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  چکیده

 که است زاگرس هايجنگل آفات ترینمهم از یکی ).Tortrix viridana L( بلوط خوار جوانه پروانه
 هاجنگل این به را زیادي خســارت ســاالنه بلوط، درختان مختلف هايگونه هايجوانه و برگ از تغذیه با

ــره این الرو اینکه فرض با. کندمی وارد  هايالعملعکس انفرادي و) اجتماعی( گروهی زندگی در حش
 از )Q. libani( ولوي بلوط و) Quercus infectoria( دارمازو بلوط گونه دو برگ تغذیۀ به نسبت متفاوتی

 دمور انفرادي و گروهی صورتبه آفت این ايتغذیه رفتارهاي سنجش تحقیق این در دهد،می نشــان خود
 25 دماي و مناسب نوري شرایط با اتاقکی در آوريجمع از پس گونه دو این هايبرگ. گرفت قرار بررسی
 تآف پنجم ســن الروهاي اختیار در) گروهی و انفرادي تغذیۀ روش دو به( کنترل قابل گرادســانتی درجه
 تکرار هر( تکرار 40 انفرادي روش در و) الرو عدد 10 تکرار هر( تکرار 20 گروهی روش در. گرفت قرار
 هايشــاخص. شــد گرفته نظر در ولوي بلوط و دارمازو بلوط هايمیزبان از یک هر براي) الرو عدد یک
 کارایی ،)ECI( شده خورده غذاي تبدیل کارایی ،)RGR( نســبی رشــد نرخ ،)RCR( نســبی مصــرف نرخ

 الروي تودهزي میزان ،t آزمون اساس بر بررسی این نتایج. شدند محاسبه) ECD( شده هضم غذاي تبدیل
ــتر داريمعنی طوربه گروهی تغذیه روش در ECD و RCR، ECI هايشــاخص همچنین و  روش از بیش

 نبودن دلیل به( الروها انفرادي تغذیه حالت در کهاین با واقع در). درصد 5در سطح ( است انفرادي تغذیه
 نرخ( کمتر مصــرف باوجود گروهی تغذیه حالت در اما کنند،می تغذیه بیشــتري مقدار به) رقابت اســترس
  .دارند الروي تودهزي تولید در بیشتري کارایی) کمتر نسبی مصرف
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  مقدمه
ـــی هــاي جنگــل  دومین عنوانبهزاگرس نــاحیه رویش

اي ارزنده بسیار نقش کشور، جنگلی طبیعی اکوسیستم
ــور اقلیمی و تعادل آب منابع تأمین در دارند. این  کش

، کردســـتان، یغرب یجانآذرباهاي در اســـتان هاجنگل
ـــاه ـــتــان، چهارمحال و بختیاري، کرمــانش ، ایالم، لرس

از  قسمتی کهکیلویه و بویراحمد وخوزستان، اصفهان، 
 ,.Sagheb-Talebi et alاســتان فارس پراکنده هستند (

ــعیت کمی و کیفی  .)2004 ــاختار و وض با توجه به س
هــاي جنگلی در این نــاحیه بحث تولید چوب در توده

ی، محیطاز جنبۀ زیستمدیریت آن در اولویت نبوده اما 
 متنوعوحش و تولید محصـــوالت فرعی پناهگاه حیات

 تنقش انکارناپذیري در پایداري اکوســیســتم و معیش
 ,.Hamzehpour et alکنند (اکنان این مناطق ایفا میس

هــاي متنوع گیــاهی و جــانوري، ). وجود گونــه2006
هــاي زاگرس را متمــایز از دیگر مناطق جنگلی جنگــل

 ه خودبرا  یستیعلوم زســاخته و توجه بیشتر محققین 
ـــت ( ـــاختــه اس ). Mirzayi et al., 2007معطوف س

 دستهبدست یغیرطبیعی و طبیعل عوامم تماه تأسفانم
 یقهقرائر سیا هجنگلن ایه ک اندشده ســببه و دادم ه
تغییر کاربري  ).Marvi Mohajer, 2005کنند (ی طا ر

ـــی، قطع درختان، چراي  ـــوزيشدام، آتاراض هاي س
ها همه از عمــدي، غیرعمدي و تهاجم آفات و بیماري

ه بجنگلی زاگرس  در اکوسیستمب عوامل اصلی تخری
ـــمــار فات مختلفی درختان بلوط را مورد آآیند. می ش

مواقع خسارت جدي به آن  بیشترحمله قرار داده و در 
ـــه مهمکننــد. بــهوارد می هــاي ترین گونــهطور خالص

