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  چکیده

یکی از آفات مهم درختان بلوط در استان کردستان ) .Tortrix viridana L( بلوط خوار جوانهپروانه 
هاي طبیعی کاري بسیار مشکل بوده و عوارض مهم کنترل شیمیایی آفات در اکوسیستم کهازآنجاییاســت. 
ت. ها بسیار ضروري اسکنترل آفات، در این اکوسیستم ترثرؤو م ترهاي امندارد، یافتن راه محیطیزیســت

ایی راستا، شناس، استفاده از دشمنان طبیعی آفات و اولین قدم در این در این زمینه هاترین روشیکی از مهم
بلوط پارازیتوییدهاي متعددي در مناطق مختلف دنیا دارد و در این  خوار جوانهاین عوامل طبیعی اســت. 

ین عوامل در ا تأثیرآفت در استان کردستان شناسایی شده و میزان  این بررسی سعی شد تا پارازیتوییدهاي
 1392و  1391هاي طی سالهاي مریوان و بانه این پروژه در شــهرستان .شــودکاهش جمعیت آفت تعیین 

آوري و ، جمععدد الرو یا شفیره از هر منطقه 100انجام شد و با بازدیدهاي منظم هفتگی از مناطق آلوده، 
ــده و با بازدید مرتب قفس ــگاه در ظروف پرورش قرار داده ش ها، پارازیتوییدهاي پس از انتقال به آزمایش

شــد. نوع پارازیتویید و میزان پارازیتیســم در هر مرحله مشــخص شــده و درصد  آوريشــده، جمعرج خا
 ،Nemorilla maculosa (Meigen, 1824) شد. در این بررسی سه گونه مگس پارازیتویید پارازیتیسم تعیین

Eumea mitis (Meigen, 1824)  وPales pavida (Meigen, 1824) ةمتعلق بــه خانواد Tachinidae  و
ها شود. بررسیشــناســایی شدند که گونۀ دوم براي اولین بار از ایران گزارش می Exoristinaeزیرخانوادة 

دهند اما بلوط را مورد حمله قرار می خوار جوانههاي مذکور الروهاي ســـنین باالي نشـــان داد که مگس
 بسیار پایین بود. هاآنها و مقدار پارازیتیسم جمعیت این مگس

*.Tachinidae، .L Tortrix viridanaپارازیتویید، مگس بلوط، کردستان،  خوار جوانه هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
 .Tortrix viridana Lبلوط،  جوانه خواروجود آفــت 

عنوان یکی از آفــات مهم بلوط، براي اولین بــار در بــه
در مناطق ماکو و سردشت توسط  1354سال  خردادماه

ــال  ــد و در س خســارت آن بر  1362عبایی گزارش ش
ـــتان روي بلوط در منــاطق محدودي از جنگل هاي اس

احمد (یاسوج) توسط نامبرده گزارش کهکیلویه و بویر
زمان با خروج الروهاي سن اول شد. خسارت آفت هم

با ورود به این الروها شود. آغاز می اســفندماهاز اواخر 
هاي رویشی و زایشی، طی سه سن الروي از این جوانه

که هر الرو قادر طورينمایند، بههــا تغــذیــه میجوانــه
است چندین جوانه را از بین ببرد. از سن سوم الروي 

ـــد برگ ها تغذیه کرده و الرو از برگ ها،به بعد با رش
طور معمول شدت تغذیه و خسارت در سنین چهار به

 تا حدي که درختان شودالروي بیشتر نمایان میو پنج 
شــوند. در عاري از برگ می یکلبهآلوده در این مرحله 

چنین حــالتی، درختــان حــالــت خزان به خود گرفته و 
رسند. الروها از اواخر می به نظرطور کامل خشکیده به

ـــتارد هاي برگ را با لبه کهیدرحالتدریج به مــاهیبهش
کنند، داخل این محل تبدیل به تارهاي ابریشــمی تا می

ـــفیره می ـــونــد و پس از دو هفته پروانهش ها خارج ش
ـــوند. درختان مورد حمله از اوایل تیرمی بعد  ماه بهش
ه بهاي جدیدي را کرده و برگ یاتح یدتجدتدریج به

