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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 

ارزیابی، شناسایی و وضعیت پراکندگی آفات و امراض خشکیدگی بلوط در  

 استان خوزستان
 

1عالی محمديحاجی ، 1، عبدالرضا دانایی1، امین وثوقیان1*، علی ابیض1سیده افسانه حسینی  

 نمنابع طبیعی و آبخیزداري خوزستا اداره کل - 1

  

  

  چکیده 

 هاي زیادي درخصوص آفات و امراض مربوط به درختان جنگلی حوزه زاگرسخیر مطالعات و پژوهشطی سالهاي ا

جنگلهاي وري درختان موجب گردیده تا این جنگلها بسوي عدم زادآ بخصوص گونه بلوط ارائه شده است. در سالهاي اخیر

. مهمترین دالیل تخریب این جنگلها شامل خشکسالی، قطع درختان براي سوخت، چراي بی رویه دام پیرسوق داده شوند

، آتش سوزي ، آفات وبیماریها، پروژه هاي عمرانی و پدیده گردوغبار عنوان شده است. جنگل هاي ناحیه رویشی زاگرس 

تهدیدات متعددي قرار دارد. با شرایط  میلیون هکتار درمعرض1خوزستان با گونه جنگلی غالب بلوط بامساحت حدود 

نامطلوب ایجادشده و حاکم براکوسیستم جنگلی جریان شیره گیاهی دردرختان کندشده وآثار ضعف وکاهش عالئم حیات 

بردرختان مستولی گردیده است و باعث جلب آفات چوبخوار ونیز حمله بیماري ذغالی بلوط  شده است. باحمله این آفات 

فراهم شده ودر نهایت موجب خشکیدگی آنها  باشدهمانا متالشی ساختن بافت وسیستم آوندي درخت میضربه نهایی که 

گردیده است. مقاله حاضر سعی دارد تا در راستاي مبارزه و کنترل آفات و امراض خشکیدگی بلوط به شناسایی، ارزیابی و 

  وضعیت پراکندگی این آفات در سطح استان خوزستان بپردازد.

  

  جنگلهاي زاگرس، آفات و امراض خشکیدگی بلوط، استان خوزستانکلیدي:  نگاواژ
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 استان اردبیل 

  مقدمه  - 1

باغملک ،  میلیون هکتار شامل شهرستان هاي ایذه1جنگل هاي ناحیه رویشی زاگرس شمال خوزستان بامساحت حدود 

اندیکا ، اندیمشک ، اللی ، دزفول  ، بهبهان و مسجدسلیمان درمعرض تهدیدات متعددي قرار دارد. گونه جنگلی غالب دراستان 

  )1378، مظفریاند (بلوط بوده وسایر گونه هاي همراه شامل بنه بادامک ، ارژه ، کلخنگ ، کیکم ،گالبی وحشی و... می باش

درصد آب کشور، منبع اصلی درآمد خانوارهاي جنگل نشین، وسیع  40اردي همچون تامین حدود اهمیت این جنگلها شامل مو

درصد دام  30ترین رویشگاه بلوط ایران، اولین مانع طبیعی در برابر ورود ریزگردها (ریه تنفسی کشور)، محل تعلیف حدود 

ه هاي زاینده رود، کارون ، کرخه ، دز، مارون ، کشور، تمرکز بخش عمده عشایر کشور در ناحیه زاگرس، حوزه آبخیز رودخان

در سالهاي اخیر عدم زادآ وري درختان موجب گردیده تا این جنگلها بسوي جنگلهاي پیرسوق داده زهره و جراحی می باشد. 

شوند.در چنین وضعیتی کاهش تراکم حجم تاج پوشش، پایین آمدن سطح تنوع گونه هاي گیاهی وجانوري، وقوع سیالبها، 

افزایش دماي هوا، وقوع پدیده ریزگردها و گردو غبار، کاهش یافتن ذخیره نزوالت جوي که منجر به افت ذخیره   آبهاي 

زیرزمینی شده است جنگلهاي این مناطق را باوضعیت دشواري مواجه ساخته  و ضربه پذیري آنها را در مواجهه بااسترس هاي 

مطلوب ایجادشده و حاکم براکوسیستم جنگلی جریان شیره گیاهی دردرختان محیطی چندین برابر نموده است. با شرایط نا

