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 چکيده

هرراي اسررتان كاريهاي اخیررر، زيتوندر سال Euzopherodes vapidella vapidella (Mann) (Lep.: Pyralidae)خوار زيتون، پره چوبآفت شب

وضعیت زيستی اين آفت جديد درختان زيتون ايران با نصب تله ويژه فسا، كازرون، داراب و اطراف شیراز را مورد هجوم قرار داده است. فارس به

، محل پیوند و در قاعده و محل انشررعاب در محل زخم هرسهاي خود را ي ماده تخمهانوري و بازديدهاي منظم مورد بررسی قرار گرفت. پروانه

نمايند. مراحل تكرروين دوره الروي و اليه كامبیوم تغذيه میزير پوست نفوذ نموده و از  دهند. الروها از همین نواحی بههاي شكسته قرار میشاخه

طور عمده الرو كامل در زير پوست تنه درختان صورت الروهاي سنین مختلف و بهبهآفت زمستان را شود.  چنین شفیره در زير پوست كامل میهم

هاي چهارگانه آن نوري، نسل و براساس مشاهدات حاصل از تلهمی شود تدريج ظاهر ها از دهه سوم اسفند ماه بهكند. اولین پروانهزيتون سپري می

روز  85/41 ± 19/0وسط طول دوره نشو و نماي حشررره ترتیب در اواسط فروردين، نیمه دوم تیر، اواخر شهريور و اواسط آذر مشاهده شدند. متبه

و  45/7 ±  25/0ترتیب بهبرآورد شد. طول عمر حشرات كامل نر و ماده  1به    4/1  طول انجامید. نسبت جنسی نر به ماده در آزمايشگاه و طبیعتبه

 روز تعیین شدند 15/5 17/0±

 .Euzopherodes vapidella vapidella Mannفارس، شب پره چوب خوار زيتون، شناسی، زيستزيتون،  ،پراكنش: هاي کليديواژه
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Abstract 

Xylophagous moth, Euzopherodes vapidella vapidella Mann (Lep.: Pyralidae), as a new pest in Iran, causes damage in olive orchards 

of Fars province specially at Fasa, Kazeron, Darab and Shiraz area in recent years. Its biological characteristics was studies using light trap 

and field sampling during 2007-2008 at Fasa olive orchards. Female moths lay their eggs at the wounded sites, which cause by pruning, 

grafting and broken branches. Neonate larvae penetrate under the bark and fed on cambium layers. The larval and pupal development 

occurred under the barks. The pest overwintered in different larval stages, mostly in final instars.The first adult moths appeared gradually 

from mid-March, and based on light traps observations, its four generations were observed in mid-April, the second half of July, late-

September and mid-December, respectively.The mean length of embryonic, larval and pupal stage development lasted 5.25 ± 0.18,  

21.8 ±0.19 and 7.4 ± 0.24 days, respectively. Sex ratio of the male: female in laboratory and field study were same and estimated 1: 1.4.   The 

longevity of male and female moths was 7.45 ±0.25 and 5.15±0.17 days, respectively. 
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 مقدمه

درختی همیشه سبز بوده كه  Oleae europaea (L.)زيتون، 

هاي ضعیف و شرايط خشک و نیمه خشررک با كم آبی و خاک 

. سرر ز زيررر (Kiritsakis and Shahidi, 2017)باشررد سازگار مرری

میلیون هكتار و مقدار تولیررد آن   10/ 5كشت آن در كل دنیا به  

ارزش و سرربب به. (FAO, 2018)تن رسیده است  2106600به 

 ،هاي اخیررردر سررال ر ايررران نیررزد اهمیت خاص اين محصول

در حررال   ده اسررت.مع وف شتوسعه كشت آن  بهتوجه زيادي  

استان زير   26هكتار از اراضی كشور در    78095حاضر حدود  

كشت زيتون بوده كه از اين مقرردار سرر ز زيررر كشررت اسررتان 

يررن گیرراه . ا(Anonymous, 2019)هكتررار اسررت  9269فررارس 

شررماري و طغیان آفررات بی  سبز و ارزشمند مورد حملههمیشه

آور در گونه حشره زيرران  50گیرد و تاكنون متجاوز از  قرار می

عنوان عوامل محرردود كننررده كشررت و  به ايتالیا و ساير نقاط جهان 

بعد از انتشررار  .(Longo et al., 1996)كار آن شناخته شده است 

 ،1354كتاب آفات زيتون توسط فرحبخش و معینرری در سررال  

(Farah-Bakhsh and Moini, 1975) ، هاي اخیررر آفررات  در سال

، Palpita unionalis Hübner نظیر جوانه خرروار زيتررون جديدي 

(Saeb, 1999) ، خرررررروار زيتررررررون،چوبپره شررررررب 

Euzopherodes vapidella vapidella (Mann)   (Al-E-Mansoor, 2000 ؛

Alipanah and Ahmadian, 2002 )،و مگررم میرروه زيتررون 

Bactrocera oleae Ross. Rezaii and Jafari, 2004)) برره فررون ،

 پرهشررب هرراي زيتررون ايررران افررزوده شررده اسررت. آفررت بررا 

، از آفررات vapidella (Mann) E.vapidella خرروار زيتررون، چوب

كامبیوم زنده    ست و اليهمهمی است كه الرو آن با تغذيه از پو 

شررود می  زيتررون  زوال و خشک شدن درختررانزردي،    موجب 

(Al-E- Mansoor, 2000؛ Alipanah and Ahmadian, 2002.) 