 ها به رنگ ســبز روشــن وآورند که این برگمی وجود
 ریزي آفت برتر از حالت طبیعی هســـتند. تخمکوچک

 ،به شــاخه دم برگها و زیر محل اتصــال روي شــاخه
تایی است. حشره تمام طول تایی یا چندصــورت دوبه

ــتان را به ــتان، پاییز و زمس ــپري تابس ــورت تخم س ص
کند و به این ترتیب این حشــره داراي یک نسل در می

رت دیده ریزتر از هاي درختان خساســال اســت. میوه
ر عالوه بذهاي طبیعی بوده و وزن کمتري دارند. بهمیوه

درختان بلوط آلوده، قوة نامیۀ چندانی براي ســبز شدن 

قوة نامیۀ خود را از دست  هاآننداشــته و درصــدي از 
سن خود، دهند. درختان آلوده نسبت به درختان هممی

ـــتنــد. نــابودي  ـــد و نمو کمتري برخوردار هس از رش
ها، رشد سالیانه بلوط را عقب انداخته و از علل جوانه

 همتأسفانشود. اصــلی کاهش رشد سالیانه محسوب می
در چنین شـــرایطی اســـت که افراد محلی، به تصـــور 

 اهآن، اقدام به قطع دیدهیبآسخشــکیده شدن درختان 
ســارت آفت روي درختان بلوط نمایند. اســتمرار خمی

 و پیري یدگیســر خشکســبب ، طی چند ســال متوالی
ضــعف شدید،  یلبه دلزودرس درختان بلوط شــده و 

هاي آمــادة پــذیرش انواع آفات و بیمارياین درختــان 
د نشـــوخواران میخواران و چوبثانویه مثل پوســـت

)Anonymous, 1998.(  
 ترکیب هاي انجام شده بر روي تعداد ودر بررسی

ـــفیره پارازیت ايگونــه در  Tortrix viridanaهاي ش
ـــخص منطقه از جنگل چهار هاي بلوط در کریمه، مش

آوري شده، شــفیره جمع درصــد کل 50تا  21شــد که 
گونه پارازیتویید متفاوت در  11شــده بودند و  پارازیته

  ).Ivashov et al., 1986( این بررسی، شناسایی شد
ـــی پــارازیت روي  Tortrix viridanaهاي بررس

ـــان  Phaeogenes ایکنومونیدزنبور  داد کــه بلوط نش

invisor (Thunberg, 1822) این  اختصــاصــی پارازیت
آفت است، اگرچه پارازیتوییدهاي دیگري مثل دو گونه 

 A. resonatorشــــامــل  Apechthisزنبور از جنس 

(Thunberg, 1822)  وA. rufatus (Gmelin, 1790)  از
و یک گونه مگس از خانوادة  Ichneumonidaeخانوادة 

Tachinidae  ــه زنبور از و هــمــچــنین چنــدین گون
ـــفیره آفــت حمله  Chalcidoideaبــاالخــانوادة  بــه ش

ــمفاژ میها پلیکنند، اما این گونهمی ــند. پارازیتیس  باش
درصد و میزان متوسط  80شــفیره توســط گونۀ اول تا 

 Sinadskiiاست ( بودهدرصــد  40پارازیتیســم حدود 

and Kozarzhevskaya, 1980هایی ). بر اساس بررسی
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شوروي سابق انجام شده، زنبور  Saratov که در منطقۀ
Phaeogenes invisor تــریــن و مــؤثــرتــرین فــراوان

درصد  37بلوط بوده و حدود  جوانه خوارپارازیتویید 
هاي این آفت را پارازیته کرده است. میزان مرگ شفیره

ــط این زنبور پارازیتویید حدود  و ــد  60میر توس درص
واسطۀ پارازیتوییدهاي ثانویه درصــد آن به 40بوده که 

). در گزارشــی دیگر، Znamenskii, 1975اســت (بوده 
ترین پارازیتویید عنوان مهمبه Phaeogenes invisorاز 