کندشده وآثار ضعف وکاهش عالئم حیات بردرختان مستولی گردیده است و باعث جلب آفات چوبخوار ونیز حمله بیماري 

رخت میباشد فراهم ذغالی بلوط  شده است. باحمله این آفات ضربه نهایی که همانا متالشی ساختن بافت وسیستم آوندي د

شده ودر نهایت موجب خشکیدگی آنها گردیده است. مهمترین دالیل تخریب این جنگلها شامل خشکسالی، قطع درختان براي 

عنوان شده است (اوسط سوخت، چراي بی رویه دام ، آتش سوزي ، آفات وبیماریها، پروژه هاي عمرانی و پدیده گردوغبار 

  )1391منتظري و همکاران ، 

  معرفی و شناسایی آفات و بیماریهاي بلوط استان خوزستان  - 2

بدیهی است وجود عوامل تخریب فوق الذکر وهم زمان شدن با بروز خشکسالی درسالیان اخیر باعث ضعف عمومی درختان 

دگی منطقه زاگرس گردیده که درنتیجه باعث حمله آفات وبیماریهاي مختلفی شده اند که مهمترین این عوامل شامل خشکی

بلوط ناشی از قارچ عامل بیماري ذغالی وسوسکهاي چوبخوار، جوانه خوار بلوط، پروانه برگخوار سفید بلوط و ملخ بال کوتاه 

راهکارهاي مبارزه و مقابله با آنها پرداخته خواهد شد (اوسط بلوط  می باشد. در ادامه به بررسی و شناسایی آفات مذکور و 

  ).1391منتظري و همکاران، 

  آفت چوبخوار 1-2

در و ضعیت فعلی مورد توجه قرار گرفته است و این چوبخواران پس از   Buprestidaeنوع آفت چوبخوار از خانواده 3تا کنون 

  .اندجمع آوري ، به شرح ذیل مورد شناسایی قرار گرفته

   Agriulus hastulifer Rastالف)        

اي طوالنی ( تا چند کیلومتر )  می باشد .این حشره توسط فرآورده هاي  چوبی بومی قاره آسیا می باشد و قادر به پرواز ه

و هیزم هاي حاوي پوست  نیز منتقل می شود. این آفت در شرایط گرم یک نسل در سال تولید می کند و بطورمعمول هر 

  .ارش شده استگز 1388اولین بار از روي بلوط با اهمیت اقتصادي کم و در سال  دوسال یک نسل خواهد داشت

    Chrysobothris parvipuncta   ب)

در سالهاي اخیر از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده و این در حالی است که این گونه براي اولین بار از روي بلوط با انبوهی 

زیاد از استان کهکیلویه و بویر احمد (باشت) جمع آوري و شناسایی گردیده است. شایان ذکر است الروهاي این خانواده بیشتر 

ین گیاهان فعالیت می کنند و فقط تعداد کمی روي طوقه و ریشه گیاهان علفی و یا بصورت روي گیاهان چوبی و در زیرپوست ا
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(مین ) زیر اپیدرم، در داخل برگها تغذیه می کنند. زمان پرواز این سوسکها از اواخر بهار و تمام طول تابستان و در تمام جنگل 

  گیرد. بویژه در مناطق آفتابی صورت می

   Chalcophorella bagdadiensistج)   

الروها پس از رشد کامل در داخل چوب به شفیره  تبدیل می گردند و زمستان گذرانی به  شکل الرو ویا شفیره در داخل 

چوب می باشد.حشرات کامل از اواخر ماههاي اردیبهشت و خرداد از طریق سوراخهاي بیضی شکل که بر روي تنه  ایجاد نموده 

  گردند. اند خارج می

  مقابله با آفات چوبخوار:روشهاي 

  به منظور کنترل تلفیقی این آفات چوبخوار، روش هاي مختلفی مورد بحث قرارگرفته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. 