 هاي اين آفت را روي انارهاي استان   1381پناه و احمديان در سال  عالی 

. (Alipanah and Ahmadian 2002) انررديزد و قم گررزارش نموده

اين آفت در ساير نقاط جهرران روي درخترران زيتررون گررزارش 

بررراي   vapidella (Mann)  E. vapidella اسررت. گونرره نشررده

سرربب  1970در اوايل سررال  وبار از نیجريه گزارش شده اولین

 ) Dioscorea alata گیرراه غرردهنام ) هاييمخسارات فراوانی به 

آفررت  1980طرری سررال . (Calverley, 1998) انبار شررده گرديررد

 هاييمبیش از نیمی از  vapidella   E. vapidella(Mann) انباري

ها طرری ايررن سررال را در سرراحل عررا  از بررین برررد. انبرراري

 نیز مررورد بررسرری قرررار گرفترره اسررت شناسی اين آفت  زيست 

(Ratnadass, 1985  ؛Sauphanor and Sauphanor et al., 1987).  در

گذاري و تكرروين اثر دما روي تخم  2000-2001  هايبین سال

عنوان آفت انباري در نیجريه بررسی شد. در اين به پره يامشب 

 درجرره  33و    29،  24،  20پژوهش اثر چهار نوع رژيم حرارتی  

گررذاري روي نشررو و نمرراي الروهررا و میررزان تخم سلسرریوس

 Ashamo)آزمايشگاه مقايسه شده اسررت  حشرات بالغ در دماي

and Odeyemi, 2001).  هاي يم گونررهاز بین گونهدر نیجريه L. 

Dioscorea alata  شررود.داده میترررجیز توسررط ايررن آفررت 

. شودشروع میها  خسارت اولیه چند روز پم از انبار شدن يم

 هايی از غررده معمول از مزرعه و در مورد آن دسررته  طور  آلودگی به 

 باشررند، كه فاقد پوشش مناسبی از خاک بوده و در معرررد ديررد می 

هرراي خررود طور عمده تخمهاي ماده بهپرهشود. شب شروع می

هايی كه توسط الروهاي نسررل قبررل يا حفره  را روي زخم غده

هند. خسارت اين آفت دروي غده ايجاد گرديده است قرار می

همراه فضوالت الروها كه از س ز غررده شكل ذرات خاک بهبه

 . (Calverley 1998)شود، قابل رؤيت است  به بیرون ريخته می

هرراي جنرروب اسررتان كاريزيتون غیرازبهاين آفت تاكنون 

 اي از جهان روي زيتون گزارش نشررده اسررت فارس در هیچ نق ه 

(Al-E-Mansoor, 2000.)   با توجه به ظهور آفت چوبخوار زيتررون

احتمال اينكه خسارت   ،هاي استان فارسخسارت آن در با   و 

جعفررري وجود دارد،  ها نیز ديده شود  اين آفت در ساير استان

هرراي زيتررون طررارم علیررا بررا وجود اين آفت را از  و همكاران  

 .. (Jafari  el al., 2011) گزارش نمودند

هرراي خصوصیات ظاهري، برخرری جنبررهدر اين پژوهش  

 زيستی، مراحل مختلررف نشررو و نمرراي حشررره، نحرروه ايجرراد
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سارت مررورد م العرره و بررسرری قرررار گرفترره تررا اط عررات خ

هاي مديريت تلفیقی آفت آمده از اين حشره در برنامه  دست به

  مورد استفاده باغداران قرار گیرد.

 