ــد ــناخته ش ــامل پروانآفات  ةش  بلوط جوانه خوار ۀش
Tortrix viridana L.بلوط  خوار ســـفیدبرگ ۀ، پروان

Leucoma wiltshire (Coll.)ة خوار گزندبرگ ۀ، پروان
خوار میوه ۀپروان ،Strand (Porthesia melaniaبلوط (

 ،Laspeyresia Fagiglandana (Zeller) بـــلـــوط

ـــرخرطومی   Curculio glandium بلوط بذر خوارس

(Marsham)، ناجور بافیشمابر Lymanteria dispar 

(Linnaeus)  تخم انگشـــتري ۀپروانو Malacosoma 

neusteria L. .ــتند بلوط با نام  جوانه خوار ۀپروان هس
 Oakهاي انگلیســی و نام .Tortrix viridana Lمی عل

leaf roller  وGreen oak tortrix  ــتمتعلق به بال  ۀراس
یکی از آفات بوده و  Tortricidae خانوادهو  دارانپولک

 استزاگرس  هاي حوزهاستانمهم بلوط در بعضــی از 
)Zargaran, 2007(.  1922این آفت اولین بار در ســال 

ــط  ــتان گزارش در جنگل Scottتوس هاي بلوط انگلس
شــده اســت. در ایران، اولین بار آمژل و عبایی در سال 

 ۀبلوط را از منطق جوانــه خوار ۀدو عــدد پروانــ 1354
آوري و شـــناســـایی کردند ماکو و ســـردشـــت جمع

)Ghobari et al., 2007.( بلوط  جوانــه خوارچــه اگر
اي محسوب هاي غرب آفت قرنطینهها براي جنگلسال
هاي در جنگل 1379شد، اما براي اولین بار در سال می

ــال  ــد و در س ــاهده ش ــتان مازندران نیز مش  1384اس
هاي جنگلی استان جمعیت باالیی از این آفت در پارك

ـــد ( ـــاهده ش ـــتان مش  Barimani varandi andگلس

Gasemi, 2006 .(ـــره با تغذیه از جوانه هاي این حش
هاي جوان درختان ها و برگغنچه ،و زایشــی یرویشــ

ــل رویش  ــدن و بی موجببلوط در اوایل فص برگ ش
. الروهاي سنین یک و دو به شودمی هاآنحالت خزان 

تا  سههاي رویشــی و زایشــی و الروهاي ســنین جوانه
هاي جوان بلوط خســارت وارد ها و برگهپنج به غنچ

ها اشتر کنند. الروهاي این حشره بسیار حریص و پمی
بوده و به همین دلیل در مناطق آلوده فضــوالت بســیار 

ــــاهــده می ــان بلوط مش ــادي زیــر درخت ـــودزی  ش
)Hoseinzade, 2010(ـــکیــدگی . پیري زود رس، خش

درختان  عمومی هاي بلوط و در نتیجه ضعفسرشاخه
ـــانــه طبلو ـــتاین آفت حملــه هــاي بــارز از نش  اس

)Fagahati, 2012.(  
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 هزیادي ببســتگی به حشــرات، وامقاومت گیاهان 
ـــفات وراثتی در گیاه دارد که موجب می ـــود در ص ش

مقایسه با گیاه حساس که فاقد این صفات ارثی است، 
عدد هاي متویژگیآفات خسارت کمتري ببیند.  از حمله

رشــد و نمو مراحل قبل از  مانندزیســتی در حشــرات 
ـــاخصو  یدمثلتولبلوغ، بقاء،  ـــد جمعیت ش هاي رش

و نحوه تغذیه آفات از تحــت تــأثیر نوع گیــاه میزبــان 
ــت طی  Li et al., 2004(. Naseri (2009)( میزبان اس

ـــت تحقیق خود بیــان کرده هاي متعددي کــه عامل اس
ـــد و نمو و  مطلوبیــت گیاه میزبان را براي تغذیه، رش

ـــل بعــد آفــت را تحت تأثیر قرار ایجــاد  جمعیــت نس
توان به نوع و مقدار عناصــر که از امثال آن می دهندمی

ـــیمیایی ثانوي گیاه و توانایی  غــذایی گیاه، ترکیبات ش
هضــم و جذب غذاي خورده شده توسط حشره اشاره 

د نتوانمینیز کمیــت و کیفیــت غــذاهاي مختلف . کرد
زنده  و بقاي موجود یدمثلتولبر رشد،  یتأثیر مســتقیم