Tortrix viridana ــده اما میزان تلفات آفت در  ،یاد ش
 Sinadskii etدرصد ذکر شده است ( 20اثر این عامل 

al., 1979.(  
در  1974 تا 1971هاي هایی که طی ســالبررســی

 Phaeogenes invisorنشان داده که  ،روسیه انجام شده
موجب ، Tortrix viridanaهاي پارازیت اصــلی شفیره

ـــفیره 95تــا  88 ـــد مرگ و میر ش ـــود هــا میدرص ش
)Znamenskii, 1975.(  

روي درختان  Tortrix viridanaبــه دنبال طغیان 
در  یآلمان غرب Wurzburgهاي ناحیۀ بلوط در جنگــل

ـــال  ، نقش پارازیتوییدهاي این آفت در کنترل 1966س
بررسی شد. بر اساس  1970تا  1967هاي آن طی سال

گونۀ پارازیتویید، این آفت را  20نتایج حاصله، حدود 
ــه قرار می ــد کــه مورد حمل ــدهن ــۀ این  اراییک هم

یسم وسیله سوپرپارازیتیسم و هیپرپارازیتپارازیتوییدها به
هاي انجام ). بررسیHorstmann, 1970یابد (کاهش می

ـــده بر روي در  Tortrix viridanaپارازیتوییدهاي  ش
ــان داد  Saranovskو  Moscow ،Voronezhمناطق  نش

 Phaeogenes invisorکــه در تمــام مناطق فوق، گونۀ 
  ).Mishin and Semevskii, 1971گونۀ غالب است (

 Elodia tragicaمطالعات انجام شــده،بر اســاس 

(Meigen, 1824)  از خــانــوادةTachinidae  ــد ــانن م
 در منطقــۀ Tortrix viridanaپــارازیتوییــدهــاي مهم 

Voronezh روسیه است )Rubtsov and Vomperskii, 

عنوان میزبــان بــه Tortrix viridanaهمچنین  ).1990
 -Pseudoperichaeta palesoidea (Robineauمــگس 

Desvoidy, 1830) در منطقۀ Palaearctic  گزارش شده
 جوانه خوار). Martinez and Reymonet, 1991(است 

 از Nemorilla maculosaعنوان میزبان مگس بلوط به
 Efil and، نیز معرفی شده است (Tachinidae خانوادة

Kara, 2004.(  
 جوانه خوارهاي دیگري، میزان تلفات در بررسی

تا  48، 1970بلوط، توســط پارازیتوییدهاي آن در سال 
درصد برآورد شده  8/64، 1971درصــد و در سال  58

این آفــت داراي  ).Sinadskii et al., 1975اســـت (
 متأســـفانهدشــمنان طبیعی متعدد و مؤثري اســت که 

 هــاآنتــاکنون در ایران تحقیقــات چنــدانی در مورد 
اما در سایر کشورهایی که با این  است صورت نگرفته
باشــند، کارهاي تحقیقی بســیاري روي آفت مواجه می

  این عوامل مفید انجام شده است.

  هامواد و روش 
ـــتــان، اغلــب در جنگــل ـــتــان کردس هــاي بلوط اس

ـــتان ـــهرس دارند و عملیات هاي مریوان و بانه قرار ش
 هايدر طی سالاجرایی پروژه نیز در این دو شهرستان 

و وسعت  شــدتبهانجام شــد. با توجه  1392و  1391
 جوانه خوارهاي منطقه مریوان به آفت آلودگی جنگــل

ـــتان، دو نقطه یکی در جنوب  ـــهرس بلوط، در این ش
ـــرق (کومریوان (قلعه لیت) و در جی) و دیگري در ش

ـــور) براي  منطقــه بــانــه فقط یــک نقطــه (کــانی س
  ).1برداري انتخاب شد (شکل نمونه

متر از  1300با متوسط ارتفاع مریوان  شــهرســتان
ـــطح دریــا، بــه ـــدیدس هاي تحت تأثیر جریان طور ش

ـــتانی به علتاي قرار دارد که مدیترانه بودن و  کوهس
یجاد هاي جوي زیادي اریزش ،هابرخورد این جریــان

ـــودمی ـــط ریزش . مقدارش منطقۀ هاي جوي در متوس
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ـــده میلی 900تا  500مریوان  ـــال گزارش ش لیتر در س
ســبب شــده است که تمامی منطقه و همین امر اســت 

