درختان ،چرای دام ،آتشسوزی عمدی
و غیرعمدی ،تغییرات اقلیمی و تهاجم آفات و بیماریها
اشاره کرد (.)Sagheb Talebi et al., 2014
آفات ،ساالنه با تأثیر منفی بر محصوالت غذایی و
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زیرساختها و کمک به شیوع بیماری ،میلیاردها دالر زیان
مالی در سطح جهانی به بار میآورند ( Crimmins et al.,
 .)2020در این بین ،زوال درختان بلوط طی چند دهه اخیر
در نقاط مختلف جهان بهویژه ایران روند افزایشی به خود
گرفته است ( Hagh Doust et al., 2017; Pourhashemi
 et al., 2017; Denman et al., 2018; HernándezLambraño et al., 2019; Pinho et al., 2020; Barsoum

 .)et al., 2021در پدیده زوال جنگلهای بلوط ،حشرات و
میکروارگانیسمهای بیماریزا ،بیشتر بهعنوان عوامل مرگو
میر ،با این پدیده همراه هستند ( .)Haavik et al., 2015این
عوامل بیماریزا شامل دو گروه از ارگانیسمها هستند:
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حشرات و قارچها ( .)Tabari, 2016آفات مربوط به بلوط
بهعنوان حشرات برگخوار و النهکننده در پوست و مغز
چوب هستند .شدت و تناوب از بین رفتن برگ درختان از
طریق حشرات برگخوار میتواند عامل مرگومیر بلوط یا
تسهیلکننده حمله عوامل بیماریزا باشد .در میان آفتهای
درختان جنگلی ،پروانهها فراوانترین و مضرترین حشرات
برگخوار هستند ( .)Tiberi et al., 2016پروانه جوانهخوار
بلوط ( )Tortrix viridana L.ازجمله آفات مهم جنگلهای
بلوط در برخی از کشورهای اروپایی ،شمالغرب آفریقا،
همچنین ایران و عراق است ( )Schroder & Degen, 2008
(شکل .)1

شکل  -1پروانه جوانهخوار بلوط ( )Tortrix viridana L.و تغذیه از برگ درختان بلوط
Figure 1. Tortrix viridana L. and feeding the leaves of oak trees
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میزبان این آفت در جنگلهای ایران ،دارمازو ( Quercus

 )infectoriaو بلوط ایرانی /برودار ( )Q. brantiiاست
( .)Gieger & Thomas, 2005عالوهبراین ،پروانه
جوانهخوار بلوط از دیگر گونههای گیاهی مانند افرا ( Acer
 )spp.و صنوبر ( )Populus spp.نیز تغذیه میکند ( Ciesla
 .)et al., 2004شدت تغذیه و خسارت زیاد در سنین چهارم
و پنجم الروی ظاهر شده ،بهطوریکه در ماههای اردیبهشت
و خرداد ،در بعضی از موارد درختان را بهکلی عاری از برگ
میکند ( .)Baltensweiler et al., 2008بنابراین ،فعالیت این
آفت در فصل رویش ،میتواند منجر به تغییر الگوی ساالنه
مقدار شاخص سطح برگ ( )LAI: Leaf Area Indexشود.
تغییر در الگوی شاخص سطح برگ نیز ممکن است عواقب
اکولوژیک مهمی ازجمله تغییر در طول فصل رشد و میزان
جذب خالص و نیز تغییر قابلیت الگوهای خزان داشته باشد
( .)Foster et al., 2013بررسی روند تغییرات شاخص سطح
برگ ارگانیسم هدف ،تعیین زمان اقدامات کنترلی آفات را
تسهیل میکند که این موضوع به کاهش استفاده از مواد
شیمیایی ،صرفهجویی در وقت و هزینه و بهینهسازی
اثربخشی اقدامات مدیریت آفات منجر میشود ( Crimmins
 .)et al., 2020از سوی دیگر ،با توجه به اینکه رشد و نمو،
بقا ،تولیدمثل و مهاجرت حشرات به دمای محیط وابسته
است ،بنابراین گرمایش جهانی و تغییر اقلیم بر فعالیتهای
حشرات تأثیرگذار است (.)Wu et al., 2020
مطالعات متعددی در اقصی نقاط جهان در مورد فعالیت
آفات و تأثیر عوامل اقلیمی بر فعالیت آنها انجام شده است،
بهطوریکه  Zargaranو همکاران ( ،)2017با نصب  10تله
فرمونی مثلثی و بررسی تغییرات جمعیتی جوانهخوار بلوط
در جنگلهای سردشت و پیرانشهر در جنوبغربی
آذربایجانغربی ،نشان دادند که دوره الروی این آفت از دهه
اول فروردین شروع و اواخر اردیبهشت پایان مییابد.
یافتههای این پژوهشگران حکایت از آن دارد که اولین
شبپرههای این آفت در دوم خرداد به دام افتادند و شروع
فعالیت این آفت ،در ارتباط با شرایط اقلیمی است،
بهطوریکه در منطقه میرآباد به سبب دما و رطوبت نسبی