به  اي و یا نوريهاي پردهیکی از روشهاي به کار برده شده در راستاي کنترل و مبارزه با آفت چوبخوار بلوط شامل استقرار تله

آوري و استفاده از پارچه توري در اطراف طوقه درخت و جمعبا  آوري و  معدوم سازي آنهامنظور جلب حشرات کامل و جمع

هاي پرده اي شامل الف) تله عبارتند از:ها شامل انواع مختلفی می باشد که  می باشد. این تله معدوم نمودن آنها در اوایل فصل

(یک) متر می باشد که بر روي کادر چوبی نصب شده و با قرار دادن منبع نوري در پشت  1متر در 0/ 5پارچه اي سفید به ابعاد 

آن نسبت به جلب حشرات و معدوم سازي آنها با  محلولپاشی بر روي پرده و با استفاده از ترکیبات مناسب اقدام می گردد.ب) 

تعبیه شده است ، حشرات کامل را به سوي خود جلب  تله نوري دستگاهی است که بوسیله یک منبع نوري که در داخل آن

ج) ایجاد تله هاي زمینی و استفاده از  میرند.نموده و به داخل شیشه سیانور که در قسمت انتهایی تله قرار دارد افتاده و می

 x 30قریبی طعمه هاي میوه اي به منظور جلب حشرات کامل سوسکهاي شاخک بلند. تله هاي زمینی حفره هایی به ابعاد ت

30 x 25   متر از هم ایجاد می شود و با قرار دادن میوه داخل آن  100سانتی متر است که داخل زمین و به فواصل حدود

  ).1391(اوسط منتظري و همکاران،  شود.مینسبت به جمع آوري حشرات اقدام 

  Biscogniauxia mediterraneaبیماري قارچی   2-2

خروج شیرابه هاي سیاه رنگ از داخل تنه میباشد که بمرور میزان شیرابه افزایش یافته و حالت  نحوه رشد این بیماري بصورت

باشد. شایان ذکر است که نشانهاي بیماري بعداز خشکسالی ذغالی شکل در روي تنه و سیاه شدن در زیر پوست قابل رویت می

میدانی و آثار عالئم بیماري در این عرصه بیماري در  شدید و شرایط غیر معمول و هواي گرم ظاهر می شود . با بررسی هاي

  سالهاي قبل در منطقه وجود داشته و لیکن به دلیل عدم تشخیص صحیح تا کنون به تعویق افتاده است.

  :نحوه کنترل بیماري

اجم قرار در خصوص راههاي مقابله با عارضه بیماري بایستی اذعان داشت، درختانی که توسط عامل قارچی کامال مورد ته

باشند الزم است تا با رعایت موارد و توصیه هاي بهداشتی از محیط جنگلی خارج و کامالً اند و قادر به جست زنی نمی گرفته

به جهت جلوگیري از توسعه بیماري و سرایت قارچی، قبل از شروع جه به عدم ایجاد منظره قطع یکسره، معدوم گردند. با تو

سیاستهاي قرنطینه ، برشهاي بهداشتی در مناطق آلوده انجام شود (اجراي عملیات پرورشی و بهداشتی )بارندگی هاي زمستانه، 

اي و جلوگیري از انتقال مقطوعات آلوده به مناطق مختلف بطور جدي پیگیري شود و ابزارهاي قطع براي درختانی که کامالً 

  .)1392شوند (میرابوالفتحی، آلوده نیستند حتماً استریل 

  Tortrix viridana     جوانه خوار بلوط با نام علمی 3-2

-16توسط دکتر عبایی گزارش شد. حشره کامل ، شب پره اي است ك عرض ان با بالهاي باز  1362اولین بار در ایران در سال

بالهاي جلویی سبز روشن وبالهاي عقبی خاکستري رنگ . سر،شاخک وپاهاي حشره به رنگ قهوه اي مایل به  .متر استمیلی 9

این افت با درجه  .اي عقبی روشنتر از حشره نر استزرد می باشد حشرات ماده از نظر جثه بزرگتر وسطح زیرین جفت با له

.درتابستان ، پاییز و زمستان در روي شاخه تی تک نسلی استاقتصادي زیادي دراستانهاي جنوب غربی کشور انتشار دارد .اف
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هاي جوان به صورت تخم هاي دوتایی ودر بعضی اوقات به صورت یک عدد تخم به حالت دیاپوز می گذراند. الروها پس از 

اواخر دهه اول  خروج از تخم جوان هاي بلوط را سوراخ کرده و داخل آنها می شوند. مدت زمان تفریخ تخم از ائاخر اسفند تا

با تغذیه الروها ازجوانه ها وبرگهاي  فروردین ماه طول می کشد. خاتمه فعالیت دوره الروي اواسط اردیبهشت ماه می باشد.

