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 9/ منطقه طارم سفلی ...س در خوار ارپره میوهمعرفی شب

 :مقدمه

 این از که دارد وجود خودرو و بومی صورتبه در ایران جنس چهار دنیا برگسوزنی درختان مجموع از

 کهطوریبه، (1)شكل  دارد ایران برگانسوزنی بین در را تنوع بیشترین 4هگون پنج با1 اُرسجنس میان 

 دهدمی خود اختصاص به درختی هایگونه بین در ایران در را پراکنش سطح بیشترین بنه از بعد

  .(1838 ،)خوشنویس و همكاران

 اُرس هایگونه سایر به تری نسبتوسیع بسیار محدوده در  J.excelsaاز پنج گونه درخت اُرس، گونه

 در اکولوژی دلیل نیاز آن به رویشگاه بومی ایران است و برگان. این گونه از معدود سوزنیکندمیزیست 

 و کروری احمد )علی دارد وجود سنگالخی و کوهستانی مناطق در ازجمله کشور از وسیعی مناطق

 (. 1881خوشنویس، 

 
 استان قزویندر اُرس در منطقه طارم سفلی درخت  پایهتک -1شکل 

 از یمتر 0055 تا 055 ارتفاع در رانیا استان 11 در و است یکوهستان مناطق مختص درختاین 

 .(1035، همکاران و یاحمد کروری )عل شودیم دهید ایدر سطح

 
                                                           
1 Juniperus 

2 J.excelsa, J.sabina, J.communis, J.foetidissima, J.oblonga 
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_ اُرساهمیت درخت  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 خشک، فصل ماه 1 تا 8تحمل  بارندگی، میزان از وسیعی دامنه در حضور دمایی، تغییرات تحمل

از ، برف سنگین هایبارش و طوفان و باد مقابل در پایداری و هابیماری و آفات مقابل در خوب مقاومت

 .(1811 همكاران، و )علی احمد کروری شودمی محسوب این گونه برجسته هایویژگی

 به که است آن دیرزیستیسن  درختی، هایگونه بین دیگر درخت اُرس در چشمگیر ارزش و اهمیت

 از شماریبینماید. موارد  ایجاد جنگلی مناطق در را پایداری پوشش کرده و عمر هاقرن دهدمی اجازه آن

 در را خوبی جنگلی پوشش وسیع، سطح در که وجود دارد گونهازاین سالکهن درختان هایتوده

 (.1831 همكاران، و خوشنویس؛ 1838 همكاران، و )خوشنویس اندداده تشكیل هاکوهستان

 یافته فرسایش هایخاک و ایسنگریزه و ایصخره کامالً بسترهای در اُرس اندرخت هایپایه اغلب

 باوجود هاجنگل این متأسفانه اما، (1881، خوشنویس و کروری احمد )علی (4)شكل  کنندمیرشد 

 وضعیت این و دارند انهدام به رو ژنتیكی، روندی و محیطیزیست مختلف هایجنبه از بسیار اهمیت

  است تربحرانی و نیست، حادتر مدیریت و کنترل تحت که مناطقی در ویژهبه

 

 

منطقه طارم سفلی  در ارتفاعات و دامنه کوه( J.excelsa) اُرسرویشگاه طبیعی درخت  -2شکل 

 استان قزوین
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 این وسعت از روزروزبه ،غیراصولی برداریبهره و دام مفرط چرای ،رویهبی قطع دلیل به کهطوریبه

 .(1811 ،مقدم و همكاران مؤمنی) شودمی کاسته هاجنگل

و تولید نهال مناسب در بستر  زادآوریبرای سالم  بذرطبیعی در ایجاد  محدودکنندهیكی از عوامل 

 .استطبیعی  هایتودهفعالیت آفات در داخل این  ،اُرس هایرویشگاه

مختلف  هایقسمتاین حشرات از  است. شدهآوریجمع اُرسگونه حشره از روی  84تاکنون البته 

حشرات بذرخوار عامل مهمی در کاهش  .کنندو بذر تغذیه میپوست، جوانه، ریشه  ،برگمانند گیاه 

حشرات  ازجمله اُرس خواریوهم پرهشبو گیاهی کنه یک گونه  ،اُرسبذرخوار زنبور  .ستباروری بذرها

مختلف درختان اُرس هستند. خسارت ناشی از حمله این آفات به بذر در  یهاگونهزا به بذر خسارت

 .است شدهگزارشدرصد  34برخی مناطق بیش از 

جنس نیز بر این دیگری از  هایگونه .کنندمیتغذیه  اُرساز میوه  اُرس خوارمیوه پرهشبالروهای 

 .های جوان تغذیه کنندشاخهرسکه ممكن است از برگ، جوانه و یا  کنندمیفعالیت  اُرسروی درخت 

 9اُرس خوارمیوه پرهشب

_ شناسی:شکل _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 شاخکرنگ سفید ماشی. همتر. سر بمیلی 1-14طول هحشرات کامل نر و ماده ب حشرات کامل:

. سینه و شكم رنگیخاکسترهای مایل به سفید با حلقه رنگهو بجلو  بال طول از نیمی از تربزرگ کمی

 زرد رنگبه و براق کمی جلو هایبالرنگ ماشی براق روشن. سطح داخلی پای جلویی کمی تیره.  هب

 .(Moriuti 1969,) (8شكل ) است روشن خاکستری عقب هایبال و روشن
 

                                                           
3Argyresthia praecocella Zeller  
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 اُرس خواریوهم پرهشبحشره کامل  -9 شکل

 

الروها در سنین  است. ایینهسرنگ کرم روشن و شفاف، دارای سه جفت پای هالرو ب :(کرمینه)الرو

سنین  یندر اکه محتوای داخل دستگاه گوارش طوریهب ،(8)شكل  شفاف هستند پوستپایین دارای 

