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  چکیده

خسارت ناشی از تغذیه . باشد ترین آفات درختان جنگلی در سراسر دنیا می یکی از مهم) L ()Lymantria dispar(.باف ناجور      ابریشم
همچنین تهدیـد جـدي بـراي تنـوع زیـستی، سـالمت       . گردد  گیاه و خزان زودرس منجر می   باف ناجور به مختل شدن فعالیت       الرو ابریشم 

باشد ولـی در موقـع تغذیـه،     این حشره چندخوار می. رود هاي جنگلی به شمار می  زیبایی منظر، اکولوژي اکوسیستم، باغات و پارك      انسان،  
دهـد و   هـا تـرجیح مـی    را بر سـایر گونـه    و صنوبربلوط،  در موقع تغذیه این حشره الرو. دهد ترجیح می برگ   سوزنی را بر    برگ پهندرختان  

تـرجیح میزبـانی    این تحقیق با هدف بررسی. گیرند ، چنار، سیاه اخته و درخت الله مورد تغذیه قرار نمی)ون(گنجشک   ، زبان   هاي کاج   گونه
 زمینی به صورت زیگـزاگ  هاي برداشت درصد و برداري صد مارآبا .  در پارك جنگلی دلند گرگان انجام شد1387  باف ناجور در سال     ابریشم

 608(زده در سـطح پـارك    اقدام به تعیین مشخصات درختان آفـت متر و با آزیموت مشخص،  20 عرض بههاي  گون  یبا پل  GPS به وسیله 
داري وجـود   هاي درختی موجود در منطقه مورد مطالعه اختالف معنـی   نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان تغذیه از گونه         .گردید) هکتار
باشد و کمتـرین میـزان تغذیـه از گونـه زربـین صـورت         درخت انجیلی میباف ناجور همچنین مشخص گردید میزبان اصلی ابریشم . داشت

  . گرفته بود
  . ترجیح میزبانی، آفت، انجیلی، پارك جنگلی دلند باف ناجور، ابریشم: هاي کلیدي  واژه

  مقدمه
؛ گـري و  2006نـسون،  نیکولیت و ها(، مهمترین آفت درختان جنگلی در سراسر دنیا است Lymantria dispar) .L(باف ناجور  ابریشم

شناس هلندي که در   میالدي توسط یک حشره1869این حشره بومی فرانسه است و در آمریکا براي اولین بار در سال              . )1998همکاران،  
شد نظر داشت هیبریدي از این حشره با کرم ابریشم را به دست آورد، به طور تصادفی در نزدیکی ایالت بوستون آمریکا از آزمایشگاه خارج           

  ). 2008پرنک و همکاران، (و وارد محیط طبیعی گردید 
هـاي    توسـط جـالل افـشار در جنگـل    1316باف ناجور از دیرباز در نواحی جنگلی ایران نیز وجود داشته است و اولین بار در سال            ابریشم

هـاي   و نیز جنگـل ) ریاي خزر و ارسباراني جنوب د حاشیه(هاي هیرکانی  اکنون در تمام جنگل هم این آفت . استان گیالن مشاهده گردید 
هاي مرکزي، تهران و نیز مناطق ییالقی جنوب البرز روي درختـان میـوه       فعالیت این آفت در استان    . غرب و جنوب غرب ایران انتشار دارد      

   ).1998سعیدي، (گزارش شده است 

                                               
  

1388 اسفندماه  12 و 11
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
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وارنـر و  (دهـد   ترجیح مـی برگ  سوزنی را بر برگ پهنتان ولی در موقع تغذیه، درخ) 1996دیس و همکاران، (باشد  این حشره چندخوار می  
، )ون(گنجـشک   ، زبـان  هاي کـاج  دهد و گونه ها ترجیح می را بر سایر گونه  و صنوبر بلوط،   در موقع تغذیه    این حشره   الرو ).1995همکاران،  

  ).2003دانیل، (گیرند  چنار، سیاه اخته و درخت الله مورد تغذیه قرار نمی
اي کـه   درختان ضعیف شده .روند  سال از بین می3 تا 2برگ به ترتیب بعد از یک و  برگ و پهن هاي سوزنی ان این آفت، گونه  در موقع طغی  
ها از  دهند و نسبت به سایر آفات و بیماري  متوالی مورد هجوم الروهاي این آفت قرار گرفته باشند، برگ خود را از دست می    طی چند دوره  

رسد که در هـر   اگرچه تشخیص فاصله زمانی طغیان این آفت مشکل است، به نظر می). 1961بس، (شوند   تر می جمله قارچ عسلی حساس 
 2دهد و بـه مـدت     نهفتگی جمعیت رخ می  سال بعد از شروع دوره2/5کند و اوج تراکم جمعیت آن معموال   سال یک بار طغیان می     6/10

