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چکیده
در اثر بلوط خوارحشرات چوب.دهدمیواقع در جنوب غربی ایران را بلوط ایرانی تشکیل هاي استان ایالمپوشش غالب جنگل

این تحقیق .اندشدهآمده و باعث آسیب به این درختان هاي متعدد به حالت طغیانی دریی و بروز خشکسالیتغییرات شرایط آب و هوا
-1391(در  سه سال متوالی ،هایدی، دشمنان طبیعی آنها و بررسی میزان کارایی طبیعی پارازیتوخوارچوبحشرات به منظور شناسایی 

ها خوارچوبخشک و خشک درختان بلوط، مراحل مختلف رشدي هاي نیمهتنهي صحرایی و شکافتنهابررسیبا .شداجرا ) 1393
،ي آنهایدهایپارازیتوو خوارچوببه منظور مطالعه حشرات کامل . به تفکیک سالم و یا پارازیته به طور ماهیانه بررسی گردید

نتایج نشان .نگهداري شدندمتر مربع15-10بعاد هاي پرورش به اها در اتاقکخوارچوبهاي آلوده به ها و شاخهیی از تنههانمونه
Cerambyx cerdoهايشامل گونهخوارچوبداد که آفات  (Col., Cerambycidae)،)Macrotoma scutellaris (Col.,

Cerambycidae،Chalcophorella bagdadensis (Col., Buprestidae)،Buprestidae)Agrilus hastulifer (Col., ،(Col.,

Buprestidae)Chrysobothris parvipunctaو(Col., Buprestidae)Lampetis mimosaقارچهمچنین.باشندمیBeauveria

bassiana پارازیتوییدو چهار گونه زنبورTrigonura ninae (Hym.: Chalcididae) ،Atanycolus sp. (Hym.: Braconidae)،

Oodera formosa (Hym.: Pteromalidae)Pristaulacus compressus (Hym.: Aulacidae)میزان کارایی .شدآوري جمعنیز
به ها خوارچوبدرصد و میزان کارایی قارچ در مرحله الروي و حشرات کامل1/2میزبان هاخوارچوبزنبورها در مرحله الروي 

.درصد بود1/1و 5/1ترتیب 

و استان ایالمپارازیتوییدلوط، بلوط، خشکسالی، بخوارچوبحشرات : هاي کلیديواژه

مقدمه
کیلومتر مربع در 19045استان ایالم با سطحی در حدود 
در صد کل کشور را 2/1جنوب غربی ایران واقع گردیده و 

درصد 26از کل مساحت استان حدود . شودشامل می

را جامعه بلوط ایرانی پوشش غالب آنوبوده جنگل
طور که از همان.)Hosseinzadeh, 2010(ددهتشکیل می

پیداست متوسط بلند مدت بارندگی طبق آمار 1شکل 
ترین ایستگاه به مناطق ایستگاه هواشناسی ایالم که نزدیک
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متر در سال برآورد شده میلی8/563، باشدمیمورد بررسی 
این درحالی است که میانگین ).Anonymous, 2014(است

درصد 27مدت هشت سال متوالی هب1384بارندگی از سال 

در طول همین کمتر از متوسط ساالنه بلند مدت بوده است، 
ها گرد و غبارهاي متوالی نیز در مناطق مورد مطالعه سال

. )1جدول(رخ داده است 
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شناسی ایالمابارندگی ایستگاه هو-1شکل سال

در استان ایالمغبار در ماهتعداد روز گرد و -1جدول 
جمع اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال
32 5 0 0 0 0 1 0 11 8 4 2 1 1384
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1385
39 6 0 0 0 0 0 0 6 13 2 7 5 1386
65 5 5 0 0 0 0 0 12 15 12 8 8 1387
50 5 0 0 0 0 1 3 13 10 9 3 6 1388
102 14 3 0 3 0 11 11 10 17 19 9 5 1389
106 13 1 0 2 0 7 0 15 16 19 18 15 1390
94 10 0 1 0 0 3 7 10 23 13 17 10 1391
58 0 2 1 0 0 0 0 7 8 21 6 13 1392
36 - - - 0 0 1 2 1 7 12 11 2 1393

ویرات شرایط آب و هوایی و بروز خشکسالی یدر اثر تغ
هاي اخیر درختان گرد و غبارهاي متعدد طی سالنیز 

این ضعف ضعیف شده وکلیطور همختلف از جمله بلوط ب

خوارچوبحشرات هاي خاصی ازباعث شده است که گونه
به حالت CerambycidaeوBuprestidaeهاي از خانواده

خشک هاي استان از جنگلدرصد باالیی طغیانی درآمده و 
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.)Jozian & Abaei, 2011(شوندار آسیبدچشده و یا 
خشکیدگی خوار عامل اصلیو پوستخوارچوبحشرات 

Salle(باشنددرختان بلوط در شرایط استرس می et al.,

ز آفات مهم اقتصادي اخوارچوبهاي سوسک.)2014
,Lotfalizadeh)هاي جنگلی هستندبخصوص در اکوسیستم

آسیب ناشی از ،و هواییرات آب یبا توجه به تغی. (2012
و دیگر عوامل زنده قطعاًخوارپوستو خوارچوبحشرات 

روي هاخوارپوستها و خوارچوب.افزایش خواهد یافت
Evans(آفت ثانویه هستند اغلب بلوط درختان  et al.,