  روش بررسي

در جنرروب اسررتان   1386-88هرراي  اين پژوهش در سررال

و عرد   28˚  55'  00"طول جغرافیايیفارس، شهرستان فسا با  

دريا اجرا متر از س ز   1400و ارتفاع    53  ˚  35'  24"جغرافیايی

 ریار بسرر   قلیمیا  يطاشر  شتندا  به  توجه  با  شهرستان فسا  .گرديد

سرراير منرراطق بهب جهت گسترش و تولید زيتون نسرربت ر مناس

اسررتان فررارس بیشررترين سرر ز زيررر كشررت را دارد. آفررت 

، عرر وه بررر vapidella (Mann) E. vapidellaخوار زيتررون چوب

كازرون، استهبان، سروستان، جهرم، خرامه و   در  اين شهرستان،

اطراف شیراز نیز شايع است. براي اجررراي تحقیررق دو بررا  در 

هكتار   300ه شهرستان فسا انتخاب شد. يكی به مساحت  حوم

گامان سررازندگی كرره درخترران ايررن بررا  متعلق به شركت پیش

شامل ارقام شیراز، دزفول، روغنی، شنگه، زرد و فیشمی بود و 

هكتار واقع در نهالستان منابع طبیعی   ديگري به مساحت چهار

قرررار كیلررومتري آن    3فاصررله  بهكه روبروي با  مررذكور ولرری  

هر دو با  جديداالحرردا  . دقیشمی بو داشت و رقم زيتون آن  

 از ،دلیل مسرراعد بررودن شرررايط آب و هرروايی من قررهبهبوده و  

 مناسبی برخوردار بودند.   رشد نسبتاً

 مطالعات آزمایشگاهي
 هانمونه  تأیيدشناسایي مراحل مختلف رشدي آفت و 

، 1386هاي آلوده به آفت را كه در بهمن مرراه  شاخه و تنه

وسیله اره برررش داده شررده بودنررد، در آزمايشررگاه برره درون به

ظروف پرورش كه با توري مسدود شده بودند، منتقل و برردين 

 ؛ترتیب نسرربت برره استحصررال حشرررات كامررل اقرردام گرديررد

هاي محترروي ب فاصله پم از ظهور به كمک شیشه  هاپرهشب 

 سررریانور كشرررته شرررده و برررا اسرررتفاده از منرررابع موجرررود

(Roesler, 1973،) ها و ساير صفات ظاهري بررسی رگبندي بال

هاي میكروسكپی از اندام تولیدمثل و همچنین تهیه پرپاراسیون

 خارجی نر و ماده، تا س ز گونه مورد شناسايی قرار گرفتند. با

دكتررر جرری. اس. ها به موزه تاريخ طبیعی بريتانیا،  ارسال نمونه

اش دكتررر باز نشسته كمک همكاربه (G.S. Robinson) رابینسون

مراحررل  .شررد تأيیرردگونرره آن  (Micheal Shaffer) شررفرمايكل 

الروهررا و  گیررري حشررره كامررل، تخررم، مختلف رشدي با اندازه

 شده بود بررسی شد. آوري  هايی كه از طبیعت جمع شفیره 
 مراحل مختلف زیستي بررسي  

كمک تررور از بررهكامل آفت براي اين منظور، ابتدا حشرات

حشررره   50هاي زيتون آلوده ، جمررع آوري شررده و تعررداد  با 

وسرریله ترروري مخصرروص بهكه  گلدان    10تعداد    بهكامل ماده  

سرراله در آن پرررورش داده   نهال زيتون سهو    پوشانده شده بود

ها ابتدا در گذاري منتقل شدند، اين گلدان، جهت تخمبودشده  

و   دمررامین  أعلت ضرررورت ترر بررهآزمايشگاه قرار داشتند ولرری  

در مراحررل بعرردي برره انسرركتاريوم در دمرراي رطوبت مناسررب  

درصد و پريررود   75±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی    2±23

ها در پرهانتقال داده شدند. شب   16:8نايی(  )تاريكی:روش  نوري

شده میزبان هاي زخم  هاي محصور شده روي شاخهاين گلدان

 هاي حاوي تخم ب فاصررله بررهگذاري كردند كه اين شاخهتخم

طول،  ب یترتبهمتر )سانتی 20×13/ 5×7 به ابعاد  پرورش  ظروف

شرردن منتقررل و بررراي جلرروگیري از خشکارتفرراع( عرررد و 

هاي آزمايش محترروي آب ها پنبه مرطوب و لولهها، در آنتخم

و كلیه تغییرات ظرراهري  ها بازديدقرار داده شد. روزانه از تخم

برداري شررد. ايررن صورت منظم تعقیررب و يادداشررت ها بهتخم

ها و خرو  الروهاي سن يررک ادامرره عمل تا زمان تفريخ تخم

ها فررراهم به با تخميافت. براي پرورش الروها نیز، شرايط مشا

گرديررد. از تغییرررات ظرراهري الروهررا در طررول دوره رشررد 

برداري شده و الروهاي سنین باال ب ررور انفرررادي در يادداشت 

هرراي چرروبظروف پرررورش ذكررر شررده برراال، محترروي خرررده

داري شدند. اين عمل تا زمان تكمیل تغذيه خسارت ديده نگه

هررا پرهفیره و ظهور شب شفیره، شها به پیشالروها و تبديل آن

اينكرره الروهررا زيررر بهگردد بررا توجرره  ادامه يافت. يادآوري می

كنند روزانرره بررراي بررسرری مرحلرره زيسررتی پوست زندگی می
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پوست ناحیه مورد نظررر را بررر داشررته و پررم از ثبررت مرحلرره 