  ).2008ک و همکاران، پرن(یابد   سال متوالی این دوره ادامه می3الی 
 گیـاهی متعلـق بـه تعـداد زیـادي از        گونـه 500باف ناجور را قادر ساخته است تـا روي بـیش از    ها ابریشم   پراکنش وسیع و کثرت میزبان   

جکتل (شود  هاي درختی سبب ایجاد اختالل در زادآوري و خزان زودرس می فعالیت الرو این آفت روي گونه.  گیاهی استقرار یابد  هاي  تیره
  ).2008؛ دیوید و ماتسون، 2006و همکاران، 

 انتشار این آفت بوده اسـت،   دهند که اگرچه انسان عامل اولیه   عوامل موثر بر انتشار این حشره نشان می          تحقیقات صورت گرفته در زمینه    
ل پرورش و نوع میزبان از جملـه عوامـل   شرایط محیطی، مح). 1990الکینتون و لیبهولد، (شوند  ولی الروهاي نئونات توسط باد منتشر می    

ریزي، کاهش قطر تنه و مرگ درختـان میزبـان جهـت تعیـین میـزان        معیارهایی از قبیل میزان برگ     .باشند  مهم در طغیان این حشره می     
  ).1978باربوزا، (گیرند  خسارت اقتصادي این آفت مورد استفاده قرار می

هاي ارزشـمندي جهـت بررسـی کیفیـت جمعیـت و        و خصوصیات رفتاري شاخص ن شفیره طول مدت نشو و نما، تعداد مراحل الروي، وز        
تجمع و رژیم غـذایی بـه عنـوان عوامـل مـوثر بـر روي بـسیاري از        . باشند در آینده می  باف ناجور     ابریشمبینی روند تغییرات جمعیت       پیش
مطالعات آزمایشگاهی انجام گرفتـه  ). 1977کاپینرا و باربوزا،   (باشند   دسته تخم می    هاي بیولوژیکی این حشره از جمله تعداد و اندازه          جنبه

دهد در حالی که روي اندازه  می هاي تخم را کاهش  هاي موجود در یک دسته و نیز تعداد دسته دهند که تجمع الروها، تعداد تخم نشان می
  ). 1977باربوزا و همکاران، (تخم اثر ندارد 

   عوامل مـوثر در ادامـه   گیري، شرایط آب و هوایی، تراکم و انتشار از جمله یه، دشمنان طبیعی، جفتطبق مطالعات انجام شده، کیفیت تغذ    
کوسـتیچ و همکـاران،   (باشند که از بین آنها، کمیت و کیفیت مواد غذایی از تـاثیر بیـشتري برخـوردار اسـت             باف ناجور می    زندگی ابریشم 

هایی که سرماي شدیدتري را تحمل کرده باشند، مقادیر بیشتري اسـید   اند که تخم  نشان دادههاي صورت گرفته بررسیهمچنین،  ). 2008
  ).1986؛ کمپل، 1963ماکسیموویچ،(چرب غیراشباع دارند 

  
  
  

  ها مواد و روش
   مورد مطالعه منطقه

 5/1 دلنـد واقـع در   این بررسـی در پـارك جنگلـی   .  نشان داده شده است  1 مورد مطالعه در جدول       مختصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه    
با وسـعت آن در  )  هکتار608( وسعت کنونی پارك جنگلی  مقایسه . کیلومتري شهرستان گرگان انجام شد67کیلومتري شرق شهر دلند و    

 11در بررسی فلور این پارك، تعداد ). 2005نام،  بی( هکتار از سطح آن کاسته شده است      1192نشان داد که    )  هکتار 1800 (1344سال  
 -باشـد کـه تیـپ انجیلـی      تیپ جنگلی می10این منطقه داراي . اند  گونه رستنی علفی شناسایی شده   18 گونه درختچه و     3ه درخت،   گون
 درصد به ترتیب بیشترین و کمتـرین سـطح پوشـش منطقـه را بـه خـود       31/1 ممرز با    - انجیلی -آزاد  درصد و تیپ   32/38 بلوط با    -آزاد

باشـد   گـراد مـی    سانتی  درجه5/16متر و دماي متوسط سالیانه      میلی 660 این منطقه     ن بارندگی سالیانه  میزا). 2جدول  (اند    اختصاص داده 
  ).1384نام،  بی(
  

  . مورد مطالعه  مختصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه-1جدول 
  ي پارك محدوده