بیشتر ،فعالیت آفت نسبت به سایر مناطق چند روز زودتر
شروع میشود Cavaletto .و همکاران ( )2019با بررسی
فنولوژی ظهور و اثر دما بر رشد تخم حشرات راستباالن
( )Orthopteraو شمشیرکداران ( )Tettigoniidaeدر
جنگلهای شمالشرق ایتالیا ،نشان دادند که در سالهای
گرم ،تخمریزی از اوایل بهار آغاز و مدت بیشتری نیز طول
میکشد .این در حالی است که در سالهای سردتر ،تخم
ریزی با تأخیر شروع شده و به چند روز محدود میشود.
 Pureswaranو همکاران ( )2019در مطالعهای در شرق
کبک در شمالشرق کانادا نشان دادند که همزمانی فنولوژیک
بین کرم جوانهخوار صنوبر شرقی ( Choristoneura
 )fumiferanaو درختان میزبان آن در جنگل ،با افزایش دما
افزایش مییابد ،بهطوریکه در آبوهوای گرمتر ،فعالیت
برگخواری آفت در اوایل فصل آغاز میشود که این
موضوع موجب افزایش آسیب به میزبان اصلی میشود.
نتایج مطالعات  Jakobyو همکاران ( )2019در جنگلهای
اروپا نیز حکایت از آن دارد که تغییرات آبوهوایی
الگوهای فنولوژیک ارتفاعی سوسک پوستخوار ( Bark
 )beetleصنوبر اروپا را تغییر میدهد ،بهطوریکه با گرمتر
شدن هوا ،آسیبهای این آفت در ارتفاعات پایینتر نیز
افزایش خواهد یافت Wu .و همکاران ( ،)2020با بررسی
تأثیر گرم شدن آبوهوا بر فنولوژی آفات شته ،به این نتیجه
رسیدند که فصل فعالیت و مهاجرت این آفات ،همراه با گرم
شدن آبوهوا طوالنی شده است.
در مطالعات فنولوژیک ،بیشتر تغییرات مربوط به
شاخص سطح برگ ،معیاری برای بررسی مراحل رشد
پوشش جنگلی است ،بنابراین با بررسی نوسانهای این
شاخص ،میتوان دوره یا تاریخ حداکثر فعالیت این آفت را
که منجر به کاهش شدید میشود ،تعیین کرد .درواقع سؤال
اصلی پژوهش پیشرو این است که آیا روند تغییرات
شاخص سطح برگ در منطقه شاهد و آلوده به پروانه
جوانهخوار بلوط در جنگلهای بلوط استان آذربایجانغربی
متفاوت است؟ و پارامترهای اقلیمی چه تأثیری در روند این
تغییرات دارند؟
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مواد و روشها
این پژوهش در شهرستان سردشت انجام شد .این
شهرستان با مساحت حدود  1378کیلومترمربع و ارتفاع
متوسط  1517متر از سطح دریا ،در جنوبغربی استان
آذربایجانغربی واقع شده است و از شمال به شهرستان
پیرانشهر ،از شمالغربی به مهاباد ،از شرق به بوکان ،از
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جنوب به استان کردستان و کشور عراق و از غرب به کشور
عراق منتهی میشود (شکل  .)2پوشش جنگلی ،یکی از
کاربریهای اراضی این شهرستان است که حدود 35
کیلومترمربع از وسعت شهرستان را دربر گرفته است
(.)Maroufzade et al., 2021

شکل  -2موقعيت مناطق شاهد و آفتزده در شهرستان سردشت ،استان آذربایجانغربي
Figure 2. The locations of control and pest-affected areas in Sardasht county, west Azarbaijan
province
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بیشتتتر درختتتان ایتتن منطقتته را گونتتههتتای دارمتتازو
( ،)Q. infectoriaویول ( )Q. libaniو برودار ( Q. brantii
 )Lindlتشکیل میدهند که بههمراه آنهتا درختتان زالزالتک
( ،)Crataegus spp.بنتته ( )Pistacia atlantica Desf.و
گالبی وحشی ( )Pyrus communis L.نیز دیتده متیشتوند
( .)Eshaghi-Rad et al., 2016اقلیم منطقه براساس منحنی
آمبتترژه در محتتدوده اقلتیم ستترد و خشتتک قتترار گرفتتته و
براساس منحنی آمبروترمیک ،چهار ماه از سال خشک است