تواند روي خصوصیات شفیره الرو می ۀد. تغذینبگذار
ـــد (و حشـــرات بالغ نیز تأثیر  ,.Chih et alگذار باش

 شـــاخص مقدار دو گیريبا اندازهکیفیت غذا ). 2003
شده مشخص هضم و مقدار غذاي  غذاي خورده شده

ــود.می ــاخص ش  برايابزار مناســبی  ايتغذیههاي ش
 Kianpourمقاومت گیاه میزبان هستند ( اندازهارزیابی 

et al., 2014.( ةبــه عقیــد Mehrkhou (2013)  براي
ـــرات   جوانه خوارمــانند  )Polyphagus( فــاژپلیحش

ــترس بودن گیاهان مختلف به اندازهبلوط  ان عنودر دس
 .ندکایفا می آفت میزبان، نقش مهمی در شیوع جمعیت

ه وابسته ب شدتبهحشرات  یدمثلتولرشــد، توســعه و 
ـــدهمصـــرفمقدار غذاي کیفیت و  ـــت. الرو و  ش اس

ــیار  جوانه خوارهاي تخم ــبت به  بادوامبلوط بس و نس
ــتند. مقدار  ــاعد زنده و غیرزنده مقاوم هس عوامل نامس

ل طور قابمانی آفت در مراحل الروي و شفیرگی بهزنده
توجهی به شرایط آب و هوایی و شرایط درخت میزبان 

 یله دلبها رد. تأخیر در تکامل الروها و شفیرهبستگی دا
ه شده، در نتیج یروممرگشرایط نامساعد سبب افزایش 

ـــمارعــاملی مؤثر بر پویــایی جمعیت آن  رود می به ش
)Rubtsov and Utkina, 2003( تــوســــعــۀ الرو و .

خوار بســـتگی به کیفیت مواد مانی حشـــرات گیاهزنده
ـــرات بالغ نیز غــذایی دارد. همچنین بــاروري در  حش

-Che( گیردتحــت تــأثیر ارزش غذایی میزبان قرار می

Salmah et al., 2010( .که این آفت با با توجه به این
هاي بلوط طغیان ســاالنه خســارت زیادي را به جنگل

رو در این تحقیق ســعی شده کند، از اینغرب وارد می
ــب اي به دو روش هاي تغذیهشــاخص ۀاســت با محاس

تري از نوع رفتارهاي نفرادي شناخت جامعگروهی و ا
ــته تغذیه ــت اي این آفت داش ــیم. الزم به ذکر اس باش

ـــابهی روي یــک آفــت خــاص در  تــاکنون تحقیق مش
صورت انفرادي و هاي تغذیه بهخصوص مقایسه روش

  گروهی انجام نشده است.

  هاروش و مواد
  منطقه مورد بررسی

ـــتان هاي بلوط جنگــل جنوب در  یغرب یجانآذربااس
ت و سردشپیرانشهر  هايشهرستان این استان در یغرب

و حداقل  3800واقع شــده است. حداکثر ارتفاع منطقه 
. متوسط بارندگی استمتر از ســطح دریا  1000آن نیز 

ـــاالنــه  متر و در ارتفاعات در حدود میلی 900-800س
ـــط درجــه حرارتمیلی 1100  20الی  15 متر و متوس

ـــت ا گراددرجه ســـانتی محل . )Zargaran, 2007(س
روستاي هاي جنگلی حاشــیۀ توده ،هاآوري نمونهجمع

 36˚ 28׳ 669״در بوده که  در پیرانشـــهر ینقبر حســـ
ــمالی و در  ــرقی قرار  45˚ 18׳ 895״عرض ش طول ش

  ).1دارد (شکل 
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  منطقه گیاهی پوشش
مورد بررســـی را  منطقههاي بیشـــترین ســـطح جنگل

ـــکیــل میهــاي مختلف جنس گونــه دهنــد. بلوط تش
)، Q. infectoria( دارمازو هاي بلوط منطقه شاملگونه
. هستند )Q. brantii( بلوط ایرانیو  )Q. libani( ولوي

ـــده، بلوط دارمازو و وياز گونه ول هاي بلوط ذکر ش
، هاي مورد بررسیفراوانی زیادي دارند و در بیشتر توده
ـــکیل می  ونۀ بلوطدهند و گتیــپ تودة جنگلی را تش

 کمیافرا کشود. مراتب کمتر دیده میایرانی در منطقه، به
)Acer monspesulanumبنه ،( )pistacia atlantica ،(