 گرفت.  زيستی مجدداً روي محل تغذيه قرار می
 تفکيک سنين مختلف الروي 

هررا  طول بدن الروهررا و ق ررر كپسررول سررر آن در اين مرحله  

  گیري كمک يک استريومیكروسكپ مجهز به چشمی مدر  اندازه به 

ترتیب كه الروهررا ب فاصررله پررم از خرررو  از تخررم و  شد. بدين 

اندازي در زير استريومیكرسكپ برره  همچنین پم از هر بار پوست 

شده  الكل منتقل شدند و اندازه گیري بر مبناي الروهاي نگهداري 

هررر    گیري شدند. بررراي دقت بررسی و اندازه به درصد    75در الكل  

بررا    شرردند.  گیري انتخاب نمونه جهت اندازه  20حداقل سن الروي 

شررفیره تعررداد  هررا برره پیش اندازي الروها و تبديل آن خاتمه پوست 

 . د ي گرد   مشخص سنین الروي در هر دو جنم نر و ماده  
 تعيين طول دوره شفيرگي 

 زير پوسررت تنرره و شرراخهكه شفیره اين آفت دريیجاازآن

تنرره و درون  بررهبستر الزم جهت نفوذ الروهررا    ،شودتشكیل می

د. پم از تبررديل يگردآماده  توريبههاي مجهز  گلداندر    شاخه

و مرحلرره  بهاي  يعنی مشاهده آفررت از مرحلررهشفیره،  بهالروها  

خرو   . اين عمل تا زمانروزانه انجام گرديد  برداري  يادداشت 

در زيررر   درحد امكان. در طبیعت نیز  يافت   حشرات كامل ادامه

ها عملیات كاوش و جسررتجوي شررفیره  زيتوندرختان  پوستک  

هرراي پرورشرری و از نظر ظاهري تفاوتی بین شفیره.  يافت ادامه  

هاي موجررود در طبیعررت وجررود نداشررته اسررت، و تنهررا شفیره

شررفیره   ابعررادهرراي نررر و مرراده بررود.  بین ابعاد شررفیرهاخت ف  

شناسرری میكروسرركپ تعیررین و تفرراوت شكلوسرریله استريو به

 د.ش تعیین  هاي نر و مادهموجود بین شفیره

 مطالعات صحرایي

منظور بررسی زيست شناسی آفت و تغییرات جمعیررت به

آن، در دوبا  انتخابی با نصب يک عدد تله نرروري درهربررا  و 

برداري هفتگرری از درخترران آلرروده نسرربت بازديررد و نمونرره

شمارش و ثبت وضعیت مرحله زيستی آفت اقدام شررد. الزم به

به يادآوري است كه جهت شمارش الرو و شفیره از درخترران 

شررد و آن درخت آلوده در هر مرحله شمارش می  5قط  آلوده ف

هم در هر دو هفته يک بار صورت می گرفت. حشرات شكار 

شده توسط تله نوري به آزمايشگاه انتقال و پررم از شررمارش، 

ها براي تعیین روند تغییرات جمعیت آفت اسررتفاده از اين داده

نرررم آمده در  دست بهذكر است تمامی اط عات  گرديد. الزم به

ثبت و نمودارهاي مربوطه نیز بررا اسررتفاده از   Excel 2000افزار 

ها به ها اطراف آناين نرم افزار رسم شد. براي كاركرد بهتر تله

متررر عرراري از هرگونرره درخررت بررود. همچنررین  100شررعاع 

الرو   دعد  100  اددرر تع،  يتوئیدرازپايهارنبو ز  آوريجمعايررر ب

بت رررر نس  و  آوريجمع  هفتگی  يهاريدانمونهبردرسنین آخررر  

 يهارنبو ز .يددگر امقدا شرررايط آزمايشررگاهی هاآن ورشبه پر

 .شد امقدا هاآنكم اتر  نسبت به ثبت  وشناسايی   هظاهر شد
 

 نتایج  

 مشخصات ظاهري آفت

پم از تهیه پرپاراسیون دايمرری، بررا اسررتفاده از كلیرردهاي 

ها تررا سرر ز گونرره نمونرره (Roesler, 1997) شناسررايی موجررود

مشخصات مرفومتريک و طول دوران زنرردگی شناسايی شدند.  

  آمده است. 1مراحل نابالغ شب پره چوبخوار در جدول 

 حشره کامل

اي هاي جلويی مسی براق تررا قهرروهدر حشرات كامل بال

كرررم هرراي عقبیمايل به قرمز با حاشیه خاكستري رنررو و بال

(. عرررد 2و1ار هستند )شكل  رنو و فاقد هرگونه نقش و نگ

 15/ 3متررر و حررداكثر  میلرری  15شب پره ماده با بال باز حداقل  

انرردازه   15/ 2متر تررا  میلی  14/ 9متر و درحشرات نر حداقلمیلی

و در   6/ 7گیري گرديد. میانگین طول برردن در حشرررات مرراده  

هاي نررر و باشد. بنابراين شب پرهمیلی متر می  6/ 4حشرات نر  

 دازه تفاوت چندانی ندارند.ماده از نظر ان

 تخم

شرركل بررا سررر ها سفید رنو و بسیار كوچررک، دوكیتخم

ها متر است. تخممیلی  0/ 43  ±0/ 0045طول ابعاد  نوک تیز و به

تررايی در نزديكرری  2-5هاي طور انفرادي و گرراهی در دسررتهبه

 شوند.درز و شكاف تنه قرار داده می
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 الرو

شرریري و بسرریار ريررز ولرری رنو كرم متمايل به  الروها به

 14كام  رشد كرده،   هاي بسیار قوي هستند. الروداراي آرواره

الروهرراي  (.1( )جرردول  1متررر طررول دارد )شرركلمیلی  15الی  

جمعی در زيررر صررورت دسررتهطورمعمول بهگذران بررهزمسررتان

طور دسته پردازند و بههاي درختان زيتون به تغذيه میپوستک

الروهررا در شرروند. تبديل به شررفیره میجمعی نیز در همان جا  

كننررد. ايررن فضرروالت حین تغذيرره فضرروالت زيررادي دفررع می

چسرربد. در همچنین برره دو اليرره بیرونرری پوسررته شررفیرگی می

سختی از يک طرف به اليه چرروبی حالت عادي اليه كامبیوم به

و از سمت ديگر به پوست چسبیده است. الروها ضمن تغذيه 

اليه را از فضوالت الروي انباشته نموده و   از اليه كامبیوم، اين

پم از ايجاد حفره خروجی زير پوست تنه تبررديل برره شررفیره 

هاي نازک سفیدرنو يک بار ديگر الروها درون پیله  شوند.می

كننررد. در مجمرروع تعررداد دفعررات پوسررت پوست انرردازي می

 رسد.بار می 5اندازي الرو به 

 شفيره

زه با هررم اخررت ف داشررتند و هاي نر و ماده در انداشفیره

تررا  6هاي نر میلی متر و شفیره 9تا  8هاي ماده بین  طول شفیره

میلی متر بودند. انتهاي شفیره ماده پهن و كشیده و شفیره نر   7

اي مررات و درون باريک و كوتاه است. شفیره برره رنررو قهرروه

وسیله الرو سن آخر هاي دو اليه ظريف سفید رنگی كه بهپیله

طررول دوره شررفیرگی  (.1)شكل گرددشود، تشكیل میمیتنیده 

 آيند.روز است و بعد از آن حشرات كامل بیرون می 9-7

 مطالعات صحرایي

 بررسي پراکندگي و دامنه ميزباني آفت

هاي  زيتون در مناطق مهررم هاي تحقیق، با در طول سال

كاري استان فارس مورد بررسی و بازديررد قرررار گرفررت. زيتون

هاي فسررا، ا نشرران داد كرره ايررن آفررت در شهرسررتانهبررسرری

ريز، جهرم، سروسررتان، خرامرره، زاهدشهر، استهبان، داراب، نی

ترين میزان آلودگی در حومه شیراز و كازرون شايع است. بیش

 هاي زيتون فسا وجود داشت.با 

طور معمول الروهاي اين آفت با نفرروذ از طريررق زخررم به

ا برره اليرره زنررده كررامبیوم هاي شكسررته خررود رهرس و شرراخه

اي سبب زردي، پنبهرسانند و ضمن تغذيه از اين اليه چوبمی

گردند. مشاهدات مررا زوال و در نهايت خشكیدگی درختان می

نشان داد كه درختان زيتونی كرره بیشررتر در نررواحی بكررر و در 

اند بیشتر از ساير باغات  هاي جنگلی غرس شده محدوده پوشش 

شوند. با وجودي كه درختان جنگلی و باغررات اطررراف  می آلوده  

ها اثري از ايررن  مورد مشاهده و بازديد قرار گرفت ولی روي آن 

هرراي ناشرری از اسررتعمال  وجررود ناهنجاري   آفت مشرراهده نشررد. 