 یورکلطبهپوشیده از پوشش گیاهی غنی و متنوع باشد. 
آب و هواي مریوان سرد و کوهستانی متمایل به معتدل 

. تنوع گیاهی و پوشش اي اســتســرد و حتی مدیترانه
 هاي بارز شهرستان مریوان استجنگلی یکی از ویژگی

ـــتهاي انبوه بلوط داراي مراتع خوب و جنگل و  .اس

 866/108 هاي طبیعی شهرستان مریوانمساحت جنگل
ــار ــار 112/137، پــراکــنــدگــی مــراتع هــکــت  و هکت

ــار  301/111 هــاي جنگلیگــاهذخیره . اســــتهکت
ـــتــانجنگــل ـــهرس ، بخش عظیمی از مریوان هــاي ش
دهند که در هاي بلوط غرب استان را تشکیل میجنگل
هاي سیروان و زاب گسترش پیدا آبریز رودخانه ۀحوض

  کرده است.
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي انجام تحقیق در استان کردستان و مناطق مریوان و بانه.موقعیت جغرافیایی محل -1شکل 
Figure 1. The geographical location of study areas in Kurdistan province and Marivan and Baneh 

regions. 
 

بلوط  جوانه خوارگذاري آفت که تخمز آنجــاییا
 یزمستان گذرانشود و از اواســط فصل بهار شروع می

ــتان تا اواخر آن به ــت، از اوایل تابس ــورت تخم اس ص
ا ها، بنیز در اوایل بهار و قبل از تفریخ تخم زمســتان و

تخم  50هــاي آلوده، هر ماه حداقل بــازدیــد از جنگــل
منظور خروج شده و بهآوري آفت به همراه شاخه، جمع

هاي احتمالی تخم، به آزمایشگاه منتقل شدند. پارازیت
زمــان بــا ظهور الروهــاي آفت، با بازدید هفتگی از هم

عدد الرو  100مناطق آلوده، از هر ســـن الروي، تعداد 
ـــن از هر منطقــه جمع آوري و پس از انتقــال به هم س

داده شده ، در ظروف پرورش جداگانه قرار آزمایشــگاه
ها، پارازیتوییدهاي خارج شده و با بازدید مرتب قفس

آوري و شــناســایی شدند. با پایان دورة الروي و جمع
ـــفیره در طبیعت، از هر اد منطقه تعد تبــدیل آفت به ش

ـــفیره جمع 100 هاي پرورش آوري و در قفسعــدد ش
ـــدند. با ب ـــگاهی قرار داده ش ازدیدهاي منظم، آزمایش

ــده جمع ــایی پارازیتوییدهاي خارج ش ــناس آوري و ش
شناسایی و به  Tachinidaeة هاي خانوادشــدند. مگس

از موزه تاریخ طبیعی، موســسه علوم  دکتر زیگلرتأیید 
ـــتی الیینیز واقع در برلین آلمــان  تکــامــل و تنوع زیس

هاي سال اول نشان داد که آلودگی رسیده است. بررسی
ـــیار کم بود جنگــل هــاي منطقــه بــانه به این آفت بس

آوري تعــداد کــافی از کــه همواره براي جمعطوريبــه
ها براي پرورش در آزمایشــگاه، دچار الروها و شــفیره

N N 
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ها زمان مشــکل بودیم و هر بار با وجود صرف ساعت
وري آبراي بازدید و بررسی درختان بلوط، قادر به جمع

ــدیم 100 در ســال دوم اجراي  بنابراین؛ عدد الرو نش
هاي منطقۀ مریوان برداري فقط از جنگــلپروژه، نمونــه

صورت گرفت. در سال دوم اجراي پروژه، با بازدید و 
ـــی هفتگی منــاطق آلوده و بــا جمع آوري تعــداد بررس

ـــی (حداقل  ـــخص عدد) از هر یک از مراحل  100مش
زیســتی آفت شــامل تخم، الرو (تمام سنین الروي) و 