و  ).Pyrus sp( گالبی )Amygdalus scoparia( بادام
هاي چوبی ) از دیگر گونــه.Crataegus spزالزالــک (

  ).Alijanpour et al., 2010ها هستند (مهم این جنگل
  
 
  

  
  مورد بررسی منطقهموقعیت  -1شکل 

Figure 1. Location of study area 
  

  ).T. viridana Lبلوط ( جوانه خوارپروانۀ 
ــه  جــوانــه خــوارپــروانــۀ   ةخــانوادبــلوط متعلق ب

)Tortricidae ( 5000 خانواده شامل حدوداســت. این 
 مربوط به این خانواده حشــرات. گونه در جهان اســت

و عرض بوده اي یا قهوه کوچک و معموالً خاکســـتري
ها متر اســـت. بالمیلی 25-35هاي باز با بال هاآنبدن 

ـــیــاه یا نقطه هاي متالیک دارند و در انتها نوارهــاي س
اند و در موقع استراحت به شکل معموالً مربعی شــکل

 یوهم و ها در ساقهگیرند. بعضی گونهشیروانی قرار می
. یکی از )Savafi, 2012( کنندایجاد می میزبــان تونــل

 T. viridana ۀونگدر این خانواده،  هاگونهترین مخرب

L.  است)Moharramova, 2002.( طول الروهاي سبز 

 15حدود  بلوغ کامل آنرنــگ و بدون کرك در هنگام 
ـــن آخر متر اســــت. میلی هــا و از برگالروهــاي س

هاي نماید و با ترشــح نخهاي جوان تغذیه میشــاخه
سازد و با ها آشیانه میها و برگخهمومی در ســطح شا

ها مشغول بیرون آوردن ســر از آشــیانه به خوردن برگ
ـــودمــی ــه خوار .)Zargaran, 2007( ش بلوط  جــوان

 ســن آخر آفتاي یک نســلی اســت. الروهاي حشــره
ها خارج شــده و شروع به تغذیه از توانند از جوانهمی

ل او ۀالروي از دهــ ةهــاي دیگر نمــاینــد. دورجوانــه
ــروع و اواســط اردیبهشــت خاتمه می  یابدفروردین ش

ـــکل   35تا  30الروي حدود  ة. مدت زمان دور)2(ش
.انجامدروز به طول می
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 T. viridanaبلوط  جوانه خوار پروانهالرو سن آخر  -2شکل 

Figure 2. Last instar larval of T. viridana  
 

  اطالعاتآوري روش جمع
ـــی برگ عنوان ول بههــاي دارمــازو و ويدر این بررس

ـــتفاده قرار  جوانــه خوارمیزبــان آفــت  بلوط مورد اس
ـــت و با بازدیدهاي منظم،  گرفتنــد. از اوایــل اردیبهش

ـــن آخر پروانــۀ  بلوط از  جوانــه خوارالروهــاي س
ـــتاي جنگل  قبرهاي بلوط منطقۀ پردانان (اطراف روس

اتاقک آزمایشگاهی منتقل شد. آوري و به ) جمعینحس
ــد الروهایی که روي دارمازو و حتی ــعی ش االمکان س
آوري و براي طور مجزا جمعول فعــال بودنــد، بــهوي

آزمایش مربوط به هر گونه اســتفاده شــود. براي تغذیۀ 
هاي تازه و جوان دو گونه بلوط دارمازو و الروها برگ

و از نظر  ســالطور تقریبی همول از درختانی که بهوي
اندازه و متقارن بودند، انتخاب شدند. در این تاج نیز هم

 صورت گروهی واي بهبررسی سنجش رفتارهاي تغذیه
ـــی قرار گرفت. در روش گروهی،  انفرادي مورد بررس

ـــن پنجم پس از توزین دقیق بــا ترازوي الرو هــاي س
گروه  40در گرم،  001/0دیجیتالی و حســاس با دقت 

گروه  20براي دارمازو،  عددي 10وه گر 20( عددي 10
که  هایییشد يپتردر داخل  ول)براي وي عددي 10

ــده بود ۀتهوی منظوربهمنافذي در آن  رار ق ،هوا تعبیه ش
ـــکــل  گرفتنــد عــدد برگ در روش  10تعــداد . )3(ش
ـــده و در اختیار الروها قرار گرفتند.گروهی   توزین ش

شــده و  ها وزنها و برگســاعت، الرو 24پس از هر 
ها قرار گرفت، هــاي دیگري در اختیار همان الروبرگ