ها  علفكش در من قه كه اص  حًا رشررد برریش از انرردازه سررلول 

 (Hypertrophy )  و تكثیر بیش از انرردازه سررلول ( هاHyperplasia ) 

هررا و  شود و در نواحی آلوده درخت سبب نرمرری بافت نامیده می 

منظور  ايجرراد درز و شرركاف شررده بررود، محرریط مناسرربی برره 

گذاري آفت فراهم كرده و سبب نشررو و نمرراي آفررت روي  تخم 

اين ارقام شده بود. اين درختان نیز در حاشیه اراضی بكررر منررابع  

درخترران،  طبیعرری غرررس شررده بودنررد. جسررتجوي مررا روي  

ها و گیاهان مرتعرری موجررود  ها و گیاهان زيراشكوب آن درختچه 

اي در بر نداشررت. نتیجه  هاي ثانوي جهت وجود احتمالی میزبان 

حال ايررن حشررره هرولی شواهد موجود بیانگر اين است كه به

كرره شرررايط موجررود در اقلیم من قه وجود دارد و به مجرد اين

ارايی ايجرراد خسررارت را جهت نشو و نماي آن فراهم گردد ك 

بررر روي (  1)شرركلخواهد داشت. انجام عملیات پیوند ترراجی  

كوار در مسیر جهرررم درختان نابارور در من قه طسو  از توابع 

و روغنی نیررز سرربب ايجرراد درز و شرركاف در روي ارقام زرد  

 من قه پیوند و در مجموع خسارت شديد آفت گرديده بود.

علت ی روي انجیررر بررهدر شهرستان فسا نیز چنین خسارت

وجود شیارهايی روي تنه مشاهده شد. در من قه كديان كرره در 

قرر ت واقررع اسررت درخترران پاكوترراه   -ادامه مسیر جاده شیراز

اند نیز به اين آفررت مبررت  شررده سیب كه به تازگی غرس شده

 كه دارايدلیل اينبود. نتیجه اينكه ارقام زرد و روغنی زيتون به

ها نیسررتند، ظرراهراً شرررايط احیه تنه و شاخهدرز يا شكاف در ن

خرروار ندارنررد. لرریكن برره م لوبی براي آلودگی به آفررت چوب
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كش يررا پیونررد ترراجی كه بر اثر عواملی نظیر اثر علفمجرد اين

گررذاري و نفرروذ الرو در هاي تخمها ايجاد شود، راهدرز در آن

هررا فررراهم و زمینرره جهررت تغذيرره و خسررارت آفررت مهیررا آن

عكم، در ارقامی ماننررد فیشررمی، از نظررر ژنتیكرری گردد. بهمی

شرروند كرره طور ذاتی در شرراخه و تنرره شرریارهايی ايجرراد میبه

 (.1كند )شكلها را به آفت حساس میهمواره آن
 

 Euzopherodes vapidella vapidella.، خوار زيتونپره چوبطول بدن، ق ر كپسول سر و طول دوران زندگی مراحل نابالغ شب -1جدول 

Table 2. Morphometric measurement of eggs, larvae, pupae and adults of yam moth,   ،Euzopherodes vapidella vapidella. 

Mean ± SE 
Life stage 

Period(day) Head capsule diameter (mm) Length (mm) No. 

5.25±0.18 - 0.43±0.0045 22 egg   

3.4±0.13 0.17±0.001 0.96±0.04 20 1st stage larva 

4.75±0.16 0.39±0.001 2.8±0.0 20 2nd stagelarva 

4.8 ±0.2 0.64±0.002 5.4±.03 20 3rd stage larva 

4.5±0.15 0.87±0.002 9.6±0.5 20 4th stage larva 

4.3±0.23 1.07±0.003 14.6±0.7 20 5th stage larva 

7.4±0.24 - 5.2±0.9 20 Pupa 

7.45±0.25 - 15.2±0.223 22 Aadult male  

5.15±0.17 - 15.3±0.331 22 Adult female 

 

 

   
A.Male moth B.Female moth C.The larva of the fifth age, 

   
D.The pupa E.Crown grafting for enter of pest F.Seam and crack on the  trunk of 

olive tree for inter of pest 

 
G.Pupation site 

 هاي شفیرگی، : شفیره و پیلهD: الروسن پنجم شب پره چوبخوار، C: شب پره كامل ماده، B : شب پره كامل نر،A -1شکل 

E ،پیوند تاجی و ايجاد زخم جهت ورود آفت :F ،وجود درز و شكاف در روي تنه درخت زيتون جهت ورود آفت : 

Gمحل تشكیل شفیره : . 
Fig. 1. A: Male moth, B: female moth, C: The larva of the fifth age, D: The pupa, E: Crown grafting for enter of pest, F: Seam and crack on the trunk 

of olive tree for inter of pest, D: Pupation site. 
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 شناسيزیست