نطقۀ مورد بررسی و انتقال به آزمایشگاه، شفیره در هر م
ـــم در هر مرحله  نوع پــارازیتوییــد و میزان پــارازیتیس
مشــخص شــد و درصــد کلی پارازیتیســم با محاســبه 
ــتی مختلف،  ــم مراحل زیس ــد پارازیتیس مجموع درص

  شد. تعیین

  نتایج و بحث
ــه گونه مگس پارازیتویید  ــله س ــاس نتایج حاص بر اس

ــه Tachinidaeمــتــعــلــق بــه خــانــوادة  ــايو قبیل  ه
Winthemiini  وGoniini :به اسامی  

Nemorilla maculosa (Meigen, 1824) 
Eumea mitis (Meigen, 1824) 
Pales pavida (Meigen, 1824) 
شــناســایی شــدند. هر ســه گونه مگس پارازیتویید 

 متعلق به زیرخانوادة ،آوري شــده در این بررســیجمع

Exoristinae  گونۀ پارازیتویید الرو هستند.بوده و P. 

pavida بیشترین فراوانی و گونۀ N. maculosa  کمترین
  فراوانی جمعیت را داشتند.

 Winthemiiniقبیله 
  Rondani  Nemorilla  1856جنس

ــیات افتراقی: ــوص واســطۀ داشــتن این جنس به خص
 هاي اینشناسی زیر از دیگر جنسخصوصیات ریخت

  :شودقبیله متمایز می
 Arista  ـــخیم،  خود قاعدة 20/0-25/0در موهاي ض

ترین در باریک parafacialعرض  رنگ،ســر ســفیدپس
ـــمــت  ترین بخش برابر عرض باریک 10/0-16/0قس

ترژیت سوم شکم اغلب داراي سه لکۀ چشــم مرکب، 
  ج). - 1شکل ( رنگسیاه
(شکل  Nemorilla maculosa (Meigen, 1824) گونۀ

2- A(  
  نر) 1، (12/2/91 ،مریوان شده:بررسیهاي نمونه

طور نرها به post-ocellarموهاي  افتراقی:خصــوصیات 
، پوپاریوم (B-2(شکل یکنواخت خمیده به سمت جلو 

  هاي تنفسی.هاي ریز روي سوراخفاقد سوراخ

 

سطح پشتی شکم  -Cنماي جانبی سر،  -Bنماي جانبی،  -A (نر): Nemorilla maculosa (Meigen) گونۀ -2شکل 
  (اصلی)

Figure 2. Nemorilla maculosa (Meigen) (male): A- side view, B- side view of head, C- Dorsal surface 
of the abdomen (original) 
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در ، Nemorilla maculosaگونه  پراکنش جغرافیــایی:
ـــوئیس، دانمارك، ارو ـــه، ایتالیا، س پــا از آلمان، فرانس

 Tschorsnig et( جمهوري چک، مجارســتان و یونان

al., 2004 ( ،و در منطقه قفقاز از کشــورهاي گرجستان
ـــتان،  ـــیا از ازبکس ـــتان و در آس آذربــایجان و ارمنس
تاجیکســتان، قرقیزســتان، ترکمنســتان و شــرق روسیه، 

 Hertingاســت ( فلســطین و مغولســتان گزارش شــده

and Dely-Draskovits, 1993 قبالً). در ایران این گونه 
 ,Akbarzadeh Shoukat( از ارومیه گزارش شده است

2012.(  
زارها و حاشیه بوته بیشــتر دراین گونه  شناسی:زیســت
. چندین نســل در ســال داردها فعالیت کرده و جنگل

 خصوصاً تا اواخر شهریور،  سط اردیبهشتاغلب از اوا
ـــت ـــال) فعال اس ي آن را ها. میزبانمرداد (ماه گرم س

هاي ریز و گونه دارانبال پولکهــاي متعددي از گونــه
ــت تشــکیل می دارانبال پولکمعدودي از  د دهندرش

)Tschorsnig and Herting, 1994.(  
  Goniiniقبیله 
  Robineau-Desvoidy  Eumea  1863جنس

ــیات افتراقی ــوص واســطه داشــتن این جنس به :خص
 هاي اینشناسی زیر از دیگر جنسخصوصیات ریخت