ـــمن این ـــوالت الروها (مدفوع) نیز ض کــه مقدار فض
ـــد. این چرخــه تا زمانی که الروانــدازه ها به گیري ش

مرحلۀ شفیرگی برسند (به مدت سه روز)، تکرار شد و 
هاي زمانی از قبل تهیه در نهایت تمام اعداد در جدول

 10ســپس براي هر ظرف که حاوي شــده، درج شــد. 
ها قبل و بعد از عدد الرو بود، مقادیر میانگین وزن الرو

تغــذیه به ازاي هر الرو، وزن برگ قبل و بعد از تغذیه 
ـــوالت بــه ازاي هر الرو  بــه ازاي هر الرو و وزن فض

الرو  40در روش تغذیه انفرادي، تعداد . محاســبه شــد
که امکان  هایییشد يپترصورت انفرادي در داخل به

ـــکل  ـــت، قرار گرفتند (ش ). 4تهویه در آن وجود داش
هاي خورده شده و مدفوع الروها سپس الروها و برگ

ــورت انفرادي در هر به ــده و  24ص ــاعت توزین ش س
 Fazeliهاي مربوطه یادداشــت شــد (ها در جدولداده

and Abaei, 1989(.  
  هاي تغذیهشاخص محاسبه

اي که در این پژوهش مورد بررسی هاي تغذیهشاخص
 RGR، )نرخ مصرف نسبی( RCRقرار گرفت، شــامل 

ــد نســبی( تبدیل غذاي خورده  کارایی( ECI،)نرخ رش
) بودند تبدیل غذاي هضم شده کارایی( ECD ) وشده

)Waldbauer, 1968( الزم بــه ذکر اســــت کــه این .
الروي؛ برگ و فضوالت  تروزنها بر اســاس شــاخص

  اند.محاسبه شده
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 گروهی یهتغذمورد استفاده در حالت  هايیشد يپتر -3شکل 

Figure 3. Used Petri dish in grouping method situation 
   

  
 انفرادي یهتغذمورد استفاده در حالت  هايیشد يپتر -4شکل 

Figure 4. Used Petri dish in individual method situation 

= RCR (Relative consumption rate)  )1( رابطه
×

 
= RGR (Relative growth rate)  )2( رابطه

×
 

= ECI (Efficiency of conversion of ingested food)  )3( رابطه ×100 
= ECD (Efficiency of conversion of digested food)  )4( رابطه ×100 

  

: وزن غذاي خورده شده، Aدر روابط ارائه شــده، 
B ،میــانگین وزن الروهــا در طول دوره :Cتوده : زي

 3: طول دوره (T: وزن مدفوع تولید شــده و Dالروي، 
ــت. زي ) از اختالف وزن الرو Cتوده الروي (روز) اس

ـــتدر ابتداي دوره و وزن الرو در انتهاي دوره   به دس
  آید.می

  هاتجزیه و تحلیل داده
ها تحت اي ابتدا دادههاي تغذیهشاخص محاسبهبراي 
تهیه شده و محاسبات الزم براي استخراج  Excel فایل
برآورد  براي. سپس شدي مورد مقایسه انجام هاداده

آماري میانگین مشخصات مورد  ۀمیانگین و مقایس

هر الرو در  ةغذاي خورده شد مقداربررسی همچون 
آزمایش و یا مقدار فضوالت تولید شده  زمانمدت

 95احتمال  به tاز آزمون  ايهاي تغذیهشاخص الروها و
  .شداستفاده  SPSS 17 افزارمدرصد و نر

  نتایج
توده الروي تولید شده و زيفضوالت غذاي خورده شده، 

  در دو روش تغذیه گروهی و انفرادي
انجام شده در آزمایش تغذیه با بلوط  tبر اساس آزمون 

دارمازو بین میانگین غذاي خورده شده در دو حالت 
داري مشاهده نشد گروهی و انفرادي اختالف معنی

)05/0=α(که مقدار غذاي خورده شده در طوري. به
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بیشتر از گروهی بوده اما بین مقدار  وضعیت انفرادي
فضوالت الروي در دو روش گروهی و انفرادي اختالف 

توده داري وجود نداشت. در نهایت مقدار زيمعنی
ر داري بیشتطور معنیالروي در حالت تغذیه گروهی به

ول بر از انفرادي شد. در آزمایش تغذیه با بلوط وي
ن غذاي خورده انجام شده بین میانگی tاساس آزمون 

داري شده در دو حالت گروهی و انفرادي اختالف معنی
اما بین میانگین مقدار )؛ α=05/0( وجود مشاهده نشد