 گذراني زمستان

صورت الروهرراي بهخوار زيتون زمستان را  پره چوبشب 

شود، در زيررر را شامل می  5و    4سنین مختلف كه بیشتر سنین  

هاي گرررم كند. در زمستانپوستک تنه درختان زيتون سپري می

ندرت حالت بهگذران  و مناطق معتدل در بین الروهاي زمستان

هاي انجررام شررده برداريشود. بنابر نمونررهشفیرگی نیز ديده می

گذران ها و الروهرراي زمسررتانرهدر طول زمستان، درصد شررفی

 (.1درصد بوده است )شكل  94/ 84و  5/ 16ترتیب  به

گذران با الروهاي معمولی از نظر رنررو الروهاي زمستان

تفاوت چندانی ندارند. در مناطقی از استان كه سرماي زمستانه 

اي را در الروهررا شديدتر است، نوعی كرراهش فعالیررت تغذيرره

ين نوع الروها نیررز ديرراپوز از نرروع توان مشاهده نمود. در امی

اجباري نیست. يعنی هر زمان كرره الروهررا را از زيررر پوسررتک 

 خرررار  نمررروده و در شررررايط مناسرررب قررررار دهررریم بررره

 پردازند.فعالیت می

 ظهور حشرات کامل

بنابر م العات انجام گرفته، حشرات كامررل آفررت از دهرره 

 يابنررد.ه میسوم اسفند ماه ظاهر و تا اوايل ارديبهشت ماه ادامرر 

حشرات كامل پم از ظهور در روي برگ درخترران اسررتراحت 

گیرررد و در كنند. فعالیت پروازي در هنگام شب صورت میمی

طررول روز بررر روي شرراگ و برررگ درخترران برره اسررتراحت 

فاصله چند سرراعت از زمرران خرررو  بهگیري  پردازند. جفت می

 حشره كامل از پوسته شفیرگی و روي شرراگ و برررگ درخترران

شررمارش حشرررات كامررل پروانرره گیرررد. میزبرران صررورت می

چنررین خرروار زيتررون جلررب شررده برره تلرره نرروري و هررمچوب

هاي پرررورش داده شررده در آزمايشررگاه نشرران داد كرره نمونرره

 است. 1به  1/ 4  متوسط نسبت جنسی حشرات نر به ماده

 گذاريتخم

كننررد گذاري درختانی را انتخاب میپروانه ماده براي تخم

تنفسرری صرردمه زخررم، درز، روزنهكه روي تنه و يا شرراخه آن  

. انتخرراب ايررن ديده يا بزرگ و زخم پیوند وجود داشته باشررد

توانررد غريررزي باشررد. ريزي پروانه میمحل از گیاه جهت تخم

جلب حشرررات مرراده بررهزيرا انتشار بوي گیاه میزبرران در فضررا 

درون زخم تنه وشاخه بهگذاري و نفوذ بهتر الروها  جهت تخم

صورت نقاط سفید كوچررک در محررل ها بهكند. تخمكمک می

ؤيررت وسرریله لرروت دسررتی قابررل ربهزخم جوانه، تنه و شاخه  

كشد. رنو تخررم بررا روز طول می  6الی    5هستند. دوره تفريخ  

گرايد. پوسته خالی تخم، سفید برفی زردي میبهگذشت زمان  

 با الگوي مشبک است.

 دوره الروي

خوار زيتررون قبررل از تبررديل شرردن برره الرو پروانه چوب

طول برردن،   1كه در جدول  گذراند،  سن الروي را می  5شفیره  

آفت نشان   طول دوران زندگی مراحل نابالغق ر كپسول سر و  

الی   18خوار زيتون  داده شده است. دوران الروي پروانه چوب

انجامد. الرو كامل پم از تكمیل تغذيرره در طول میبهروز    23

دو اليه ظريررف سررفید رنگرری   زير پوستک درخت میزبان پیله

 شود.تنیده و درون آن تبديل به شفیره می

 حل مختلف زندگي آفتتغييرات جمعيت مرا

 ها از دهرره سررومدر شهرستان فسررا ظهررور اولررین پروانرره

 اسفند مشاهده گرديد. رديابی پروانرره بررا تلرره نرروري از اسررفند

 گر ايررن اسررت كرره ايررن آفررت چهررار نسررلتا اواخر آذر بیرران

زمرران او  پرررواز حشرررات كامررل نسررل هرراي در سررال دارد. 

  3و  2ل درشررك 1386 -1388هاي چهارگانرره آفررت در سررال

 آمده است.

اسفند ماه   15از    1386ظهور حشرات كامل آفت در سال  

صورت گرفت. تعداد حشرات جلب شده به تله در اين تاريخ 

 14يک عدد بود. نق ه او  پرواز حشرات كامل اين نسررل در  

پره مرراده عرردد شررب  14پروانرره نررر و  17فررروردين بررود كرره 

حشرات كامررل نسررل شكارگرديد. از اين تاريخ تا زمان ظهور  

 4كرره در طوريبعد جمعیت حشرات كامل كاهش نشان داد. به

ارديبهشررت برره صررفر   11ارديبهشت به دو عدد و سرانجام در  

رسید. روند افزايش و كرراهش جمعیررت تررا پايرران سررال ادامرره 

عرردد، در   45ها در نق ه او  نسل دوم به  پرهيافت. تعداد شب 
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عرردد رسررید   17برره    عدد و در نسررل چهررارم  40نسل سوم به  

(. در آخرين نصب تله نوري جهت صید حشرات 3و    2)شكل

اي پرهماه صورت گرفت هیچ شررب   1387دي    10كامل كه در  

 29نسررل جديررد از  هاي  پرهشررب مجررداً شرركار    شكار نگرديد.

دلیل برراال رفررتن درجرره به  آغاز شد كه احتماالً  1387بهمن ماه  

 حرارت هوا در من قه بوده است.
 