  :شودقبیله متمایز می

برابر بخش  5/1-2بــال  costal چهــارمین بخش
) و وجود خارهاي ریز تنها در B -3شکل (شــشم آن 

محدب (در  صاف یا facial ridges اي آن،بخش قاعده
گرده داراي تقعر جزئی)، پیش E. mitisهاي گونه ماده

)، گوشــۀ C -3رنگ (شــکل داراي پنج نوار طولی تیره
 4و  3هاي رنــگ، ترژیتاي کمقهوه calyptraeداخلی 

ـــه داراي دو جفت از موهاي  ـــکم همیش  medianش

discal نرهــا: عــدم تمــایز موهــاي .outer vertical  از
داخلی  orbital ، یک جفت مويpost ocularموهــاي 

  متمایز از بقیه.
  )A -3 شکل(Eumea mitis (Meigen, 1824)  گونۀ
ــینمونه ــده:هاي بررس نر)؛ بانه،  4، (21/2/91 ،بانه ش

  نر) 3، (15/2/92
از سطح کناري در  facial ridges خصــوصیات افتراقی:

)، طول صورت برابر پیشانی و D -3شکل نرها صاف (
برابر دومی بوده و در  3-9/3طول ســومین بند شاخک 
ــته نیســت، داراي موهاي ریز   parafacialقاعده برجس

ـــانی که  تا نیمۀ این  اغلبمتعددي در زیر موهاي پیش
 parafrontalia ییجلوناحیه ادامه دارند، موهاي بخش 

  از نظر تراکم و طول همانند بخش عقبی.

 

 -Dگرده با پنج نوار طولی سیاه رنگ، پیش -Cبال،  -Bنماي جانبی،  -A(نر):  Eumea mitis (Meigen)گونۀ  -3شکل 
 نماي جانبی سر (اصلی)

Figure 3. Eumea mitis (Meigen) (male): A- side view, B- wing, C- pronotum with five longitudinal 
black strip, D- side view of head (original) 
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پا از ارودر  Eumea mitisگونــۀ  پراکنش جغرافیــایی:
ـــه، اتریش، بالروس، بلژیک، جمهوري  آلمــان، فرانس

ـــتان، دانمارك و ایتالیا (  Tschorsnig etچک، مجارس

al., 2004(  ،ـــتان ـــورهاي منطقۀ قفقاز (گرجس و کش
آذربایجان و ارمنســتان) و شــرق روســیه و در آســیا از 

ــــت ــــده اس -Herting and Dely( ژاپن گزارش ش

Draskovits, 1993 .( این گونه براي اولین بار از ایران
  شود.گزارش می

درختان هاي این گونه در اروپا از جنگل شناسی:زیست
آوري شده و دو نسل در زارها جمعنیز بوته و ریزبرگ

طول سال دارد. نسل اول که جمعیت بیشتري دارد، از 
ــل  ــط فروردین تا دهه اول تیر فعالیت کرده و نس اواس
دوم از دهــه دوم تیر تــا دهه اول مهر به پارازیته کردن 

 دارانبال پولکلفی از هاي مختپردازد. گونهها میمیزبان
و   Tortricidae ،Pyralidae،Psychidaeهــاي خــانواده

Noctuidae ــانبــه هــاي این مگس گزارش عنوان میزب
  ).Tschorsnig and Herting, 1994( اندشده

   Pales Robineau-Desvoidy 1830جنس
ــیات افتراقی: ــوص واســطه داشــتن این جنس به خص

 هاي اینشناسی زیر از دیگر جنسخصوصیات ریخت
  :شودمیمتمایز  Goniiniقبیله 

قوي و  vibrissa يباالرنگ، موهاي ها ســیاهپالپ
ادامه  facial ridgesراست که تا دو سوم تا چهار پنجم 

دارنــد، داراي یــک موي منفرد متمــایل به عقب باالي 
 يمو)، ســـه B -4پیشـــانی (شـــکل  orbital يموها

sterno-pleuralطور معمول با ، شــکم سیاه براق و به
رنگ، پوشـــش گردي در صـــورت وجود انعکاس آبی