فضوالت الروي در دو روش گروهی و انفرادي اختالف 
داري وجود داشت و مقدار فضوالت تولید شده در معنی

روش گروهی بیشتر از انفرادي شد. در نهایت مقدار 
داري طور معنیالروي در حالت گروهی به تودهزي

  ).1بیشتر از انفرادي شد (جدول 
  )RCRشاخص نرخ مصرف نسبی (

) در حالت تغذیه α=05/0انجام شده ( tبر اساس آزمون 
از دارمازو اندازه شاخص نرخ مصرف نسبی در وضعیت 

داري بیشتر از گروهی است. طور معنیانفرادي به
ول بین میانگین نرخ وي همچنین در حالت تغذیه از

مصرف نسبی در دو روش گروهی و انفرادي نیز 
داري وجود دارد و مقدار نرخ مصرف اختالف معنی

 انفرادي بیشتر از گروهی است نسبی در روش تغذیه
 ).5(شکل 

  )RGRشاخص نرخ رشد نسبی (
) در حالت تغذیه α=05/0انجام شده ( tبر اساس آزمون 

بلوط  جوانه خواراز دارمازو اندازه نرخ رشد نسبی الرو 
داري بیشتر از روش طور معنیدر روش گروهی به

ول نیز انفرادي است. همچنین در روش تغذیه از وي
-طور معنیگروهی به ۀاندازه نرخ رشد نسبی در تغذی

  ).6انفرادي است (شکل  ۀداري بیشتر از روش تغذی

  )ECIتبدیل غذاي خورده شده ( ییکاراشاخص 
نشان داده شده است، اندازه  7در شکل  کهيطوربه

تبدیل غذاي خورده شده با تغذیه از دارمازو در  ییکارا
ر داري بیشتطور معنیصورت گروهی بهروش تغذیه به

). همچنین بین میانگین α=05/0از انفرادي است (
در دو روش  تبدیل غذاي خورده شده ییکاراشاخص 

-ول اختالف معنیگروهی و انفرادي در تغذیه از وي

داري وجود دارد و مقدار آن در حالت گروهی بیشتر از 
  ).7انفرادي است (شکل 

  )ECDتبدیل غذاي هضم شده ( ییکاراشاخص 
بین میانگین  )α=05/0(انجام شده  tبر اساس آزمون 

تبدیل غذاي هضم شده در دو حالت گروهی و  ییکارا
داري وجود انفرادي در تغذیه از دارمازو اختالف معنی

تبدیل غذاي هضم شده در حالت  ییکارادارد و اندازه 
 ییاراکگروهی بیشتر از انفرادي است. همچنین میانگین 

 ول نیز در حالتتبدیل غذاي هضم شده با میزبانی وي
ي بیشتر از انفرادي است (شکل دارطور معنیگروهی به

8.(  
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 یهتغذدر دو روش  بلوط جوانه خوارتوده الروي و زي یدشدهتول، فضوالت غذاي خورده شده قادیرم یسهمقا -1جدول 
  )α=05/0ول (گروهی و انفرادي روي دارمازو و وي

Table 1. Comparing amount of eaten food, produced excreta and larval biomass of Tortrix viridana in 
both individual and grouping feeding methods on Quercus infectoria and Q. libani (α=0.05) 

 

  
 ولگروهی و انفرادي روي دارمازو و وي یهتغذبلوط در دو روش  جوانه خوارنرخ مصرف نسبی الرو سن آخر  -5شکل 

Figure 5. Relative consumption rate of last instar larvae of Tortrix viridana in individual and group 
feeding situation on Quercus infectoria and Q. libani 
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b
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Host
Quercus libaniQuercus infectoria 

Grouping method Individual method

 گونه
Species  

 شاخص

Parameter  
  روش تغذیه

Feeding method  
  تعداد

Number 

میانگین (میلی
 گرم)

Mean (mg)  
t  df  Sig.  