 
 . 1387 -1386طی سال هاي  زيتون در فسانوسانات جمعیت مراحل مختلف زيستی آفت پروانه چوبخوار  -2شکل 

Fig. 2. The population fluctuation of different life stages of    Euzopherodes vapidella vapidella in Fasa (south of Iran) during 2007-2008 . 

 

 
 . 1388 -1387طی سال هاي  زيتون در فسانوسانات جمعیت مراحل مختلف زيستی آفت پروانه چوبخوار  -3شکل 

Fig 3 . The population fluctuation of different life stages of Euzopherodes vapidella vapidella in Fasa (south of Iran) during 2008-2009 . 
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 وضعيت خسارت

از طريررق نفرروذ در خرروار زيتررون  پره چوبشب هاي  الرو

از پوست   ،هاي شكستهو شاخه  ، محل پیوند تاجیزخم هرس

در و اليه زنده كامبیوم تغذيرره نمرروده و سرربب زردي، زوال و  

ند. در حالررت عررادي شررو خشكیدگی درختان زيتون می  نهايت 

سختی از يک طرف به اليه چرروبی و از سررمت اليه كامبیوم به

ديگر به پوست چسبیده است. به واس ه تغذيه الروها از اليرره 

اه ايجرراد شررده و در هاي فیزيولوژيررک در گیرر كامبیوم نارسايی

سپم اليرره كررامبیوم   .شودس ز پوست تنه، درزهايی ايجاد می

از فضوالت الروي انباشته شده و بخشی از ايررن فضرروالت از 

طريق درزهاي ايجاد شده روي س ز بیرونرری پوسررت انباشررته 

توان از طريق مشرراهده فضرروالت شود. درختان آلوده را میمی

شی از تغذيه كه در ناحیه تنرره اي ناهاي خاک ارهالروي و ذره

شرروند از درخترران سررالم بیرون ريخترره میبررهتوسررط الروهررا 

تشخیص داد. گاهی در بین اين فضرروالت پوسررته الروي نیررز 

هرراي هاي مرراده تخمكرره پروانررهايررن دلیل قابل رؤيت است. به

دهند، الرو مسررافت ها قرار میخود را در مدخل ورودي زخم

كند. الروهايی كه موفق به نفرروذ ی نمیزيادي را جهت نفوذ ط

هرراي اند از شیره گیاهی تراوش يافته و به تدريج از بخششده

كنند. برخی از الروهررا بررراي مرردت نرم اليه كامبیوم تغذيه می

كوتاهی از بقاياي جنررین تخررم تغذيرره نمرروده و سررپم نفرروذ 

از انررد  نمايند. الروهايی كه با تاخیر به درون تنه نفرروذ يافتهمی

اند تغذيه كرده و مانده غذاي الروهايی كه زودتر نفوذ يافتهپم

گیرند. تغذيرره الروهررا سپم تغذيه از اليه كامبیوم را از سر می

جمعی بوده و گاهی برریش از پررنج الرو در زيررر پوسررتک دسته

اي دارند. در مررواردي كرره درخترران زيتررون خود فعالیت تغذيه

ايش نیافته است، الروها اليه نهال و جوان هستند و ق ر تنه افز

كامبیوم را دور زده و ارتبرراط ريشرره بررا انرردام هرروايی را ق ررع 

ها دلیل تخريب اليه كامبیوم، برگبهكنند. در چنین مواردي  می

ريشه نبوده، در نتیجه ريشه دچار بهقادر به انتقال شیره پرورده  

ترردريج رو برره زوال رفترره، بهشود و درختان زيتررون  ضعف می

شرروند. تغذيرره الروهررا از ها زرد رنو و سپم خشک میرگب

ناحیه كامبیوم تنه يكنواخت نیست. با مشرراهدات انجررام شررده 

شود. يكی نوع عوامل مختلفی مربوط میبهنواختی يک اين غیر

باشررد كرره باشد و ديگري مربوط برره سررن درخررت میرقم می

حمله   ساله بیش از سايرين مورد  5تا    3طور معمول درختان  به

بینند و طبیعی است كرره اليرره كررامبیوم در قرارگرفته و زيان می

 ترررري ايرررن نررروع از درختررران از سسرررتی و طرررراوت بیش

 برخوردار است.  

 جمع آوري پارازیتوئيدها

و از خانواده   Apantelesاي زنبور پارازيتوئید از جنمگونه

Braconidae  .100از تعررداد    از الروهاي اين آفت جدا گرديررد 

الرو پارازيترره توسررط  11من قه اجراي طرح، تنهررا  الرو از دو

رسررد نظر مرریبرره، جرردا گرديررد.  .Apanteles sppزنبور جنم 

عوامل مختلفرری از بهتواند مربوط  كاهش درصد پارازيتیسم می

نم جمله عدم دسترس بودن الرو آفت و دامنه پارازيتیسمی ج

Apanteles  نتايج بیشررتر بهباشد. رسیدن  روي آفات مختلف می

 تررر نیرراز برره م العررات وسرریعتري در ايررن زمینرره درو دقیررق

 آينده دارد.

 

 گيريبحث و نتيجه

 ،vapidella (Mann)  E. vapidellaخوار زيتررون،  پره چوب شب 

در ساير كشورها تنها از روي گیرراه يررم گررزارش شررده اسررت 

(Coursey,1967 ؛Dina, 1976 در بیشررتر نقرراط اسررتان فررارس .)