(.)Biabani et al., 2016
در پژوهش پیشرو ،پارامترهای اقلیمی دما ،بارش،
سرعت باد و تابش خورشیدی ثبتشده در ایستگاه
هواشناسی سینوپتیک شهرستان سردشت (طول جغرافیایی
 36درجه و  9دقیقه و  8ثانیه و ارتفاع  1557متر از سطح
دریا) استفاده شدند .این ایستگاه بهترتیب از منطقه شاهد و
آفتزده ،در حدود  8و  9کیلومتر فاصله دارد (شکل .)2

شکل  -3تودههای شاهد (چپ) و آفتزده (راست) بلوط
Figure 3. Control (left) and pest-affected (right) stands of oak
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روش پژوهش
انتخاب مناطق شاهد و آفتزده و نقاط تصویربرداری
با هدف بررسی تغییرات شاخص سطح برگ طی دوره
رویش و تأثیر فعالیت آفت پروانه جوانهخوار و ارتباط آن
با پارامترهای اقلیمی ،دو منطقه شاهد و آفتزده در اطراف
قبرستان روستای کوربناو و دشت ویشکهشیو در عباسآباد
با توجه به شرایط اقلیمی و فیزیوگرافیک و نیز اطالعات
کارشناسان محلی و بازدید میدانی انتخاب شدند (شکل .)3
فاصله مناطق شاهد و آفتزده (منطقه آفتزده در
شمالغربی منطقه شاهد قرار گرفته است) ،در حدود 1000
متر و ارتفاع از سطح دریا و شیب دامنه در منطقه شاهد،
بهترتیب  1607متر و  12درصد و در منطقه آفتزده1618 ،
متر و  11درصد است .جهت دامنه نیز در هر دو منطقه شاهد
و آفتزده ،رو به جنوب است (شکل  .)3با توجه به فاصله
کم فیزیوگرافی و توپوگرافی مشابه در مناطق شاهد و
آفتزده ،پوشش درختان هر دو منطقه از شرایط اقلیمی و
زمینی مشابهی برخوردار بود .منطقه شاهد ،توده کوچک
درختان جنگلی جداافتاده از منطقه جنگلی آفتزده بود که
احتماالً بهدلیل همین ناپیوستگی ،از هجوم آفت یادشده در
امان مانده است .پس از انتخاب مناطق شاهد و آفتزده،
جهت محاسبه شاخص سطح برگ در هر یک از این دو
منطقه 15 ،نقطه تصویربرداری بهطور تصادفی انتخاب گردید
و سپس ،از این نقاط ثابت ،در طول دوره تغییرات شاخص
سطح برگ درختان تصویربرداری شد.
اندازهگیری شاخص سطح برگ
برای اندازهگیری شاخص سطح برگ ،از دوربین لنز
چشم ماهی استفاده شد ( Canon EOS 6D with a 180°
 .)fish-eye lens: Canon EF 8-15 mm f/4Lشاخص
سطح برگ تودههای جنگلی در منطقه شاهد و آفتزده به
مدت هشت ماه ،از  31فروردین تا  5آذر 1399
خورشیدی ،توسط دوربین چشم ماهی به روش نیمهکروی
عکسبرداری شد .عدسی چشم ماهی ،یک تصویر دایرهای
با زاویهای  180درجه تولید میکند که آسمان در مرکز و
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افق در حاشیه نشان داده میشود .برای اندازهگیری ،دوربین
لنز چشم ماهی روی سهپایهای که دارای تراز بوده مستقر
شده و در هر عکسبرداری ،از افقی بودن محل استقرار
دوربین اطمینان حاصل شد (.)Deljouei et al., 2016
سیستم استاندارد دوربین چشم ماهی شامل یک دوربین
دیجیتالی یا فیلمی ،یک لنز کالیبرهشده چشم ماهی برای
افزوده شدن به دوربین استاندارد و یک سیستم خودتسطیح
(برابرسازی) است .تصاویر نیمکرهای حاصل بهصورت
خارجی و با استفاده از نرمافزارهای مخصوص ،همچنین
براساس حلقههای مشخصکننده نور برای تعیین درصد
تابش ،پردازش میشوند .درنهایت ،تصاویر گرفته شده با
نرمافزار  GLAپردازش شده و شاخص سطح برگ محاسبه
شد (.)Olivas et al., 2013
فاصله زمانی بین عکسبرداریها ،با توجه به روند
تغییرات شاخص سطح برگ درختان جنگلی ،همچنین زمان
فعالیت پروانه جوانهخوار متفاوت بود ،بهطوریکه در آغاز
فصل رویش ،همزمان با فعالیت پروانه جوانهخوار و تغییرات
سریعتر شاخص سطح برگ ،سه روز یکبار ،در اواسط دوره
رویش ،حدود  15روز یکبار و در پایان فصل رویش و
آرامش بیشتر آفت یادشده و شتاب کمتر تغییرات شاخص
سطح برگ ،فاصله زمانی عکسبرداریها شش روز در نظر
گرفته شد .برای تحلیلهای آماری از برنامههای SPSS 21
و  Excelاستفاده شد .نرمال بودن توزیع شاخص سطح برگ
در منطقه آفتزده و شاهد ،با کاربرد آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف بررسی شد .از آزمون لون برای بررسی همگنی
واریانسها و از آزمون  tمستقل برای بررسی تفاوت بین
میانگین شاخص سطح برگ در منطقه آفتزده و شاهد
استفاده شد .در پایان ،روند تغییرات شاخص سطح برگ با
روند تغییرات دادههای پارامترهای اقلیمی دما ،نقصان فشار
بخار ( ،)VPD: Vapor Pressure Deficitتبخیر ،ساعات
آفتابی و بارش ایستگاه سینوپتیک سردشت مقایسه و
تجزیهوتحلیل شدند.
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نتایج
روند تغييرات شاخص سطح برگ در مناطق شاهد و
آفتزده
در طول دوره اندازهگیری شاخص سطح برگ 32 ،بار در
 15نقطه از هر یک از دو منطقه شاهد و آفتزده اقدام به
عکسبرداری شد ،بدینترتیب در هر یک از این دو منطقه،
 435عکس تهیه گردید .سپس مقادیر متوسط آن طی هر
نوبت برداشت ،محاسبه و روند تغییرات این شاخص طی یک
دوره رویش (از  31فروردینماه تا پنجم آذرماه) بررسی شد
(شکل  .)4بیشینه شاخص سطح برگ در منطقه شاهد ()1/81
در تاریخ  11خرداد ( 8ژوئن) اندازهگیری شد ،درحالیکه
مقدار بیشینه در منطقه آفتزده ( ،)1/32با تأخیر زمانی 8
روزه در تاریخ  19خرداد ( 31مه) رخ داد و روند کاهشی آن