شکم  4و  3هاي )، ترژیتC -4شکل (خیلی ضــعیف 
  .discalداراي موهاي  معموالً

  )A -4(شکل   Pales pavida (Meigen, 1824)گونۀ
ــده: مریوان، بیههاي بررســینمونه  2(، 10/2/91کره، ش

  نر)
  نمونه 2، الرو، 12/2/91مریوان،  -کولیت

ــل -، اواخر الروي19/2/91مــریوان،  -کــولــیــت اوای
  نمونه 3شفیرگی، 

  نمونه 2، الرو، 10/2/92مریوان،  -جیقلعه
ــل -، اواخر الروي18/2/92مــریوان،  -کــولــیــت اوای
  نمونه 1شفیرگی، 

برابر  08/1 -25/1صورت  طول خصــوصــیات افتراقی:
 5/3-6/4طول پیشــانی، ســومین بند شــاخک در نرها 

یک چشم مرکب،  عرض 72/0 -84/0برابر و پیشــانی 
بدن داراي پوشــش گردي ضعیف و اغلب براق، طول 

هاي تنفسی عقبی پوپاریوم سوراخ متر،میلی 5-10بدن 
  شکاف. 4داراي 

 

 سطح پشتی شکم (اصلی) -Cنماي جانبی سر،  -Bنماي جانبی،  - A(نر): Pales pavida (Meigen)گونۀ  -4شکل 
Figure 4. Pales pavida (Meigen) (male): A- side view, B- side view of head, C- Dorsal surface of the 

abdomen (original) 
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 از اروپا در Pales pavida گونۀ :جغرافیایی پراکنش
 وئد،س ایتالیا، مجارستان، یونان، انگلیس، فرانسه، آلمان،

) Tschorsnig et al., 2004( اســپانیا و چک جمهوري
 و آذربایجان گرجستان،( قفقاز يمنطقه کشورهاي در و

 نژاپ و فلسطین روسیه، شرق از آســیا در و) ارمنســتان
 ,Herting and Dely-Draskovits( است شده گزارش

 ســـال در بار اولین براي گونه این ایران در ).1993
 Karimpour et( اســت شــده گزارش ارومیه از 1384

al., 2005.(  
 ۀحاشی گونه، این زیستگاه اروپا در :شــناســیزیســت

 آن بهارة نسل و بوده زارهاچمن و زارهابوته ها،جنگل
 زا تابســتانه نســل و تیر اول دهۀ تا فروردین اواخر از

ــهریور اواخر تا تیر دوم دهۀ  .پردازندمی فعالیت به ش
 .است شده دیده آبان اوایل در هایینمونه تک همچنین

 زیادي فراوانی گیاهی پوشــش و هاگل روي گونه این
ــیاري روي و داشــته ــت دارانبال پولک از بس  و درش
 دارند چند خواري حالت ریز دارانبال پولک از برخی

)Tschorsnig and Herting, 1994.(  
 پارازیتوییدي گونهیچه حاضر، مطالعات اساس بر

ـــنین الروهــاي روي از  بلوط جوانه خوار پــایین س
ــد آوريجمع ــه این و نش  پارازیتویید، مگس گونه س

 ردهک پارازیته را بلوط جوانه خوار باالي سنین الروهاي
ــم مقدار و جمعیت و  مورد مناطق در هاآن پارازیتیس

ــی  دامنۀ Nemorilla maculosa گونۀ. بود پایین بررس
 عنوانهب دنیا مختلف مناطق از و داشته وسیعی میزبانی

 ثلم دارانبال پولک از مختلفی هايگونه پارازیتویید
Melitaea didymoides Eversmann ــوادة از ــان  خ

Nymphalidae ،ــۀ  Yponomeuta mahalebella گون

Guenee ــوادة از ــان ــۀ  و Yponomeutidae خ ــون گ
Zygaena fausta L. خانوادة از Zygaenidae اشـــاره 

 عنوانبه ارومیه از اخیراً گونه این). Baur, 2005( کرد

 با انگور خوشــه خوار اول نســل الروهاي پارازیتویید
ــم مقدار ــد 14 پارازیتیس ــده گزارش درص ــت ش  اس