هرجا كرره مراقبررت الزم در هنگررام هرررس از درخترران زيتررون 

شرروند. عمل نیايد درختان ياد شررده برره ايررن آفررت مبررت  میبه

اخت هاي اولیرره مبررارزه بررا ايررن آفررت شررنبنابراين يكی از راه

ها مسیر هاي احتمالی آن است. شناخت میزبان يا میزبانمیزبان

ما را در راه رسیدن برره اتخرراذ اسررتراتژي الزم همرروار خواهررد 

و كمیت خسارت اين آفت به درختان زيتون نیررز نمود. كیفیت  

يكی ديگر از ابعاد پیچیده و مبهم است. تغذيرره آفررت از اليرره 

اي مناسب مديريت مبارزه، از هكامبیوم ناحیه تنه و اتخاذ شیوه

اهمیت خاصی برخوردار اسررت. الروهررا در پوشررش حفرراظتی 

پردازنررد. جررايی كرره رانرردمان نفرروذ و اثررر خاص به تغذيه می
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دهررد. نرروع خسررارت ايررن آفررت و ها را كاهش میكشحشره

وجود آن در زير پوست تنه درخت پرسش ديگري اسررت كرره 

ها نیز مشابه زيتررون انآيا رژيم غذايی اين آفت روي ساير میزب

گیررري اسررت. مبارزه با اين آفررت پیش  ياست. مؤثرترين شیوه

تراشیدن نقاط آلوده توسط چاقوي تیز، ضدعفونی و پوشرراندن 

هرراي نفرروذ آفررت را توانررد راهآن به وسرریله چسررب پیونررد می

مسدود نمايد. يكی از علل آلودگی درختان زيتررون عرردم يررک 

طوري كرره داران اسررت بررهه با دست بودن ارقام معرفی شده ب

توان مشاهده نمود. روي ارقام مختلف زيتون را در يک با  می

فیشررمی برره و    پوست تنه و يقه برخی از اين ارقام مثل دزفول

شود كرره درخترران را مسررتعد برره طور ذاتی درزهايی ايجاد می

جررايگزين كررردن . نمايرردگررذاري میجلررب آفررت جهررت تخم

هاي حسرراس را تواند مشك ت احتمالی پايههاي مقاوم میپايه

كرره، آفررت از درخترران احتمررال وجررود دارد    اينمرتفع نمايد.  

زيرا در .  هاي زيتون سرايت نموده باشدجوار به با جنگلی هم

روي گیاه نیمرره  از  Euzopherodes ephestialisي پاكستان گونه

شررده اسررت گررزارش   Loranthus longiflorusانگررل دارواش 

.(Mushtaque 1978, 1979) هرراي هاي تحقیررق بررا در طول سال

زيتون در مناطق مهم زيتون كاري استان فارس مورد بررسی و 

ها نشرران داد كرره ايررن آفررت در بازديررد قرررار گرفررت. بررسرری

ريز، جهرررم، هاي فسا، زاهدشهر، استهبان، داراب،  نیشهرستان

مرره، حومرره شرریراز و كررازرون شررايع اسررت. سروسررتان، خرا

هرراي زيتررون فسررا وجررود ترررين میررزان آلررودگی در با بیش

داشت.پم از انجام اين تحقیق و بررسی ارقام حساس و غیررر 

حساس به آفت چوبخوار، رقم دزفول و تخم كبكی جزء ارقام 

حساس  و ارقام زرد و روغنی به عنوان ارقام غیر حسرراس برره 

گرديدند. شررواهد موجررود بیررانگر ايررن   آفت چوبخوار معرفی

حال اين حشره در اقلیم من قه وجود دارد و برره هراست كه به

كه شرايط موجود جهت نشو و نماي آن فراهم گردد مجرد اين

هرراي اخیررر كارايی ايجاد خسارت را خواهررد داشررت. بررسرری

چنان در استان فررارس و در زيتررون دهد اين آفت همنشان می

اتی را به همراه دارد اما به دلیل اط ع رسررانی و ها خساركاري

افزايش س ز آگاهی بهره برررداران و رعايررت اصررول فنرری در 

پاشی و كشت ارقام مناسب بررا اقلرریم، میررزان هنگام هرس، سم

هاي اخیررر از بررا  خسارت اين آفت كاهش يافته است. بررسی

 هكتاري زيتون مربوط به بنیاد مستضعفان در شرریراز، بررا   200

هرراي داراب و جهرررم چنررین بررا زيتون پیشگامان در فسا، هررم

مويد حضور اين آفررت در سرر ز اسررتان فررارس اسررت. آفررت 

Euzopherodes vapidella  در ايررران روي زيتررون و در سرراير

 كشورها روي مركبات و سیب زمینی شیرين خسارت زا است.

 خررروار ديگرررري برررا نرررام علمررریچوبپره شرررب 

Euzophera pinguis (Haworth, 1811) كارهاي كشررت در زيتون

و صنعت مغان مشاهده شده است كه ع ئم خسارت آن شرربیه 

 باشررددر اسررتان فررارس و يررزد مرری  خوار زيتونپره چوبشب 

هاي موردي ديگر نیررز از و گزارش)رضايی،مكاتبات شخصی(  

ساير مراكز تحقیقات، از جمله دزفول و زنجان به شرركل غیررر 

اط عات محرردود م گرديده است. با توجه به اينكه رسمی اع 

هاي مختلف زندگی و رفتاري اين حشره در دسترس در زمینه

هاي بیشتري در اين زمینرره در آينررده الزم است پژوهشاست،  

داران با   هايی كه بهكشهرجهت، از بین حشرهبه  انجام پذيرد.

 10ت  كش ديازينون برره نسرربتوصیه شده است استعمال حشره

در هزار تنها در ناحیه تنه از م لوبیررت بیشررتري در مبررارزه بررا 

 آفت برخوردار بوده است.

 

 تشکر و قدرداني

پزشرركی كشررور و سسرره تحقیقررات گیاهمؤ وسیله از  بدين

خاطر  برره   فارس  استان  طبیعی  منابعو    ورزيكشامركز تحقیقات  

صررمیمانه فراهم نمودن امكانات و شرايط اجررراي ايررن پررژوهش 

 گردد.سپاسگزاري می
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