بلوط هرساله موجب بی برگی کامل درختان میگردد.الروها با تنیدن تار وچسباندن برگها ضمن تغذیه ازجوانه هاي زایا ، میوه و 

ی سارات سنگینی به درختان می شود وسبب عدم  تولید میوه وعدم زاد آوري درختان بلوط درسالهاي آتبرگ باعث بروز خ

طی پایش هاي اخیر درسطح استان درشهرستان دزفول درمنطقه دورك درسطحی بالغ  ).1375شود (بهداد، می

رد وجمعیت آفت قابل توجه می باشد هکتار بحرانی افت مذکور مشاهده شده که خسارات سنگینی به درختان وارد ک15000بر

و درسالهاي آتی درصورت عدم کنترل مساحت بیشتري دربر خواهد گرفت . درختان بازدید شده عاري ازبرگ و پوشیده ازتار 

یکی از روشهاي مناسب براي پایش و کنترل این آفت استفاده از تله هاي فرمونی  -1بودند. راهکارهاي کنترل افت مذکور:

  .)1387(غباري و همکاران، استکشتار و اخالل در جفت گیري و تخم ریزي حشرات ماده و کاهش جمعیت افت جهت جلب و

مبارزه بیولوژیک :  -3 )1394(زرگران ، 4و 3جهت مبارزه با الرو افت در سنین   B.Tمانند  استفاده ازسموم بیولوژیک-2

   استفاده از دشمنان طبیعی

(آل حسین و Exochomus  quadripustulatus  کفشدوزك  و Oenopia   conglobata کفشدوزك  4-2

  ).1392همکاران، 

یکی ازبهترین روشهاي مبارزه کنترل فرمونی می باشد . دراین روش به کمک مقوا تله هاي مثلثی شکل ساخته میشود کف این 

تله مقوا  دیگري که با چسب مخصوص پوشانده شده وحاوي یک عدد کپسول فرمون درمرکز آن است چسبانده میشود . در 

ان فرمون حشره ماده این آفت است. نوع دیگر این تله ها قیفی و ازنوع شده که درواقع همداخل این کپسول ماده اي تزریق 

پالستیکی است که مشکالت تله هاي دلتا مقوایی را به جهت ازبین رفتن چسب مقوا در اثر ورود گرد و غبار و تعویض تله را 

   ).1392ندارند کارامدتر هستند (آل حسین و همکاران، 

   Esphandiaria    obesa ملخ بال کوتاه بلوط 5-2

میلیمتر طول  26-22عمدتاً خاکی رنگ است. طول بدن  رکهگیلویه و بویراحمد و خوزستان انتشار دارد. حشره ن هايدر استان

مفصلی است. حشره ماده به رنگ سبز روشن یک دست، طول  24 شاخک میلیمتر 9- 10 رویی بال طولمیلیمتر  15-14ران 

اصوالً آفت برگخوار درختان بلوط  .باشدمیلیمتر می 14-15میلیمتر و طول بال رویی  18-17ران  طولمیلیمتر  35- 40بدن 

 شالل تنگ بلوط هاي. در استان خوزستان نیز این ملخ جنگلرساندمی خسارت نیز کیکم درخت روي ولی باشدمی

اواخر شهریور لغایت آبان ماه  از و دارد سال در نسل یک آفت این. دهدرا مورد حمله قرار میاندیکا و دشتگل  مسجدسلیمان 

 تخم از پس کامل حشرت. نمایددر زیر تخته سنگها و نزدیکی تنه درخت که از رطوبت کافی برخوردار است تخمریزي می

و ماه است (از آبان لغایت اردیبهشت سال بعد) طول کشیده  7تا  6مدت زمان دیاپوز تخم  ).1375. (بهداد،  میرندمی ریزي

 و خشک از پس و کرده تغذیه جنگل کف هايخارج شده و ابتدا از علف تخم از بعد سال ماه اردیبهشت از نئونات هايپوره

درختان بلوط باال رفته و به شدت از برگها تغذیه  هاياز تنه مرداد، اوایل تا خرداد اول نیمه از ها،تغذیه شدن این علف غیرقابل

ماه (از اوایل اردیبهشت لغایت اواخر مرداد) بوده و حشرات کامل از اواخر مرداد لغایت  4حدود  پورگی زمان مدت. نمایندمی

. نمایندبلوط در آبان و آذر ماه مجدداً تمدید حیات می درختان. نماینداوایل مهر ماه جفت گیري و سپس تخمریزي می