گونه از خانواده 35000تاکنون بیش از .)2004
Cerambycidaeها از آندر جهان شناسایی شده که تعدادي

هاي درختان نقش از آفات جنگل بوده و در انتقال بیماري
هاي خود را روي پوست یا دارند، حشرات ماده آنها تخم

داخل پوست ساقه و شاخه درختان در حال مرگ، تازه 
الروهاي این ،گذارندشده و یا در حال پوسیدن میخشک

ی حشرات ابتدا از آوندهاي آبکش و سپس از آوندهاي چوب
Allison(کنند تغذیه می et al., Agrilusسوسک.)2004

biguttatus از خانوادهBuprestidae عامل زوال بلوط در
هایی در زیر هاي اخیر در اروپا بوده الروها داالنسال

-پوست درختان ضعیف ایجاد نموده و باعث مرگ آنها می
Moraal(شوند  & Hilszczanski این آفت به . )2000

هاي تنشکند که توسط هاي مختلف بلوطی حمله میگونه
James(اندمحیطی و یا عوامل زنده ضعیف شده et al.,

درختان بلوط با ذخیره نشاسته کم در فصل زمستان .)1986
شود که در فصل تابستان بیشتر مورد حمله باعث می

Agrilus bilineatusمرگ و میر درختان بلوط ،قرار گیرند
باشد در ارتباط با خسارت گونه مذکور میشمال آمریکا

)James et al., 1990(. بلندشاخکسوسکMassicus

raddei از خانوادهCerambycidae آفت اصلی درختان
باشد که به تنه درختان بلوطبلوط در شمال شرق چین می

Quercus liaotungensisوmongolicus.Qخسارت می-
Zhong(زند  et al., 2014.( بومی بلندشاخکیک حشره

در آرکانزاس میسوري و Enaphalodes rufulusنام هب
هاي طی سالQuercus ruberاکالهما در بلوط قرمز 

Meyers(به حالت طغیانی در آمده است2005–1999 et

al., 2013(.خوارها وگونه از پوست26صربستان در
کارگر در گونه ش14و پارازیتوییدگونه 47، هاخوارچوب
Quercus cerris ،Q. frainetto ،Q. petraeaهاي شاخه

شده و ی یشناسامترسانتی15- 3به قطر Q. Roburو
ترین و مهمScolytus intricatusخوار مهمترین پوست

Xylotrechusو Agrilus angustulusها خوارچوب

antelopeاندبوده)Cedomir & Aleksandar 2011(.
Cerambyxدر مورد ارتباط بین نتایج بررسی spp از

Biscogniauxiaو قارچCerambycidaeخانواده 

mediterranum)در درختان بلوط) عامل بیماري ذغالی
هاي خروجی جنوب غربی اسپانیا نشان داده که بین سوراخ

است حشرات کامل و وجود قارچ ارتباط مستقیم داشته
)Jose et al., 2005.(قارچBiscogniauxia

mediterranum عامل بیماري ذغالی درختان بلوط در
و بویراحمد باعث یلویه گکهمناطق ایالم، لرستان، فارس و 

م این بیماري یبروز خسارت در درختان بلوط شده است عال
هاي آلوده، جدا شدن شامل ترشح شیره گیاهی در قسمت

-پوست درخت، تیره و سیاه شدن نسوج آبکش و چوب می
این بیماري در شرایط .)Mirabolfathi, 2013(باشد

Vannini).یابدخشکسالی شروع و گسترش می &

Valentini هاي قارچ در سطوح زخمی اسپور(1994
گردنددرخت زودتر توسعه یافته و باعث آلودگی می

)Vannini, 1998(.
هايخانوادهمتعددي ازخوارچوبهايسوسکدر ایران 

Buprestidae وCerambycidae اندشدهگزارش)Abaei,

و هفت گونه از Anthaxiaپانزده گونه از جنس).2009
هاي جنگلی که به انواع درختان و درختچهAgrilusجنس

در .)Behdad, 1987(استگزارش شدهد زننخسارت می
ها ی و بررسی فون حشرات جنگلیآوري و شناساطرح جمع

خانواده خواربچوهاي و مراتع کشور از سوسک
Cerambycidae ،16 گونه متعلق به چهار زیر خانواده که

Farashiani(اندی گردیدهیاند شناسااهمیت اقتصادي داشته

et al., 2005( . گونه در ایالم در بررسی مقدماتی این آفات
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Agrilus hastuliferاستشدهی یشناسا)Jozian &

Abaei, 2011(. شامل خواربچوحشرات دشمنان طبیعی
باشند تعدادي ها میپارازیتوییدشکارگرها و ،گرعوامل بیمار

پارازیتوییدChalcidoideaخانواده از زنبورهاي باال
& Lakatos(هستند خوارچوبحشرات  Thuroczy,

که Chalcidoidaeزنبورهايازخانوادهده.)2002
:يهاخانوادهباشند شامل میخوارچوبپارازیتویید

Chalcidoidae ،Encyrtidae ،Eulophidae ،

Eurytomidae ،Eupelmidae ،Leucospidae ،

Mymaridae ،Pteromalidae ،Torymidae ،
Tricogrammotidae آنهادرصد از 2/4اندشدهشناسایی

& Lakatos(هستندخوارچوبحشرات پارازیتویید

Thuroczy, ا مرتبط بپارازیتوییدي هاگونهبیشتر .)2002
70ها در نواحی جغرافیایی خاصی هستند، خوارچوب