نیز بسیار زودتر شروع شد ( 15مرداد ماه) (شکل .)4
بهعالوه در منطقه آفتزده ،در پایان فصل رویش (15
آبانماه) ،افزایش جزئی در شاخص سطح برگ دیده شد .در
نقطه مقابل ،روند کاهشی شاخص سطح برگ در منطقه شاهد
با بیش از یک ماه تأخیر زمانی نسبت به منطقه آفتزده ،از
 17شهریور شروع و بدون تغییر تا پایان دوره رویش ادامه
یافت (شکل  .)4بهطورکلی ،تعداد نوسانهای شاخص سطح
برگ در منطقه آفتزده بیش از منطقه شاهد بود .نتایج نشان
داد در منطقه شاهد ،در ابتدای دوره رویش تا نقطه حداکثر
شاخص ،کاهش قابل توجهی مشاهده نشد ،درحالیکه در
منطقه آفتزده ،پس از شروع روند افزایشی شاخص سطح
برگ ،مقدار این شاخص از  26اردیبهشت تا  3خرداد
کاهش جزئی را نشان داد (شکل .)4

شکل  -4روند تغييرات روزانه شاخص سطح برگ در مناطق شاهد و آفتزده در سال 1399
(مثلثهای توپر و دایرههای توخالي ،زمانهای اندازهگيری را نشان ميدهند)
Figure 4. The trends of daily changes of the leaf area index (LAI) in control and pest-affected areas in
2019. Filled triangles and open circles indicate measurement times

نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف حکایت از نرمال
بودن توزیع شاخص سطح برگ در دو منطقه شاهد و آفتزده
در سطح اطمینان  95درصد داشت (جدول  .)1براساس آزمون

لون ،واریانس شاخص سطح برگ در مناطق شاهد و آفتزده
یکسان بوده و آزمون  tنیز نشان داد ،میانگین شاخص سطح
برگ در هر دو منطقه در سطح اطمینان  99درصد ،دارای
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شاهد 0/61 ،بیشتر از منطقه آفتزده بود (جدول .)2