دارمازو
 

Q
. infectoria

  

 غذاي خورده شده
Eaten food  

  گروهی
Grouping 

20  
0.323 ± 0.152  

  انفرادي 0.000 58 6.085-
individual 

40  
0.455 ± 0.134  

 یدشدهتولفضوالت 
Produced excreta  

  گروهی
Grouping  

20  
0.035 ± 0.006  

  انفرادي 0.424 58 0.816
individual  

40  
0.031 ± 0.001  

 توده الرويزي
Larval biomass  

  گروهی
Grouping  

20  
0.070 ± 0.000  

  انفرادي 0.000 58 6.145
individual  

40  
0.010 ± 0.000  

يو
ول

 Q
. libani

  

 غذاي خورده شده

Eaten food  

  گروهی
Grouping  

19  
0.317 ± 0.020  

  انفرادي 0.100 54 1.704-
individual  

37  
0.353 ± 0.010  

 یدشدهتولفضوالت 
Produced excreta  

  گروهی
Grouping  

19  
0.039 ± 0.003  

  انفرادي 0.006 54 3.035
individual  

37  
0.030 ± 0.001  

 توده الرويزي
Larval biomass  

  گروهی
Grouping  

19  
0.007 ± 0.000  

  انفرادي 0.000 54 7.214
individual  

37  
0.004 ± 0.000  
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 ولبلوط در دو روش گروهی و انفرادي روي دارمازو و وي جوانه خوارنرخ رشد نسبی الرو سن آخر  -6شکل 

Figure 6. Relative growth rate of last instar larvae of Tortrix viridana in both individual and grouping 
feeding method on Quercus infectoria and Q. libani 

  
 ولتبدیل غذاي خورده شده الرو سن آخر جوانه خوار بلوط در دو روش گروهی و انفرادي روي دارمازو و وي ییکارا -7شکل 

Figure 7. Efficiency of conversion of ingested food of last instar larvae of Tortrix viridana in 
individual and grouping feeding situation on Quercus infectoria and Q. libani 

 
- انفرادي روي دارمازو و ويبلوط در دو روش گروهی و  جوانه خوارتبدیل غذاي هضم شده الرو سن آخر  ییکارا -8شکل 

 ول
Figure 8. Efficiency of conversion of digested food last instar larvae of Tortrix viridana in individual 

and grouping feeding situation on Quercus infectoria and Q. libani  
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  بحث
ند چگیاه میزبان نقش مهمی در افزایش و طغیان آفات 

رشد و نمو، ). Shafqat et al., 2010( کندایفا می خوار
حشرات روي گیاهان مختلف  یدمثلتولبقا و نرخ 

از عوامل تعیین کننده در  هاعاملمتفاوت است و این 
شد ر. هستندهاي گیاهی توسط حشرات انتخاب میزبان

 ةبه توانایی تغذیه حشرات و استفاداي حشرات تا اندازه
بهینه از ترکیبات مواد غذایی استفاده شده بستگی دارد 

را روي  هاآناستقرار  اندازهتغذیه،  مقداراختالف در و 
 دهدهاي گیاهی مختلف تحت تأثیر قرار میمیزبان

)Singh et al., 2008.(  
 ۀهاي زاگرس پروانترین آفات جنگلیکی از مهم

که با تغذیه  ) است.T. viridana Lبلوط ( خوارجوانه 
هاي مختلف درختان بلوط هاي گونهاز برگ و جوانه

سازد. ها وارد میساالنه خسارت زیادي را به این جنگل
توجه به حجم باالي خسارت این حشره، اقدام به با 

هاي مختلف این آفت روي گونه بررسی میزان تغذیه
اي گردید تا در هاي تغذیهبلوط با استفاده از شاخص

ي این انهایت بتوان به شناخت بهتري از رفتارهاي تغذیه
رو که انتظار داشتیم الآفت دست یافت. با توجه به این

-العمل) و انفرادي عکسدر زندگی گروهی (اجتماعی

ود برگ دو گونه بلوط از خ ۀهاي متفاوتی نسبت به تغذی
صورت بهاي نشان دهد، سنجش رفتارهاي تغذیه

شاخص گروهی و انفرادي مورد بررسی قرار گرفت. 
از  برداري حشرهنرخ مصرف نسبی بیانگر سرعت بهره

نرخ تغذیه در  ةدهندنشان یگردعبارتبهغذا است و 
 Rezaei( رابطه با وزن حشره در زمان مشخص است

et al., 2006(  هاي ویژگی دیگرآب و  مقدارکه به
 Srinivasan and( غذا بستگی دارد شیمیایی وی فیزیک

Uthamasamy, 2005که از نتایج تحقیق طوري). به
)، شاخص نرخ مصرف 1شکل شود (حاضر معلوم می

نسبی، براي هر دو میزبان در حالت تغذیۀ انفرادي بیشتر 

از تغذیۀ گروهی است. این موضوع را با توجه به یکسان 
دو میزبان  بودن مدت آزمایش و مشابهت وزن الروهاي

توان به باال بودن مقدار غذاي خورده شده در تغذیۀ می
بیشتر الروها در  ۀذی). تغ1انفرادي ارتباط داد (رابطه 