درصد آنها فقط در نواحی پاله آرکتیک وجود دارند
(Lotfalizadeh, 2012). زنبورهاي خانواده از

Chalcidoidae ،13 ي هاسوسکپارازیتوییدگونه به عنوان
اي نقش عمدهآنهادر کنترل کهاندشدهثبت خوارچوب
بر Chalcididaeزنبورهاي خانواده بیشترین نقش . دارند

باشدمیBuprestidaeهاي خانواده روي سوسک
(Lotfalizadeh, 2012).42ي گونه از زنبورهاي خانواده

Chalcididaeاز ایران گزارش شده است(Lotfalizadeh &

Jafari-Nadushan, 2012)10 از چهار پارازیتوییدگونه
Acanthochalcisجنس  , Phasgonophora ,

TanycoryphusوTrigonura که درخانوادهChalcididae

ي هاسوسککننده قرار دارند از عوامل مهم کنترل
شوندمحسوب میChrysobothrisجنس خوارچوب

(Lotfalizadeh 2012) . هاي پارازیتوییددرصد از 67حدود
مربوط به زنبورهاي خانواده خوارچوبي هاسوسک

Chalcididaeممکن است در اثر ورود راحت کهشندبامی
خوارچوبي  هاسوسکهاي بزرگ این زنبورها به داالن

Lotfalizadeh)مربوط باشند & Jafari-Nadushan,

کوچکی اندازه نسبتاEncyrtidaeًزنبورهاي خانواده. (2012
خوارچوبهاي هاي سوسکدارند و قادرند وارد داالن

ي مهم در کنترل هاانوادهخاین زنبورها یکی از .ندشو
ها هاي سخت بالپوشان و سنبیولوژیک حشرات راسته

که Oobiusجنس یی ازهاگونهدر این خانواده . باشندمی
ي خانواده هاسوسکتخم تعدادي از پارازیتویید

Buprestidae وCerambycidaeقرار باشندمی
Oobiusگونه .)Volkovitsh&Trjapitzin,2011(دارند

agrili خوارچوبتخم پارازیتوییدبه عنوانAgrilus

planipennisعنوان یک عامل هبوهدر چین شناسایی شد
ه استکنترل بیولوژیک در کشور آمریکا به کار گرفته شد

)Bauer et al., 2008(. ي هاسوسکپارازیتوییدزنبورهاي
گونه از 83شامل Pteromalidaeاز خانوادهخوارچوب

ي هاسوسکولی هنوز میزبانی از باشدمیجنس 47
Cerambycidae وBostrychidae براي این خانواده

Scolytidaeي ي خانوادههاسوسک.گزارش نشده است

این شودمیها محسوب پارازیتوییدمیزبان خوبی براي این 
هاي انفرادي هستندپارازیتوییدها اغلب پارازیتویید

(Dzhanokmen, 1991).این خانواده گونه ازOodera

monstrumجنس به عنوان تنها گونه از استان کردستان از
Ooderaاز این .اي اولین بار از ایران گزارش شده استبر

گونه در جهان شناسایی شده که شش گونه از آنها 17جنس 
پارازیتوییددر منطقه پاله آرکتیک وجود دارند این زنبورها 

وBuprestidaeي هاخانوادهخوارچوبي هاسوسک
Scolytidaeباشندمی)Nazemie Rafie & Lotfalizadeh,

پتانسیل Pteromalidaeب زنبورهاي خانوادهاغل. )2010
برخی نیز در مبارزه دارند وخوبی براي کنترل طبیعی 

برخی از آنها از . اندآمیزي داشتهبیولوژیک استفاده موفقیت
Cheiropachus quqdrumوPerniphora robustaجمله 

ي هاسوسکبه ترتیب در نیوزیلند و آمریکاي شمالی علیه 
Scolytidae هاي پارازیتویید. اندشدهگرفته کاربهو تولید
پارازیتوییداغلباین خانواده خوارچوبسوسکهاي 

هستند و خوارچوبهاي خارجی مرحله الروي سوسک
& Boucek).کنندندرت حشرات کامل را پارازیته میبه

)Rasplus, 1991چین با پرورش و رهاسازي سوسک در
Dastarcus helophoroides از خانوادهButhrideridae
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Monochamusاز الروهاي سوسک % 6/92در سال اول 

alternatus از خانوادهCerambycidae ي هاجنگلدر
همچنین سه شکارگر نیز براي آفت کاج کنترل شده است

Zhong(ی شده استیمذکور شناسا et al., 2014.( عالوه
نیز در کنترل هاقارچبرخی از پارازیتوییدبر زنبورهاي 

Beauveriaقارچ .نقش دارندخوارچوبحشرات 

bassiana رودمیکاربهي متعدد هاگونهبراي کنترل
)Abaei, 2011(.قارچ دوگونهدر کاناداBeauveria

bassiana وBeauveria pseudobassianaعنوان هب
Agrilusعوامل بیولوژیک کنترل  planpennisسازي جدا

Louela(شد et al., 2010.(سنجی قارچ زیستB.

bassiana ي مختلف هاگونهبر علیهAgrilus انجام شده
,Liu & Bauer(است .Bاي از قارچ سویه).2006

bassiana در درختان زبان گنجشک تراکم سوسکA.

planipennis را پایین آورده است ولی استفاده از آن در
).Liu & Bauer, 2008(داردسطح وسیع هنوز جاي سوال