تفاوت معنیدار بود .میانگین شاخص سطح برگ در منطقه

جدول  -1نتایج آزمون نرمال بودن کلموگروف -اسميرنوف شاخص سطح برگ در مناطق آفتزده و شاهد
Table 1. The results of the Kolmogorov-Smirnov normality test for the leaf area index (LAI) in the
pest-affected and control areas
آماره کلموگروف-

انحراف استاندارد

منطقه

ميانگين

بيشينه

کمينه

Region

Average

Maximum

Minimum

Standard
deviation

شاهد

1.51

1.32

0.33

0.306

معنيداری

اسميرنوف
Kolmogorov-Smirnov
statistics
1.333

Sig.

0.057

Control

آفتزده

1.81

0.90

0.340

0.66

0.278

0.993

Pest-affected

جدول  -2نتایج آزمونهای لون و  t-testمستقل برای مقایسه شاخص سطح برگ در مناطق آفتزده و شاهد
Table 2. The results of Lon's and independent t-tests to compare the leaf area index (LAI) in the pestaffected and control areas
آزمون لون (برابری
آزمون ( tبرابری ميانگينها)
واریانسها)
t-test for Equality of Means

Levene's Test for
Equality of Variances

تفاوت در سطح اطمینان 95
F

معنیداری

t

Sig.

2.217

0.142

-7.544

درجه آزادی

معنیداری

df

Sig.

62

0.000

روند پارامترهای اقليمي
در میان پارامترهای اقلیمی ،تغییرات دمای کمینه،
متوسط و بیشینه با تغییرات شاخص سطح برگ در ابتدای
فصل رشد درختان تطابق کمتری نشان داد ،درحالیکه
بیشترین انطباق آن در میانه فصل رشد ،یعنی اواسط خرداد
تا اواسط تیر مشاهده شد که طی آن ،همزمان با افزایش
دمای کمینه و بیشینه در موج دوم روند افزایشی دما ،مقادیر
شاخص سطح برگ در هر دو منطقه شاهد و آفتزده با روند

تفاوت

تفاوت انحراف

میانگینها

معیارها

Mean
Difference

Std. Error of
Difference

0.610

0.808

درصد
95% Confidence Interval of
the Difference

سطح پایین

سطح باال

Lower

Upper

-0.771

-0.448

افزایشی دوم مواجه شدند (شکلهای  4و  .)5از نیمه مرداد
تا نیمه شهریور ،با موج سوم افزایش دما ،تغییر محسوسی در
منطقه شاهد مشاهده نشد ،درحالیکه منطقه آفتزده با روند
کاهشی مواجه بود (شکلهای  4و  .)5در پایان فصل رویش
نیز ،وقوع رخداد بارش در مقدار شاخص سطح برگ منطقه
شاهد تأثیرگذار نبود ،اما در منطقه آفتزده ،همزمان با وقوع
بارش ،افزایشی کمی نشان داد (حدود .)0/17
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شکل  -5روند تغييرات روزانه پارامترهای اقليمي در سال  1399در ایستگاه هواشناسي سينوپتيک سردشت
Figure 5. The trends of daily changes of climatic parameters in 2019 at the Sardasht synoptic weather
station

در هر دو منطقه شاهد و آفتزده ،اگرچه شاخص سطح
برگ با کلیه پارامترهای اقلیمی بهجز بارش دارای همبستگی
مثبت بود ،اما در هر دو منطقه ،شاخص سطح برگ با دمای
حداقل ،بیشترین همبستگی را نشان داد (شکلهای  6و .)7
بهطورکلی ،پارامترهای اقلیمی همبستگی بیشتری را با

شاخص سطح برگ در منطقه شاهد در مقایسه با منطقه
آفتزده نشان دادند ( 0/6در مقابل  .)0/4پارامتر دما در هر
دو منطقه دارای بیشترین مقدار همبستگی با شاخص سطح
برگ بود (بهطور میانگین  0/7در منطقه شاهد در مقابل
 0/5در منطقه آفتزده) (شکلهای  6و  .)7تفاوت

نشریه علمی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران ،جلد  ،20شماره 1

همبستگی بین شاخص سطح برگ با ساعات آفتابی در دو
منطقه شاهد و آفتزده بیشترین ( )0/26و با تبخیر کمترین
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( )0/10بود (شکلهای  6و .)7

شکل  -6رابطه بين شاخص سطح برگ با پارامترهای اقليمي در منطقه شاهد
Figure 6. Relationships between leaf area index (LAI) and the climatic parameters in the control area