با این آفت با  هزمان مبارز بهترین. باشدمی عدد 84 تا 39 دسته هر در هاتخم تعداد. است ايصورت دسته به آفات تخمریزي

 علفهاي از تغذیه حال در 2 و 1 سنین هايتوجه به شرایط کلیمائی منطقه مورد مطالعه در نیمه دوم اردیبهشت بوده که پوره

کوهپایه که داراي ارتفاع کم هستند داراي  و دشت مناطق هايجنگل. باشدمی بلوط درخت هايجنگل و باال رفتن از تنه کف

این حشره افت اختصاصی درختان بلوط بوده وعلی رغم  ).1375(بهداد،  .اشندبآلودگی بیشتري نسبت به مناطق مرتفع می
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 اینکه تیپ گیاهی جنگلهاي زاگرس استان مرکب از درختان بلوط، بنه ، کلخنگ و .... می باشد ولی تا بحال آثاري از تغذیه

برگهاي درختان مذکور بجز بلوط مشاهده نگردیده است . تغذیه اولیه ملخ از پوشش مرتعی می باشد که براثر نابودي مراتع این 

ملخ به صورت آفت درختان بلوط در آمده است . ملخ بال کوتاه بلوط ازابتدا ازبرگ بلوط تغذیه میکرده است وتوسط دشمنان 

ه و هم اکنون نابود شده اند کنترل میشده بود. ودرسالهاي قبل نیز این افت بصورت مهاجم طبیعی که زیستگاه انها مرتعی بود

درحال حاضر نیز درمنطقه دشتگل اندیکا ملخ بال کوتاه بلوط  ).1375ست  (بهداد، در شهرستانهاي اللی واندیکا وجود داشته ا

  مذکور گردیده است .هکتار گزارش گردیده است وباعث بی برگی کامل درختان 700به مساحت 

  روش مبارزه :  

پوشاند ومانع حرکت استفاده از طعمه هاي مسموم پاي درختان و استفاده از نوارهاي چسبی که دورتادور تنه درختان را می

پوره هاي ملخ به سمت تاج درخت میگردد توصیه میگردد. همچنین استفاده از سموم بیولوژیک مانند آزادیراختین  جهت 

به صورت محلول پاشی و محلول پاشی با دیمیلین روغنی توصیه می   green muscleها و استفاده از قارچ مبارزه با پوره 

  .)1386گردد (باقري و همکاران، 

   Leucoma   wilthshirei  برگخوار سفید بلوط 6-2

از ناحیه اسالم آباد غرب توسط  1351توسط ویلد شایر درکردستان عراق ودر ایران در سال1935این آفت اولین بار در سال 

میلیمتر  25- 30میرزایانس وعبایی گزارش گردید. حشره کامل پروانه سفید رنگی است که عرض آن با بالهاي باز در افراد نر

میلیمتر می باشد. زمستان گذرانی بصورت الرو زیر پوست درختان بلوط دارد تغذیه توسط الرو افت در 30-38ودر افراد ماده 

ساعت پس از خروج از شفیره تخم ریزي میکنند تخم ها 24فصل بهار و پس از تغذیه تبدیل به شفیره می شود حشرات ماده 

در سطح تحتانی برگ وگاهی بصورت انفرادي روي شاخه هاي جوان قرار دارند. دوره فعالیت 18عدد وگاهی  6-12به تعداد 

آفت آذر ماه می باشد. الروها در سن دوم وسوم واوایل سن چهارم وارد مرحله خواب زمستانه میگردند. سپس فعالیت وتغذیه 

اولین خروج وظهور حشره کامل در اواخر  ).1375(بهداد،  ودمجدد الروها وخسارت آن ها از اواخر اسفند ماه آغاز میش

اردیبهشت ماه شروع شده وتا اواسط خردادماه ادامه دارد. ازنیمه دوم خرداد ماه تا نیمه دوم شهریور فعالیت وخسارت الرو 

بصورت مشاهده میگردد مجددا درمهرماه تخم ریزي شدید درمنطقه آغاز میگردد. تغذیه از برگ درختان صورت گرفته و برگ 

 IPMکنترل جمعیت پروانه سفید بلوط باید با استفاده از اصول مدیریت تلفیقی کنترل آفات  ).1375(بهداد،  یدتوري درمی آ

  با اجراي مجموعه عملیات پیشنهادي ذیل به مرحله اجرا در آید .   