تمام مراحل تخم، الرو ریز، الرو درشت، شفیره و حشره 
در Enaphalodes rufulusبلندشاخککامل سوسک 

مستعد آلوده س میسوري و اکالهما در بلوط قرمز آرکانزا
آوري شده با فرم تجاريشدن به قارچ بومی جمع

Beauveria bassianaقش ین با توجه به نابنابر.بودند
این درختان بلوطدر پدیده خشکیدگیخوارچوبحشرات 

هاي بلوط، کسب خوارچوببررسی به منظور شناسایی 
اطالعات اولیه بیولوژي آنها در منطقه و شناسایی و بررسی 

ي هاجنگلمیزان کارایی دشمنان طبیعی آفات مذکور در 
.استان انجام گرفت

هامواد و روش
استان ایالم شامل ارتفاعات هاي در دو منطقه از جنگل

به صورت 1393تا 1391هاي سیاه و منجل طی سالمله
متر تنه طولی از 5- 3ماهیانه بازدید و در هر بازدید ، 

خشک و خشک با استفاده از اره موتوري تبر و درختان نیمه
تیشه به طور کامل شکافته شده و مراحل مختلف رشدي 

سالم و یا هري،به تفکیک شکل ظاخوارچوبحشرات 

نمونه. شدبرداري تراکم، محل خسارت یادداشتپارازیته،
آوري شده در ظروف پالستیکی توردار به منظور هاي جمع

در آزمایشگاه مرکز ها  پارازیتوییدوپرورش حشرات کامل
. شدایالم نگهداري و منابع طبیعی استان تحقیقات کشاورزي 

ها و تنهاز سرشاخههاي زیاديدر هر نوبت بازدید نمونه
خشک درختان بلوط جهت نگهداري در اتاقک هاي نیمه

هاي توردار به مرکز تحقیقات منتقل و پرورش و قفس
متر مربع 15-10ها که حدود این اتاقک.نگهداري شد

از دو در آن مساحت داشته کامال مسدود و تاریک بود و 
آوري جمعها پارازیتوییدو حشرات کامل آفات زیرطریق
:گردید
در داخل یک تشت آب در کنار چراغ مطالعه روشن - 1

هر اتاقک
از هر اتاقکيیک راه خروجی در قسمت باال- 2

به یک و متصل اتیلن داراي سیستم روشنایی طریق لوله پلی
ظرف حاوي الکل 

و برداري  در زمان ظهور حشرات کامل آفت یادداشت
ي هاسوسک.نجام گرفتبه صورت روزانه اها  پارازیتویید

نمونه قارچ توسط دکتر ی، یبا همکاري دکتر عباخوارچوب
کشور و یپزشکاهیگقاتیتحقسسه ؤمانقرسول زارع محق

محقق مرکز زادهلطفعلینیها توسط دکتر حسپارازیتویید
.شدییشناسایشرقجانیآذرباقاتیتحق

در فصول بهار و تابستان که زمان ظهور حشرات کامل 
25درخت سالم و25باشد در اطراف تنه در طبیعت می

ها این تله. شدهاي زرد چسپنده نصب خشک تلهدرخت نیمه
به صورت هفتگی بررسی و نوع و تعداد حشرات کامل 

به 1393بهار سالدر همچنین . شکار شده آنها ثبت گردید
، درختان خشک بر شدهخشکدرختان منظور بررسی تعداد

امل خشکیدگی و تعداد درختان خشک م عیحسب عال
93-92هاي مناسب در سال زراعی برگشتی در اثر بارندگی

پنجاب بررسیسیاه، چغاسبز و ملهدر چهار منطقه منجل، مله
:عمل آمدههاي زیر ب
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بلوطدرخت500یک از چهار منطقه ذکر شدهدر هر- 1
-خشک و نیمهتعداد درختان سالم، کامالًبررسی  و 

.شدمشخصخشک
م یخشک برحسب عالبلوط درخت 100در هر منطقه - 2

درختان خشک به تفکیک وبررسیعامل خشکیدگی 
آثار خسارت آفات و یام بیماري ذغالییعالرا بودندا

.شدبررسی ي آنها یا هر دو
و تعداد بررسیخشک بلوط درخت 100در هر منطقه - 3

هاي مناسب در اثر بارندگیاحیا شده درختان خشک 
.شدمشخص 93-92سال زراعیدر 

ي هاگونههاي خروجی حشرات کامل قطر سوراخهمچنین 
در زمان خروج حشرات کامل با خوارچوبمختلف

.شدگیري کولیس اندازه

نتایج
شده شامل شش گونه سوسک شناساییي هانمونه

CerambycidaeوBuprestidaeاز دو خانواده  خوارچوب

:باشندبه شرح زیر می

Cerambyx cerdoگونه- 1 (Linnaeus, 1758) (Col.,

Cerambycidae)

زمستان ایالمدر شرایط آب و هوایی استاناین گونه 
برد  سر میههاي آلوده برا به صورت الرو در داخل تنه

زمان مشاهده حشرات کامل این گونه از اواسط فروردین 
باشدمیهه یک دوره چهار مااوایل مرداد بود که تقریباًتا
.)2شکل(

Cerambyx cerdoحشرات کامل -2شکل 

تنه درختان بلوطدر Macrotoma scutellarisسوراخ خروجی حشرات کامل -3شکل 
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Macrotomaگونه- 2 scutellaris (Germar, 1817)