... تأثیر آفت پروانه جوانهخوار بلوط

78

 رابطه بين شاخص سطح برگ با پارامترهای اقليمي در منطقه آفتزده-7 شکل
Figure 7. Relationships between leaf area index (LAI) and the climatic parameters in the pest-affected
area
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بحث
بررسی نتایج بهدستآمده نشان میدهد ،مقتدار شتاخص
سطح برگ در منطقه آفتزده نسبت بته منطقته شتاهد طتی
دوره زمانی مورد مطالعه همواره کمتر بتود .درواقتع ،اگرچته
منتتاطق شتتاهد و آفتتتزده از نظتتر شتترایط اقلیمتتی و
فیزیوگرافیک شباهت بسیاری به همدیگر دارند ،اما در نتیجه
فعالیت آفت پروانه جوانه خوار طی سالیان متمادی در منطقه
آفتزده ،شاهد تضعیف قدرت رشد درختتان منطقته هستتیم
( )Banj Shafiei et al., 2011که سبب شده مقدار شتاخص
سطح برگ در این منطقه ،همواره نسبت به منطقه شاهد کمتر
باشد ،چنانکه در ابتدای دوره رشتد درختتان در تتاریخ 31
فروردین ( 19آوریل) ،مقدار این شتاخص در منطقته شتاهد
 0/66و در منطقه آفتزده 0/33 ،اندازهگیری شد .بتا ادامته
دوره رشد درختان ،بیشترین مقدار شاخص ستطح بترگ در
 11خرداد ماه ( 31مه) به حدود  1/81رسید ،اما در منطقته
آفتزده ،بیشترین مقدار این شاخص  1/31در  19خرداد (8
ژوئن) بتود .از ستوی دیگتر ،نمتای کلتی منحنتی تغییترات
شاخص سطح برگ در منطقه شاهد و آفتزده ،بته همتدیگر
شباهت بسیاری داشت ،اما تفاوتهای بارزی نیز بتین رونتد
تغییرات این شاخص در دو منطقه شاهد و آفتزده مشتاهده
شد .برای نمونه ،طی دوره شروع رشد درختتان تتا مرحلته
اوج رشد ،همزمان با افزایش دما ،شتاخص ستطح بترگ در
منطقه شاهد ،تقریباً بدون وقفه و با رونتدی صتعودی ادامته
یافت ،در حالیکه در منطقه آفتزده روند تغییترات شتاخص
سطح برگ ،بدون وقفه ،یا کامالً صعودی نبتود ،بلکته در دو
مقطع زمانی با روندی نزولی مواجه شد .اولین مقطتع زمتانی
روند نزولی شاخص سطح برگ در منطقه آفتزده ،از تتاریخ
 26اردیبهشت تا  3خرداد ( 15تتا  23مته) در حتدود یتک
هفته بود که طی این مقطع زمانی ،با وجتود صتعودی بتودن
روند تغییرات دما ،مقدار شاخص در منطقته آفتتزده دچتار
سیر نزولی شد .این تاریخ همزمان با تتاریخ فعالیتت پروانته
جوانه خوار است که روی منحنی به خوبی قابل مشاهده است
(شکل  .)4سپس ،تغییرات این شاخص سیر صعودی به خود
گرفت و دوباره در تاریخ  15تا  17خرداد ( 4تتا  6ژوئتن)
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طی مقطع زمانی دوم با یک افت کاهشی کوتاهمتدت مواجته
شد و در ادامه با روند افزایشی در اوایل تیرماه ،به مقدار اوج
خود رسید .با توجته بته اینکته شترایط آبوهتوایی منطقته
آفتزده و منطقه شاهد طی دوره مورد مطالعه مشابه بود ،بته
نظر میرسد تفاوت منحنی تغییرات شاخص ستطح بترگ در
دو منطقه شاهد و آفتزده طی دوره رشد درختتان جنگلتی،
تحت تأثیر فعالیت آفتت پروانته جوانتهختوار بتوده استت.
درواقع ،در ابتدای فصل رشد درختان ،با افزایش دما ،فعالیت
آفت جوانهخوار نیز افزایش یافته و ستبب کتاهش شتاخص
شده است .این یافته با نتایج پژوهشگران بستیاری مطابقتت
دارد ،چنانکه  Zargaranو همکاران ( )2017در جنگل های
سردشت و پیرانشهر نشان دادند ،دما بر زمان شروع فعالیتت
پروانتته جوانتتهختتوار بلتتوط تأثیرگتتذار استتت .یافتتتههتتای
 Cavalettoو همکاران ( )2019در جنگلهای شتمالشترق