     Mechanical controlکنترل مکانیکی  )physical control  3)کنترل فیزیکی Biological control 2) کنترل بیولوژیکی 1

   Chemical controlشیمیایی) کنترل Cultural control  5) کنترل زراعی 4

و  Mallada flavifronsو  Chrysoperla carnea، �لتوری های  Mymaridaeگونه ای زنبور از خانواده در کنرتل بيولوژيکی  

در کنترل مکانیکی  .)۱۳۸۹آل حسينی، و  (قامسی هستندنيز دمشنان اين آفت  Carabidaeچند گونه سن شکاری، شيخک و سوسکهای 

جمع آوري و از بین بردن النه هاي توري از آنجائیکه الروهاي آفت تا سن پنجم الروي بصورت دسته جمعی و در داخل النه 

وي (مخصوصاً در نسل اول) جمعیت این آفت را ( هاي توري فعالیت می کنند، بنابراین جمع آوري و از بین بردن النه هاي الر

) کاهش می دهد . این روش در باغهاي میوه و توتستانها و فضاي سبز حاشیه شهرها که امکان دسترسی به النه هاي 2در نسل 

ه النه زیرا اوال تخمگذاري آفت در نتیج الروي آفت میسر است ، مفید می باشد . اما در عرصه هاي جنگلی مثمر ثمر نیست،

هاي الروي اکثراً در سرشاخه ها که دور از دسترس است تشکیل می گردد و ثانیا تخمگذاري آفت و در نتیجه تشکیل النه هاي 

الروي تدریجی است و به یکباره انجام نمی شود که این عمل موجب به طول انجامیدن مدت زمان کنترل و در نتیجه افزایش 

جنگلکاري و احیاء جنگل در مناطق آلوده باید از  کنترل زراعی در درن به صرفه نیست. هزینه هاي کنترل می گردد و مقرو

کاشت گونه هایی که این آفت روي آن ترجیح میزبانی دارد مانند: افرا ، افراي سیاه ، سفید پلت ، افرا پلت ، لرگ ، توسکا ، 



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

6 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

حال  کنترل شیمیایی در درنمدار ، ون و اقاقیا اجتناب نمود.  صنوبر ، نارون ، ملج ، اوجا ، آزاد ، بلوط ، ممرز ، زبان گنجشک ،

حاضر تنها ماده شیمیایی که در عرصه هاي طبیعی جنگلها قابل استفاده بوده و بصورت یک هورمون عمل کرده و در بین 

تجارتی دیمیلین با نام  (Diflubenzuron الروهاي آفت مرگ و میر ایجاد می کند ، ماده اي به نام دي فلوبنزورون (

)Dimilin)، ) آستونکسAstonex) یا کیتینکسKitinex  . می باشد(   

  نتیجه گیري و جمع بندي -3

در نهایت با توجه به پراکندگی آفات و امراض جنگلهاي بلوط در استان خوزستان، نقشه توزیع با تاکید بر گستردگی و چگونگی 

  توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري خوزستان ارائه گردیده شد. 1و جدول شماره  1پراکنش آفات طبق شکل شماره 

  

  

    

  

 
 
 
  

  

  

  نقشه پراکنش آفات جنگلهاي بلوط خوزستان 1 شکل

اي با آفات و امراض  به منظور جمع بندي پیشنهادات ذیل درخصوص حفظ و احیاي جنگلهاي بلوط و بهبود روش هاي مبارزه

  خشکیدگی بلوط ارائه می گردد:

با عنایت به گستردگی سطح آلودگی، صعب العبوري مناطق و لزوم پایش دوره اي جنگلهاي ناحیه رویشی زاگرس  -1

ضروریست هر چه سریعتر نسبت به پهنه بندي و طبقه بندي سطوح جنگل به منظور رصد شدت و سطح آلودگی توسط 

ی و اجرایی صورت گرفته و میزان شناخت را از وضعیت فعلی ارتقاء داد. با داشتن تصویري روشن از مراجع مطالعات

 و از تصمیمات مقطعی جلوگیري نمود.وضعیت فعلی و آتی جنگل میتوان به نحو علمی تر و دقیق تري برنامه ریزي نمود 

تصمیم گیرنده تبیین شده و همگان را از مرگ  ضروریست حساسیت موضوع از طریق اطالع رسانی به مردم و ارگانهاي -2

تدریجی جنگلهاي ناحیه رویشی زاگرس آگاه نمود بگونه اي که  این موضوع در صدر تصمیم گیریهاي مدیریتی گنجانده 

لزوم بهره گیري از جوامع محلی به منظور آموزش در راستاي اجراي عملیاتهاي علمی اصالحی و بهداشتی در  - 3 شود.