(Col., Cerambycidae)

به زمستان راایالم ي استان هاجنگلاین گونه در 
الروها از بردسر میههاي آلوده بصورت الرو در داخل تنه

هاي هاي مرکزي چوب تنه اصلی درخت و شاخهقسمت
و تا اواخر اردیبهشت به صورت الرو دنکنقطور تغذیه می

هاي شفیره و حشرات کامل در داخل تنهظهور.می باشند
آلوده از اواخر خرداد   شروع شد ولی خروج حشرات کامل 

یکم تیر  هاي آلوده از اوایل تیر  رخ  داد و تا بیست واز تنه
سوراخ خروجی حشرات کامل این گونه .نیز ادامه داشت

21* 9/14بیضی شکل بوده و به طور متوسط  ابعاد  آنها  
).3شکل(باشد میمتر میلی

آوري حشرات کامل از پس از جمع4/4/93در تاریخ 
ده منطقه منجل و نگهداري آنها هاي برش داده شداخل تنه

گیري آنها  در درون ظرف پالستیکی تور دار بالفاصله  جفت
.در درون ظروف مشاهده شد

سیاه با در منطقه ملهاواخر خرداد  ترین تراکم در بیش
متر تنه طولی 5/1شفیره و یک حشره کامل در 12الرو، 49

در مرداداواخر در .بقایاي یک درخت خشک مشاهده شد
الروهاي ریز  این گونه که هنوز به قسمت منطقه منجل 

در تر از زیر پوست مرکزي تنه نرسیده بودند کمی پایین

دهنده مشاهده گردید که این نشانقسمت سطحی چوب
هاي از بین سوسک.باشدمیهاي نسل جدید الروفعالیت

هاي قطور در تنه و شاخهاین گونه، خسارت بلندشاخک
.استبوده مشهودتر 

Chalcophorella bagdadensisگونه- 3 (Laporte &

Gory, 1836) (Col., Buprestidae)

حشرات کامل این گونه از اواخر بهمن  در داخل ظهور
این گونه در منطقه منجل نسبت به شدهاي آلوده مشاهده تنه

سوراخ خروجی .سیاه فراوانی بیشتري داشته استمنطقه مله
نه بیضی شکل بوده و به طور متوسطمل این گوحشرات کا

الرو ).4شکل(باشدمیمتر میلی25/13*9/6ابعاد  آنها  
خانواده خوارچوبي هاگونهاین گونه نسبت سایر 

Buprestidae بزرگتر بوده و در سنین آخر الروي به
.باشدمیقابل تفکیک هاگونهسایر ازراحتی 

Chrysobothris parvipunctaگونه - 4 (Obenberger,

1914) (Col., Buprestidae )

حشرات کامل این گونه از یازدهم خرداد تا اوایل مرداد 
ترین شده و بیشهاي آلوده ظاهرهاي نگهداري تنهدر اتاقک

).5شکل(تعداد در خرداد  بوده است

Chalcophorella bagdadensisسوراخ خروجی حشرات کامل گونه-4شکل
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Chrysobothris parvipunctaحشرات کامل -5شکل 

Agrilus hastuliferگونه-5 (Ratzeburg, 1839)

(Col., Buprestidae )

حشرات کامل این گونه از  اواسط اردیبهشت به بعد 
هاي نگهداري هاي زرد شده و یا در اتاقکجلب تله

تعداد حشرات بیشترین. اندشدههاي آلوده ظاهره تنه
سبز در تاریخ هاي زرد در منطقه چغاجلب شده به تله

روي هاي نصب شدهاست در تلهرخ داده 22/3/93
ظهور حشرات . درختان سالم حشرات کامل شکار نگردید

.ها تا اواسط مرداد  نیز ادامه داشته استکامل در اتاقک
در سه ماه از سال شاهد حضور حشرات بنابراین تقریباً

هاي از بین سوسک.کامل این گونه در طبیعت خواهیم بود
ترین در اغلب موارد مهماین گونه Buprestidaeخانواده 

ها بوده و الرو آن از بافت سر شاخهدرزاگونه خسارت
درخت تغذیه )کامبیوم(بین ناحیه چوب و پوستچوب 

به نحوي که آثار خسارت آن در زیر پوست و ،کندمی
.چوب قابل مشاهده استییقسمت رو

Lampetis mimosaگونه- 6 (Klug, 1829) (Col.,

Buprestidae)

این گونه در شرایط آب و هوایی استان ایالم  آن جمعیت 
بسیار پایین بوده و فقط در دو مورد  حشرات کامل آن در 

.شدآوري فروردین و اردیبهشت جمع

: میزان خشکیدگی
تا بهار سال درختان بلوط امل میانگین میزان خشکیدگی ک

ترتیب بهپنجابسیاه، چغاسبز و ملهملهدر مناطق منجل،1393
به طور متوسط در کل مناطقدرصد و4/9و9، 8/11، 8/10
از درختاندرصد7/8عالوه بر آن .بوده استدرصد3/10

که در شودذکر باید .ندشناسایی شدخشک نیمهدر حالتنیز
به شدهخشکهاي شک به علت مصرف شاخهخدرختان نیمه

ها در عنوان هیزم توسط مردم درصد خشکیدگی سرشاخه
.باشدهاي مختلف متفاوت میزمان

شده خشکم عامل خشکیدگی درختان یبا بررسی عال
پنجاب سیاه، چغاسبز و ملهدر چهار منطقه منجل، مله