ایتالیا نیز نشان میدهد ،در سالهای گرم ،تخمریزی حشرات
راستباالن و شمشیرکداران از اوایل بهار آغاز میشتود ،در
حالیکه در سالهای سردتر ،تخمریزی با تأخیر شروع شتده
و به چند روز محدود متی شتود Pureswaran .و همکتاران
( )2019نیز در شرق کبک در شمالشرق کانادا نشان دادنتد،
در آبوهوای گرمتر ،فعالیت کرم جوانهخوار صتنوبر شترقی
در اوایل فصل آغتاز متیشتود .همچنتین Wu ،و همکتاران
( )2020با بررسی تأثیر گرم شدن آبوهوا بر فنولوژی سته
آفت شته ،به این نتیجه رسیدند که فصل فعالیت و مهتاجرت
این سه آفت همراه با گرم شدن آبوهوا طوالنی شتده بتود.
مشاهدات میدانی و بررستیهتای بته عمتل آمتده در منطقته
آفتزده نیز نشان می دهد که اوج فعالیت پروانه جوانهختوار
مربوط به اواخر اردیبهشت است .بنابراین ،در نتیجه فعالیتت
این آفت ،از تاریخ  26اردیبهشت تا  3خرداد ( 15تا  23مه)
در منطقه آفت زده ،سیر نزولی شاخص سطح بترگ مشتاهده
شد ،درحتالیکته در همتین دوره زمتانی در منطقته شتاهد،
شاخص سطح برگ دارای روندی صعودی است (شتکل .)4
درواقع ،همان طور که پیشتر گفته شد ،طی ایتن دوره یتک
هفتهای ،با فعالیت آفت یادشده ،مقدار شاخص ستطح بترگ
نیز کاهش یافته است .این نتیجه با یافتتههتای  Zargaranو
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همکاران ( )2017مطابقت دارد ،به طوری که این پژوهشگران
نیز طی بررستی تغییترات جمعیتتی جوانته ختوار بلتوط در
جنگل های سردشت و پیرانشهر بیان کردهاند که دوره الروی
این آفت از دهه اول فتروردین شتروع و اواختر اردیبهشتت
پایان مییابد و اولین شبپرههای این آفت ،در دوم خرداد به
دام افتادند.
یکی دیگر از تفاوتهای بارز میان روند تغییرات
شاخص سطح برگ در دو منطقه شاهد و آفتزده ،مربوط
به تفاوت زمان به اوج رسیدن مقدار این شاخص در دو
منطقه بود .در منطقه شاهد ،شاخص سطح برگ در 11
خرداد ( 31مه) به مقدار بیشینه رسید ،درحالیکه در منطقه
آفتزده 8 ،روز دیرتر از منطقه شاهد یعنی  19خرداد (8
ژوئن) به مقدار بیشینه خود رسید .درواقع ،به نظر میرسد در
نتیجه فعالیت پروانه جوانهخوار در منطقه آفتزده ،بیشینه
شاخص سطح برگ با تأخیر زمانی حدود یک هفتهای
مواجه شده است .بررسی سیر تغییرات شاخص سطح برگ
طی دوره فنولوژیکی درختان جنگلی در منطقه شاهد و
آفتزده ،نشان میدهد که در ابتدای رشد درختان و همزمان
با فعالیت آفت پروانه جوانهخوار ،تغییرات این شاخص در
منطقه آفتزده ،تحت تأثیر آن بود ،اما پس از سپری شدن
دوره فعالیت این آفت ،تغییرات شاخص سطح برگ در هر
دو منطقه از تطابق بیشتری برخوردار بوده و افتوخیزهای
روند تغییرات این شاخص در هر دو منطقه تقریباً با تفاوت
اندکی همراه است .این تطابق تغییرات همسو در مقدار
شاخص مذکور در مناطق مورد مطالعه ،تحت تأثیر شرایط
آبوهوایی است ،بهطوریکه با افزایش دما و تبخیر در
تیرماه ،شاهد کاهش ملموس مقدار شاخص سطح برگ از 9
تا  18تیرماه ( 29ژوئن تا  8جوالی) در دو منطقه شاهد و
آفتزده هستیم (شکل  .)4با بررسی منحنی تغییرات دما در
محدوده مطالعاتی مشاهده میشود که مقدار دمای بیشینه و
کمینه پس از یک روند نزولی ،دوباره از اواخر تیرماه روندی
صعودی به خود گرفته و همزمان با آن ،مقدار تبخیر نیز با
افزایش مواجه شده است (شکل .)5
نتایج بررسیها نشان داد ،منطقه آفتزده نسبت به

تأثیر آفت پروانه جوانهخوار بلوط ...