بهره گیري از اقدامات موفق صورت گرفته در سایر کشورها و اجراي  - 4جنگل در راستاي کاهش عوامل بیماري زا  

 صورت تأیید با شاخص هاي علمی در منطقهپایلوت عملیاتهاي صورت گرفته در جنگل به منظور کنترل آلودگی در 

 منابع - 4

 Tortrix viridana، تغییرات جمعیت پروانه جوانه خوار بلوط 1392آل حسین، س.ا، سعادتی، س.ح.، حمزه زرقانی، ح.،  - 1

(Lep.: Tortricidae) ) ،12- 1): 5و شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان فارس، فصلنامه گیاه پزشکی 

،دستورالعمل مدیریت پایدارجنگل در اکوسیستم هاي جنگلی زاگرس به منظور پیشگیري و کنترل 1391ظري ، علی.،اوسط منت - 2

  خشکیدگی بلوط، کارگروه تخصصی ملی مدیریت پایدار زاگرس، سازمان جنگلها و مراتع کشور

 Esfandiaria obesa، بررسی امکان کنترل ملخ بال کوتاه بلوط 1386باقري، س.، تاجوند، ب.، خواجه زاده، ي.، عسکري، ح.،  - 3

(Orth.:Acrididae)  از طریق آغشته نمودن تنه درخت به چند حشره کش، مجله پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت

  38- 26): 1(5جنگلها و مراتع ایران، 

 خوزستان بلوط یدگیخشک آفات یپراکندگ جدول 1 جدول
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  1044- 1045،دایره المعارف گیاهپزشکی ، جلد چهارم ،1357هیم .،بهداد ،ابرا - 4

 2840- 2841،دایره المعارف گیاهپزشکی ، جلد دوم،1357بهداد ،ابراهیم .، - 5

.) و Tortrix viridana Lبررسی زیست شناسی جوانه خوار بلوط (، 1394زرگران ، محمد رضا موسوي میرکال ، سید رستم ، - 6

  42-31، صفحه 1394، تابستان 1 ، شماره1دوره ، 3مقاله  ، آذربایجان غربیپراکنش آن در استان 

و  Leucoma wiltshirei Coll، مطالعه بیولوژیکی پروانه برگ خوار سفید بلوط 1389قاسمی, فرنگیس و اصغر آل حسینی،  - 7

، بندرعباس، همایش ملی سالمت، محیط زیست، و توسعه پایدارشناسایی دشمنان طبیعی آن در منطقه نودان کازرون (فارس)، 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس، 

 :.Lep، برخی عوامل موثر در شکار تله هاي فرمونی پروانه جوانه خوار بلوط (1388غباري، ح، گلدانساز، س.ح، عسکري، ح،  - 8

Tortricidae (Tortrix viridana  ،260-255، 47در استان کردستان، علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی 

  ص670، معاونت امور دام وزارت جهاد سازندگی، آموزش و ترویج،، فلور خوزستان، 1378 ،  اهللا ، ولی مظفریان - 9

): 2(49، شیوع بیماري ذغالی درختان بلوط و آزاد در جنگل هاي زاگرس و البرز، بیماري هاي گیاهی، 1392میرابوالفتحی، م.،  - 10

257 -263   

Evaluation, identification and dispersion of Oak pests in 
Khuzestan Province 

 

Abstract  
Recently more studies and essay presented about pest of Zagros forest especially Oak 
trees, also regeneration lack of trees lead to Zagros old forest. Main reasons of zagros 
forest destruction consist of Drought, tree cut for fuel, irregular Grazing cattle, firing, 
pests and dust. Khuzestan Zagros forest area is about 1 ha exposed to damage. Zagros 
ecosystem Critical conditions  caused weak sap and appear weakness effects in Oak 
trees so pest is attracted and oak tree damage by coal disease. Current essay try to 
evaluation Zagros forest pests control and Dispersion in Khuzestan province.  
 
Keywords: Zagros forests, Oak trees pests, Khuzestan province 

 