شدهخشکدرصد از درختان 90که حدود شد مشخص 
هاي م بیماري ذغالی و آثار سوسکیعالدو داراي هر 

در تمام از طرف دیگر .بودندم أبه صورت توخوارچوب
- م خسارت سوسکیعال) درصد100(شدهخشکدرختان 

- 93زراعی در سال . مشاهده گردیدخوارچوبهاي 
درصد نسبت 20افزایش بارندگی به میزان به علت 1392

به توقف شده و کیدگی مروند خشبه میانگین سی ساله،
از محل شدهخشکرصد از درختان د24طور متوسط 

جوانه زده ،ها یا تنه اصلی و یا به صورت جستشاخهسر
با ی کهدرختان.دکامل خارج شدنو از حالت خشکیدگی 

ممکن است در اثر چراي دام اشنداحیا شده بدهی جست
ها و و در مواردي که از محل سر شاخهشده دچار آسیب 

اند، تنه آسیب دیده درخت از یک نه اصلی جوانه زدهیا ت
ها که گاهی در یک قسمت طرف و رشد نامتعادل جوانه

شوند ممکن است باعث شوند درخت خشک مشاهده می
محیطی زودتر دچار هاي تنشهاي آینده در اثر در سال

.آسیب شوند

:هاپارازیتویید
متعلق بـه  پارازیتوییدي شناسایی شده زنبورهاي هانمونه

ــانواده    ــار  خــــ ، Chalcididae ،Braconidaeچهــــ

PteromalidaeوAulacidaباشندمی.
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Trigonura ninae (Nikol’skaya, 1952) (Hym.:

Chalcididae) پارازیتوییدزنبور -1
ها و هاي مربوط به نگهداري تنهاتاقکاین زنبور از 

هاي خرداد و ماهسیاه و منجل در هاي آلوده مناطق ملهشاخه

این زنبور از نظر تعداد حشرات .)6شکل(شد آوري تیر جمع
فراوانی بیشتري هاگونهآوري شده نسبت به سایر کامل جمع

حشره پارازیتوییدمنابع علمی این زنبور براساس.شتاد
.باشدمیChrysobothris parvipunctaخوارچوب

Trigonura ninaeپارازیتوییدحشره کامل زنبور -6شکل

)ب()                                                                   الف(
Atanycolusپارازیتوییدزنبور پیله و شفیره-7شکل  sp.پیله) بشفیره حاصل از تشریح پیله) الف

Atanycolusپارازیتوییدزنبور شفیره تشریح شده-8شکل sp.و زنبور حاصل از آن
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Atanycolusپارازیتوییدزنبور - 2 sp. (Hym.:

Braconidae)

سیاه دو عدد شفیره در منطقه مله19/1/93در تاریخ 
اي رنگ در داالن الروي هاي قهوهسفید رنگ در درون پیله

).7شکل(در زیر پوست تنه آلوده دیده شد

در منطقه منجل سه عدد شفیره در 22/2/93خ در تاری
اي رنگ در داالن الروي در زیر پوست هاي قهوهدرون پیله

تنه آلوده دیده شد با تشریح یکی از آنها زنبور کامل
Atanycolus sp. شد که تازه تشکیل شده بود مشاهده

.)8شکل(

Oodera formosaپارازیتوییدزنبور - 3 (Giraud,

1863)( Hym.: Pteromalidae)

از 1392خرداد 24و 23حشرات کامل این زنبور در 
هاي آلوده ها و شاخههاي مربوط به نگهداري تنهاتاقک

براي اولین این گونه.)9شکل(شد آوري سیاه جمعمنطقه مله
.شودمیبار از ایران گزارش 

Pristaulacus compressusپارازیتوییدزنبور -4

(Spinola, 1808) (Hym.: Aulacidae)
از اتاقک مربوط به 5/3/93این زنبور در تاریخ 

.)10لشک(آوري شدسیاه جمعمله

Oodera formosaپارازیتوییدکامل زنبور حشره-9شکل 

Pristaulacus compressusپارازیتوییدحشره کامل زنبور -10شکل 
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Beauveria bassianaقارچ  

حشرات کامل گونهیک مورد از 10/12/92در تاریخ 
Chalcophorella bagdadensis قارچتوسط پارازیته شده

شد آوري جمعشدهخشکبلوط در بقایاي تنه یک درخت 
مذکور توسط دکتر رسول زارع تحت نام قارچ.)11شکل(

Beauveria bassianaاي از آن با شماره شناسایی و نمونه

هاي زنده در کلکسیون ملی قارچIRAN 2240Cدسترسی 
.پزشکی نگهداري شده استایران در مؤسسه تحقیقات گیاه

:ها و قارچمیزان کارایی زنبور
الروهاي چکشی کوچک روي هامیزان کارایی زنبور

درصد بوده همچنین با توجه به اینکه 2/15زیر پوست 
هاي ي داخلی تنههاي در قسمتپارازیتوییدگونه الرو هیچ

آلوده درختان مشاهده نشد این میزان کارایی براي کل 
درصد و با Buprestidae5/8هاي خانوادهخوارچوب

باشدمیدرصد 1/2خوارچوبهاي احتساب تمام الرو
پیداست 3و 2طور که از آمار جداول همان.)2جدول (