تغییرات دمایی حساسیت بیشتری از خود نشان میدهد،
بهطوریکه در موج اول افزایش دما در تیرماه ،اگرچه در هر
دو منطقه شاهد و آفتزده ،مقدار شاخص سطح برگ کاهش
یافته بود ،اما مقدار کاهش شاخص در منطقه آفتزده بیشتر
و بارزتر بود .در موج دوم گرما که با افزایش دمای بیشینه و
کمینه از تاریخ  14مرداد ( 4آگوست) شروع شد ،مقدار
شاخص سطح برگ در منطقه شاهد با روندی کاهشی مواجه
نشد ،اما در منطقه آفتزده همزمان با این تاریخ ،روند نزولی
شاخص سطح برگ آغاز و تا تاریخ  17شهریور (7
سپتامبر) که روند افزایش دمای بیشینه و کمینه افزایشی بوده
است ،روند تغییرات نیز نزولی بوده است .از سوی دیگر،
مقدار شاخص از  7تا  15آبان ( 28اکتبر تا  5نوامبر) در
منطقه آفتزده با کمی افزایش مواجه شد .بررسی شرایط
آبوهوایی در منطقه مورد مطالعه حکایت از آن دارد که در
مقطع زمانی مورد اشاره ،مقدار جزئی بارش رخ داده است
(شکل  .)5با وجود آنکه پارامتر بارش هیچگونه همبستگی
معنیداری با شاخص سطح برگ نشان نداد ،اما با وقوع
بارش در آبان ماه ،مقدار شاخص در منطقه آفتزده با
افزایش مواجه شد .اینکه چرا شاخص سطح برگ در دو
منطقه آفتزده و شاهد با بارش همبستگی نشان نداده است،
میتواند بهدلیل شرایط اقلیمی مدیترانهای حاکم بر منطقه
باشد که بیشتر بارشها در مواقعی از سال رخ میدهند که
فصل رویش تقریباً تمام شده و برگ درختان میریزند .به
همین دلیل ،با وقوع بارش در آبانماه (تقریباً آخر فصل
رشد) ،منطقه آفتزده که تحت تنش بوده است ،نسبت به
منطقه شاهد ،پاسخ قابل مالحظهای به بارش نشان داده
است .عالوهبرآن ،مقدار تبخیر و ساعات آفتابی (شکلهای
 4و  )5نیز در تاریخ  15آبان ( 5نوامبر) به کمترین مقدار
خود رسیدهاند .بنابراین ،به نظر میرسد این تغییرات
آبوهوایی ،سبب افزایش مقدار شاخص سطح برگ در
منطقه آفتزده شده ،درحالیکه در منطقه شاهد در این مقطع
زمانی ،افزایش ملموسی در شاخص سطح برگ مشاهده
نشد .در یک نتیجهگیری کلی میتوان بیان کرد که منطقه
آفتزده بیشتر تحت تأثیر تغییرات آبوهوایی قرار گرفته
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Abstract
Green oak tortrix (Tortrix viridana L.) is a pest that is changing the phenological pattern
and the leaf area index (LAI) of trees in the Zagros region. We compared LAI changes in
control (pest-free) and pest-affected areas of oak forests located in Sardasht city, Azerbaijan
province, western Iran. During the developmental stage of the canopy (April to December
2020), 32 pictures were taken at 15 locations using a fisheye lens camera at both study sites.
Correlation of LAI with meteorological parameters such as temperature, vapor pressure deficit
(VPD), precipitation, evaporation, and daylight hours were studied. Average LAI value in the
control (1.51) was significantly greater than that of the pest-affected area (0.90). LAI peaked at
1.32 in the pest affected area on June, 8, 2020, whereas the peak value of 1.81 was observed 8
days earlier (May, 31, 2020) in the control area. Apart from rainfall, LAI demonstrated a
significant positive correlation with all climatic parameters in both control and pest areas.
However, LAI showed a stronger correlation with climatic parameters in the control area (mean
r=0.6) compared to the pest-affected area (mean r=0.4). In both studied areas, temperature had
the highest correlation coefficients with LAI (0.7 in the control vs. 0.5 in the pest-affected area).
The sensitivity of LAI to both green oak tortrix and climatic parameters suggests that the
climate change may result in future alterations on oak tree phenology.
Keywords: Correlation coefficient, oak forest, temperature, west Azerbaijan