وجود استرس رقابت  عدم یلبه دل احتماالً روش انفرادي 
و کم بودن فضوالت ناشی از تغذیۀ الروها اتفاق افتاده 

مصرف نسبی افزایش نرخ  Darvishi (2007) .است
هاي مختلف ناجور روي کلن بافیشمابرالروهاي 

که  انددهرکبیشتر این آفت اعالم  ۀتغذی ۀصنوبر را نتیج
با نتیجۀ تحقیق حاضر مطابقت دارد. بر اساس برخی 

طول دوره تحقیقات انجام شده مشخص شده است که 
نرخ مصرف نسبی مؤثرند،  اندازهدر  نیز و سن الروي

 مقدارو سن الروي از  هافزایش طول دورطوري که با هب
 ,.Bughio et al( شودنرخ مصرف نسبی کاسته می

1994; Corbitt et al., 1996 .( نرخ رشد نسبی تابعی از
از عوامل مؤثر در  افزایش وزن بدن موجود زنده است.

کارآیی توده الروي، زيتوان به نرخ رشد نسبی می
الروي اشاره کرد  يارفتار تغذیهغذایی خورده شده و 

)Lazarevic and Peric-Mataruga, 2003 .( نتایج نشان
داد که نرخ رشد نسبی الروهاي پرورش یافته روي هر 
دو گونه میزبان در حالت گروهی بیشتر از حالت 

شود معلوم می 1که از جدول طوريانفرادي است. به
توده الروي در روش گروهی براي هر دو اندازه زي

و چون طول  از مقدار بیشتري برخوردار استمیزبان 
دوره براي هر دو آزمایش ثابت بوده است، بنابراین بر 

نرخ رشد نسبی باالیی را نیز موجب شده  2اساس رابطه 
تبدیل غذاي خورده شده و هضم شده از  ییکارااست. 

شوند و از اي محسوب میهاي تغذیهترین شاخصمهم
 ییراکاروند. می ه شماربهاي تعیین کیفیت غذا شاخص

گر استفاده از غذایی است تبدیل غذاي خورده شده بیان
 ,.Koul et al( شودکه براي رشد مورد تغذیه واقع می

میزان این دو شاخص در هر دو در این تحقیق  ).2004
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گونه میزبان در روش گروهی بیشتر از روش انفرادي 
ارتباط مستقیم این شاخص با  یلبه دلمحاسبه شد که 

میزان فضوالت دفع شده در روش توده الروي و زي
که در حالت انفرادي الروها در واقع با ایناست.  گروهی

نبودن استرس رقابت، به مقدار بیشتري تغذیه  یلبه دل
کنند اما در حالت گروهی از همان مقدار غذاي کم می

اي هگیري شاخصاندازهنیز بهترین استفاده را دارند. 
-بهبلوط  جوانه خوارنشان داد که الروهاي اي تغذیه

توده الروي، نرخ مصرف و رشد از زي صورت گروهی
 تبدیل غذاي خورده شده و هضم شده ییکارانسبی و 
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Abstract 
The forests in Zagros vegetative area are important due to their geographical situation, ecosystem 
performance, and biodiversity. Green oak leaf roller (Tortrix viridana L.) is one of the most important 
pests which feeds on oak leaves and sprouts and damage them greatly in Zagros forests. Considering the 
fact that the larva of this insect has different reactions to feeding upon the leaves of Quercus infectoria 
and Q. libani in their individually and social lives, measuring its social and individual feeding behavior 
was investigated in the current study. Collected leaves of these oak species were transferred to laboratory 
and were stored under 25°C and suitable photoperiod conditions (with two individual and group feeding 
methods) and were given to the fifth instar larvae of the pest. In the group treatment, 20 replications 
(each replication with 10 larvae) and in the individual method, 40 replications (each repetition with 1 
larva) were considered for each host. The indices of relative consumption rate (RCR), relative growth 
rate (RGR), efficiency of conversion of ingested food (ECI) and efficiency of conversion of digested 
food (ECD) were measured. The results of the conducted t-test indicated that the degree of larval 
biomass, RGR, ECI, and ECD are significantly higher in group feeding method compared to individual 
feeding (α=0.05). In fact, although larvae eat more when they are individually being fed (due to lack of 
competition stress), they produced more larval biomass in group feeding method despite they ate less 
(smaller RCR). 

Keywords: Individual nutrition, Grouping nutrition, Green oak leaf roller, Nutritional indices. 
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