)Akbarzadeh Shoukat, 2012.(  
 اولین براي بررسی این در که Eumea mitisگونۀ 

 آوريجمع بانه منطقه از شــود،می گزارش ایران از بار
 مگس این که دهدمی نشان موجود منابع بررسی. شــد

 هايخانواده دارانبــال پولــک از مختلفی هــايگونــه
Tortricidae ،Pyralidae  وPsychidae  ــهرا ــارازیــت  پ

 عنوانبه .Psyche viciella Schiff گونۀ مثل کنــدمی
بال  از تعدادي نیز و شـــده گزارش گونه این میزبان
 هايجنگل در کــه Noctuidae خــانوادة دارانپولــک
 مگس این پارازیتیسم مورد کنند،می فعالیت کنندهخزان
  ).Tschorsnig and Herting, 1994( گیرندمی قرار

 طیف پارازیتویید، عنوانبه Pales pavida گونۀ
 زارشگ دنیا مناطق بیشتر از ،دارانبال پولک از وسیعی
 دارانبال پولک از مختلفی هايگونه الرو. اســت شــده
 Euproctis chrysorrhoea L. ،Leucoma salicisمثل 

L.  وOrgyia dubia Tauscher  ـــوادة از خـــان
Lymantriidae، ــه ــون ــايگ و  .Acronicta psi L ه

Simyra dentinosa Freyer  خــانوادةاز Noctuidae 
ــط  گونۀ همچنین. شــوندمی پارازیته گونه این توس

Abraxas pantaria L. ــوادة  از  ،Geometridaeخــان
 و Notodontidae خانوادة از .Cerura vinula L گونۀ

ــۀ ــون ــانــوادة از .Paranassius apollo L گ  خ

Papilionidae محســوب گونه این هايمیزبان دیگر از 
 پارازیتویید عنوانبه گونه این). Baur, 2005( شوندمی

 ,.Simyra dentinosa (Lep فرفیون خواربرگ پرةشب

Noctuidae)  ــــت از ارومــیــه ــــده اس گــزارش ش
)Karimpour et al., 2005 (پــارازیتویید ینهمچن و 

و  Geometridae هايخانواده دارانبال پولک الروهاي
Nymphalidae اســت اردبیل اســتان در )Sakenin et 

al., 2010.(  
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ــت ینا توجه قابل نکتۀ   هب آلودگی مقدار که اس
 و کم بســیار بانه هايجنگل در بلوط جوانه خوار آفت

 اما ،بودیم مواجه مشکل با نمونه تهیه براي و بود ناچیز
 یزیست مختلف مراحل پارازیتیســم درصــد حال این با

 تنوع و) درصــد 30 حدود( باال مناطق این در آفت،
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ــاید. بود توجه قابل) پارازیتویید  راکمت بودن پایین ش
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ــان دخالت و هاجنگل  یک ایجاد و مناطق این در انس
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Abstract 
The green oak roller, Tortrix viridana is one of the most important pests of oak in Kurdistan province, 
west of Iran. According to this fact that chemical control of pests in natural ecosystems is very difficult 
or impossible, finding the safe ways to control of these pests are necessary. One of the most important 
methods, is using of natural enemies. The first step in this way is identification of these agents. Tortrix 
viridana has many parasitoids. In this investigation, we tried to identification of parasitoid flies (Dip.: 
Tachinidae) and determination effect of them on reduction of pest population. This project was 
conducted in Marivan and Bane regions during 2012 and 2013. By weekly visiting infested forests, 100 
larvae and pupae were collected and transported to the laboratory and placed in containers and by regular 
visits of cages, parasitoids were collected and parasitism rate and kind of parasitoid in each stage and 
finally the percentage of parasitism were determined. Three tachinid species were identified: Nemorilla 
maculosa (Meigen, 1824), Eumea mitis (Meigen, 1824) and Pales pavida (Meigen, 1824). This is the 
first report of E. mitis from Iran. The results showed that these parasitoids attacked the old larval stages 
but abundance and parasitism rate of these flies were very low. 

Keywords: green oak roller, Kurdistan, Parasitic flies, Tachinidae, Tortrix viridana. 
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