  )متر(
  مساحت

  )هکتار(
عر  طول

  ض

عرض 
  جغرافیایی

  )شمالی(

طول 
  جغرافیایی

  )شرقی(

  ارتفاع از
سطح 

  ریاد
  )متر(

  شیب
درصد(

(  

میانگین 
  بارندگی

متر میلی(سالیانه
(  

میانگین دماي 
  سالیانه

  )گراد سانتی(
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608  3750  2900  "37 '2  6ْ3  

"37 '4  6ْ3  
"55 '3 36ْ  
"55 '5ْ 41  

119-75  5<  660  5/16  

.  هاي درختی موجود در پارك جنگلی دلند   مساحت تیپ–2جدول

  
  )1384نام،  بی( مورد مطالعه   موقعیت جغرافیایی منطقه–1شکل

ردی
  ف

  وسعت  تیپ درختی
هکتار(

(  

  وسعت
  )درصد(

  وسعت  تیپ درختی  ردیف
  )هکتار(

  وسعت
  )درصد(

 - آزاد-انجیلی  6  9/3  34   انجیلی-آزاد  1
  ممرز

45  40/7  

 - بلوط-آزاد  2
  انجیلی

 - آزاد-انجیلی  7  48/1  9
  بلوط

233  32/38  

 -انجیلی-آزاد  3
  ممرز

 - انجیلی-بلوط  8  31/1  8
  آزاد

53  71/8  

  54/21  131   آزاد-انجیلی  9  23/7  44   بلوط-آزاد  4
  46/2  15  جنگل کاري زربین  10  92/5  36   آزاد-بلوط  5
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  روش تحقیق
موت مشخص، متر و با آزی 20 به عرضهاي گون یبا پل GPS  زمینی به صورت زیگزاگ به وسیلههاي برداشت درصد و برداري صد مارآبا 

هاي به دست آمده با   رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل داده.گردید)  هکتار608(زده در سطح پارك  اقدام به تعیین مشخصات درختان آفت
اسکوئر مورد مقایسه قرار  هاي تحقیق به روش ناپارامتري و با آزمون کاي میانگین.  انجام شد SPSSوEXCEL افزارهاي  استفاده از نرم

  ).1996 ، لئونهاردت و همکاران، 1940ماوچلی، (تند گرف
  نتایج و بحث

تـرجیح  بـرگ   سـوزنی  را بـر  بـرگ  پهـن باشـد  ولـی در موقـع تغذیـه درختـان       مـی )Polyphagus(باف ناجور آفت چنـدخوار      ابریشم
، )ون(گنجـشک   ، زبـان  هـاي کـاج   هد و گونهد ها ترجیح می  و صنوبر را بر سایر گونه  بلوط  در موقع تغذیه    این حشره   الرو ).1شکل  (دهد  می

 بـه خـاطر نیمـه     درخـت انجیلـی  ي مـورد تحقیـق   در منطقـه  ).1995وارنـر،   (گیرند    چنار، سیاه اخته و درخت الله مورد تغذیه قرار نمی         
به عنوان )  زایشیهاي رویشی و  در اندام بوي درخت به خاطر وجود اسانس(ي درخت و قابلیت کایرمونی  نورپسندي، صاف بودن پوست تنه
هاي تخم بود  و درخت زربین داراي کمترین فراوانی تعداد دسته. باف ناجور   شناخته شد هاي تخم ابریشم میزبان اصلی براي استقرار دسته

ورد در منطقـه مـ  .  باشـد  تواند شاخصی گویا براي وضعیت طغیان آن در یک منطقـه  باف ناجور می   هاي تخم ابریشم    تعداد دسته ). 2شکل  (
 تـا  100 دسته تخم مشاهده گردید و تعداد تخم در هر دسته در مطالعه آزمایشگاهی بین 15مطالعه بر روي بعضی از پایه هاي درختی تا    

 عدد شمارش گردید این موضوع بیانگر شدت خسارت این آفت در پارك جنگلی دلند بود و لزوم مبـارزه اصـولی و سـریع را بـراي                    1000
  .باف ناجور نشان داد بریشمجلوگیري از طغیان ا

  

  
  )ب)                                                                                    الف

بـاف نـاجور در ابتـداي     الروهاي نئونات ابریشم) راست( الروها از برگ درخت بلوط در پارك جنگلی دلند استان گلستان              تغذیه – 2شکل  
  ) .اصلی) (چپ(خروج از تخم و 
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  باف ناجور، پارك جنگلی دلند هاي درختی میزبان ابریشم ي فراوانی گونه  مقایسه-1شکل 
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