 شودتر و از حالت شفافیت خارج میتدریج با افزایش سن الروی رنگ جلد تیرههقابل مشاهده است و ب

 (.1)شكل 

 
 شفاف پوستبا خوار اُرس پره میوهشب )نئونات( اولالرو سن  –4 شکل
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 از میوه درخت اُرس در حال تغذیهخوار اُرس پره میوهشبچهارم الرو سن  -5شکل 

 

تنیده شده توسط الرو سن  یدرنگسفسبز و داخل پیله  رنگبهپیش شفیره و شفیره  پیش شفیره:

 .(1)شكل  درخت قرار دارد پوستک یرزآخر در 

 

 
 اُرس در زیر پوستک درختخوار اُرس پره میوهشبپیش شفیره  -6شکل 

 

_ نحوه خسارت _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ل شك) شودمی اُرسبا تغذیه از گوشت میوه باعث ایجاد خسارت به میوه اُرس خوار ِمیوه پرهشبالرو 

 (.1811 ،)زرنگار و صادقی (8
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 در حال تغذیه از گوشت میوه خوار اُرس پره میوهشب الرو -7 شکل

 

_ شناسییستز _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

با  همزماناز اواخر فروردین  پرهشباین حشرات کامل  در سال یک نسل دارد.خوار اُرس پره میوهشب

 ریزیتخم یكسالههای و روی میوه کرده گیریجفت ،تغذیهشوند و پس از گرم شدن هوا ظاهر می

 کنند.وارد میوه شده و از گوشت آن تغذیه می ،الروها پس از خروج از تخم کنند.می
 .شودسه نوع میوه مشاهده می همزمان اُرسروی درخت 

 

  (.3 )شكل استسال گذشته  4بر روی درخت مربوط به  آنهاساله که زمان تشكیل  4 هایمیوه
 

 
 اُرسدرخت  دوساله هایمیوه -8شکل 
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 .(3ل )شک استمربوط به سال گذشته  آنهاکه زمان تشکیل  یکساله هایمیوه
 

 
 اُرسدرخت  یکساله هایمیوه -1شکل 

 

 (.15)شکل  اندشدهجدید که در همان سال روی درخت تشکیل  هایمیوه
 

 
اُرستشکیل شده روی درخت  تازه هاییوهم -91شکل   

 

از محتویات گوشت میوه الرو در این مدت  فعالیت الرو داخل میوه از مرداد شروع و تا آذر ادامه دارد.

 .(11 )شكل شودیمدر پایان دوره تغذیه قسمت اعظم گوشت میوه خورده  کهیطوربه، کندیمتغذیه 
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 خوار اُرس از گوشت میوهپره میوهتغذیه الرو شب -99شکل 

 

  .(14 )شكل شوندیمالروهای کامل با سوراخ کردن میوه از آن خارج  ،از اواسط آذر 

)شكل  کامل مشخص است طوربهی موجود روی درخت هاروی بذر ماههای خروجی در دیسوراخ

18.) 

 
 خوار اُرسپره میوهسوراخ کردن میوه توسط الرو سن آخر شب -92شکل 

 

 
 اُرس بر روی میوهخوار پره میوهسوراخ خروج الرو کامل شب -10شکل 
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در زیر پوستک درخت  .(18ل )شك رودیمتنه به زیر پوستک تشكیل شفیره برای الرو کامل  سپس

 (.11)شكل  شودیمشفیرگی یدرنگی ایجاد کرده و در داخل آن وارد مرحله پیشسفاُرس پیله 

 یابد.شود و تا اواخر اسفند ادامه مییمشفیرگی از اواسط آذر شروع دوره پیش
 

 
 

خوار اُرس برای گذران مرحله پره میوهسن آخر شبالرو جستجوی مکان مناسب در  -94شکل 

 شفیرگی پیش

 

 
 در زیر پوستک درختخوار اُرس پره میوهشبشفیره تشکیل پیش -95شکل 

 

ا اوایل از اوایل فروردین تدوره شفیرگی . شوندیمشفیرگی تبدیل به شفیره پیشمرحله الروها پس از 

 (.11)شكل  انجامدیمبه طول اردیبهشت 
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 در زیر پوستک تنه درختخوار اُرس پره میوهشبشفیره  -96شکل 

 

بر  اُرسخوار میوه پرهشبدوره زندگی  ،ساله 8های برداریاز نمونه شدهآوریجمعبر اساس اطالعات 

 .است شماره یکدر منطقه طارم استان قزوین مطابق جدول  اُرسروی درخت 
 

 (Argyresthia praecocella) اُرس خوارمیوه پرهشبدوره زندگی  -9جدول 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 

              الرو

شفیرهپیش               

             شفیره

             حشره کامل

 

_ کنترل بیولوژیک _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ر س( 18)شكل  Ichneumonidae از خانواده  4یک گونه زنبو از خانواده   0و یک گونه مگ

Bombyliidae   از آنها در  توانیمو  کنندیمرا پارازیته  اُرس خواریوهم پرهشبالرو و شفیره  (13)شكل

 کنترل و مهار این آفت بهره جست.برای  یرهاسازپرورش انبوه و 
 

                                                           
4Gelis caudator Horstmann, 1986 

5 Phthiria minuta   Fabricius, 1805 
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پارازیتوئید  G.caudator در زنبور( C)( و بال جلو Bنمای جانبی گرده ) ،(A) زنبور ماده -97شکل 

 اُرس خواریوهم پرهشبشفیره 

 

  (Bombyliidae,Phthiriinae)در مگس (C) ( و بالB) شاخک ،(Aحشره کامل ) -98شکل 

Ph.minuta   اُرس خواریوهم پرهشبپارازیتوئید شفیره 
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