میزان کارایی قارچ در مرحله الروي و حشرات کامل به 
. درصد بوده است1/1و 5/1ترتیب 

Chalcophorella bagdadensisحشره کامل گونه -11شکل 

Beauveria bassianaقارچتوسط پارازیته شده 

پارازیتوییدو زنبورهاي Beauveria bassianaقارچ توسطپارازیته شده خوارچوبالرو تعداد-2جدول 
تعداد الرو خوارچوبنام ردیف

سالم
پارازیته در اثر زنبورپارازیته در اثر قارچ

درصدتعداددرصدتعداد
1Buprestidae7626/275/8
2Cerambycidae257315/100
33355/171/2جمع3

Beauveria bassianaقارچ توسط پارازیته شده خوارچوبحشرات کامل تعداد-3جدول 

تعداد خوارچوبنام ردیف
المس

تعداد پارازیته 
تعداد سالم درصد پارازیتیسمقارچتوسط

در خانواده
تعداد پارازیته

انوادهخدر 
درصد پارازیتیسم 

در خانواده
1Cerambyx cerdo80096204/2
2Macrotoma scutellaris8822/2
3Chalcophorella

bagdadensis
1813/516816/0

4Agrilus hastulifer9100
6Chrysobothris

parvipuncta
5700

7Lampetis mimosa200

26431/1جمع
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بحث
درصد از مساحت استان ایالم را جنگل26حدود 

بلوط ایرانی استآنپوشش گیاهی غالب وتشکیل داده 
)Hosseinzadeh, 2010( گرد و وخشکسالی طوالنی مدت

عدد باعث شده که درختان مختلف از جمله بلوطغبارهاي مت
هاي خاصی از آفات گونهو به دنبال آنضعیف شده

به Cerambycidaeو Buprestidaeاز خانواده خوارچوب
هاي استان از جنگلو درصد باالیی حالت طغیانی درآمده 

در سایر کشورها نیز نتایج . ندشودچار آسیب خشک و یا 
زوال بلوط فرایند گزارش شده که کسب شده مثالمشابهی

اي است که در اثر مجموعه اي از عوامل زنده و چند متغیره
(Fuhrer,1998)غیر زنده در سراسر اروپا اتفاق افتاده است

عوامل اصلی تحریک هاي بلوط ازآفات و بیماريو یا 
Marcais)خشکیدگی هستند & Breda تعدادي از . ( 2006

که از اي دانسته ا حاصل پدیده پیچیدهمحققین زوال بلوط ر
سن فیزیولوژیک مانند(کننده روابط بین فاکتورهاي مستعد

، فاکتورهاي )خصوصیات خاكاي ودرخت، ترکیب گونه
مانند بیماري (و عوامل زنده) مانند خشکی(کننده تحریک

Bruhn)د شومیایجاد ) ریشه توسط آرمیالریا و آفات et

al., 2000).تنش خشکیدر شرایط بیشترها رخواچوب
Huberty(کنندطغیان می & Denno بیش از یک ).2004

اروپا قرن است که زوال بلوط در سراسر شمال آمریکا و
تأثیریابد که بلوط تحت زمانی توسعه میشود ومشاهده می

پس از آن مورد حمله فیزیولوژیکی قرار گرفته وتنش
-ریشه یا حشرات قرار میيزا ازجمله بیمارعوامل بیماري

Kessler)گیرد  et al., 1989). تأثیر بر عمل تنش آبی با
ن سنتز باعث کاهش نشاسته در تنه درخت شده که ایفتو

براي خسارت خود باعث ضعف درخت شده و شرایط
1993Breda(د شوها فراهم میخوارپوست et al.,.( در

اتانول مانند فرارد باعث انتشار موادتوانمینهایت تنش آبی 
Kimmerer(و اتیلن  & Kozlowski 1982( از درخت شود

Rouault(کننده هستندو این مواد براي حشرات جلب et

al., 2006( . تنش آبی همراه با گرمی هوا براي حشرات
Salle(کنندگی بیشتري داردجلب et al., 2014.( عالوه بر

چ ها قارخوارچوبشرایط خشکسالی و طغیان 
Biscogniauxia mediterranumذغالی عامل بیماري

هاي اخیر در مناطق ایالم، درختان بلوط نیز طی سال
بروز خسارت سبباحمد و بویریلویه گکهلرستان، فارس و 

).Mirabolfathi, 2013(در درختان بلوط شده است
د نقش مهمی در توانمیCerambycidaeحشرات کامل 

زا را داشته باشدگر عوامل بیماريو دیهاقارچانتقال 
)Ragazzi & Tiberi هاقارچعالوه بر بحث انتقال ).1998

این حشرات خوارپوستو خوارچوبتوسط حشرات 
هاي ورودي براي نفوذ ند با حفر داالن باعث ایجاد راهتوانمی

داالن ایجاد شده مثالًشوندها به داخل بافت درخت پاتوژن
Cerambyxتوسط  cerdoبلوطدر درختQuercus

suberد باعث ایجاد آلودگی بعدي توسط قارچ توانمیB.

mediterraneaشود)Martin et al., 2005.( نتایج این
Macrotomaهاي دهد در استان ایالم گونهبررسی نشان می

scutellarisوAgrilus hastuliferترین ترتیب مهمبه
باشند، ها میتنه اصلی و سرشاخهخوارچوب
در تراکم بسیار کم و به صورت Lampetis mimosaگونه

از ایالم قبالA. hastuliferًگونه. شدموردي مشاهده 
ها ولی سایر گونه) Jozian & Abaei, 2011(گزارش شده

.Aگونه . شوندبراي اولین بار از استان ایالم گزارش می

hastuliferاز شیراز نیز گزارش شده است)Abaei, 2009.(
هاي هاي مختلفی از سوسکاز سایر نقاط کشور گونه

Farashiani(بلوط گزارش شده استخوارچوب et al.,

به عنوان در مجموع خشکسالی بلند مدت استان .)2005
ها و اپیدمی بیماري ذغالی خوارچوبو طغیان عامل اصلی 

از درصد 3/10بلوط باعث گردیده که به طور متوسط 
همچنین بر اساس نتایج .شوندختان بلوط استان خشک در

و یک گونه قارچ بر پارازیتوییداین بررسی چهار زنبور 
وشدهبلوط استان شناسایی خوارچوبي هاسوسکروي 

شوند تعدادي همه آنها براي اولین بار از استان گزارش می
Trigonura ninae.باشندنیز براي کشور گونه جدید می

خوارچوبي هاسوسکپارازیتوییدولین بار به عنوان براي ا
Chrysobothris parvipunctataدر درختان انار از یزد
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,Lotfalizadeh & Jafari-Nadushan)شده استگزارش

خوارچوبمذکور یکی از شش گونه خوارچوب(2012
اولین T. ninaeهمچنین زنبورباشدمیبلوط استان ایالم 

هاي بلوط از خوارچوبپارازیتوییدبه عنوان باري است که
Braconidaeاز زنبورهاي خانواده .شودمیایران گزارش 

Atanycolusیازده گونه از زنبورهاي  spp.پارازیتویید
ها باشند این زنبورمیAgrilusي مختلف جنس هاگونه

Marsh)الرهاي سن آخر هستندپارازیتویید et al., 2009)

تلف منطقه میشیگان نشان داده که میزان کارایی مطالعات مخ
19از کمتر از یک درصد تا Atanycolusي مختلف هاگونه

Duan)درصد متغیر بوده است et al., 2012) . از این
حداکثر شددر استان شناسایی Atanycolusخانواده جنس 

الروهاي چکشی کوچک زیر پوست میزان کارایی بر روي 
.باشدمیمربوط به این زنبور باشدمیدرصد 2/15که 

گونه Pteromalidae،17از خانواده Ooderaازجنس 
پارازیتوییداین زنبورها اندشدهدر جهان شناسایی 

وBuprestidaeي هاخانوادهخوارچوبي هاسوسک
Scolytidae می باشند ازاین خانواده گونهOodera

monstrumلین بار از ایران استان کردستان براي اواز
فقط گونه مذکور از Ooderaگزارش شده است از جنس 
& Nazemie Rafie(ایران گزارش شده است

Lotfalizadeh, 2010( بنابراین گونهO. formosa براي
خانواده زنبورهاي .شودمیاولین بار از ایران گزارش 

Aulacidaeي هاسوسکها و داخلی الرو زنبورپارازیتویید
از این (Jenninng & Austin 2004)باشندمیخوارچوب

Pristaulacus compressusپارازیتوییدخانواده زنبور 

بلوط  از خوارچوبپارازیتوییدبراي اولین بار به عنوان 
.شودمیاستان گزارش 

در سال زراعی دهدمیوضعیت بارندگی استان نشان 
مدت بوده میزان بارندگی بیشتر از میانگین بلند93-92

در این سال در چندین مورد )Anonymous, 2014(است
روي حشرات کامل و الرو بر Beauveria bassianقارچ
یی هانمونهها مشاهده شد ولی در سال قبل چنین خوارچوب

هاي خوارچوبمیزان کارایی قارچ در .مشاهده نگردید

بلوط استان در مرحله الروي و حشرات کامل به ترتیب 
در ارزیابی دشمنان طبیعی . درصد بوده است1/1و 5/1

Agrilus planpennis در جنوب شرقی میشکان نیز
ي مختلف هاقارچدرصد الروها آلوده به 2مشخص شد که 

,Liu & Bauer(بودندBeauveria bassianaاز جمله  

83تا ارزیابی جنگل دراین قارچ GHAاسترین ،)2006
در .(Liu & Bauer, 2008)ده استلودگی کرآدرصد ایجاد

، چهار گونه زنبور خوارچوبکل در این بررسی شش گونه 
اي و یک گونه قارچ شناسایی و اطالعات اولیهپارازیتویید

ها کسب و میزان کارایی خوارچوبدر مورد بیولوژي 
.ها و قارچ نیز مشخص شده استزنبور

سپاسگزاري
دانشگاه آزاد واحد شناسیاز اساتید محترم گروه حشره

دکتر یاد زندههاي ارزشمند، آقایان ه راهنمایییارابراياراك 
ن موسسه تحقیقات ارسول زارع محققدکتر و ییمنصور عبا

ها و خوارچوبهمکاري در شناسایی برايپزشکی گیاه
محقق مرکز زادهلطفعلیحسین نمونه قارچ و آقاي دکتر 

هاي اسایی زنبورشنبرايشرقی تحقیقات آذربایجان
کشاورزي و منابع و آموزش و مرکز تحقیقاتپارازیتویید

همکاري در اجراي تحقیق تشکر و برايطبیعی ایالم 
.دشوقدردانی می
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