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های توسط تله( Avicennia marina)های حرا حشرات جنگل به دام اندازی و شناسایی

 )مطالعه موردی: شهرستان میناب( ای و کارت زرد چسبیسطلی رنگی، استوانه

 
 گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، کرج، ایران :علی جهانی 

 شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  نگلجگروه  :*منفردزادهسجاد حسین

 ، ایرانساری ،طبیعی ساری

 :بندرعباس، ایراناداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان میثم قاسمی ، 

 :دانشگاه  ،بع طبیعیگروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منا انوشیروان شیروانی

 ، کرج، ایرانتهران

 1397 دیتاریخ پذیرش:            1397 مهر تاریخ دریافت:

 چکیده

هاي را در پهنه ايهاي مانگرو است كه در كرانه جنوبي ايران، اجتماعات گستردهترين گونهيكي از مهم (Avicennia marina)گونه حرا 

هاي حرا و بنابراين تحقيق حاضر جهت به دام اندازي حشرات و آفات موجود در جنگل داده است.گلي بين جزر و مدي سواحل كم شيب تشكيل 

ها در چهار رنگي و كارت زرد چسبي بود. نصب تله-اي، سطليهاي مورد استفاده شامل تله استوانهها در شهرستان ميناب انجام شد. تلهشناسايي آن

بود. كل  1396برداري از ارديبهشت تا اواخر شهريور سال و خور نمكي انجام شد و دوره نمونه ايستگاه شامل مناطق كرگان، كولغان، تياب

 يهاشدند. گونه ييكشور شناسا يپزشك اهيگ قاتيموسسه تحقحشره شناس  نيتوسط متخصصبود كه  عدد 483ها حشرات به دام افتاده درون تله

 :مورد نظر شامل
Apis mellifera L. (Hym.: Apidae), Muscina prolapsa Fallen (Dip.: Muscidae), Oria musculosa (Hubner) (Lep.: 

Noctuidae), Agrotis daedalus (Lep.: Noctuidae), Lygephila sp. (Lep.: Erebidae), Helicoverpa armigera (Hubner) 

(Lep.: Noctuidae), Xylocopa latipes (Hym.: Apidae), Hypaetha schmidti (Col.: Carabidae), Mylabris variabilis (Col.: 

Meloidae), Polistes carolina (Hym.: Vespidae) 

ها نشان داد چنين نتايج بررسي تلهشوند. همهاي حرا جنوب كشور گزارش ميبار از جنگلگونه براي اولين 10الزم به ذكر است كه اين  بودند. 

اي )ميانگين ( و تله استوانهحشره 38/1شكار حشره(، كارت زرد چسبي )ميانگين  9/1رنگي )ميانگين شكار -سطلي كه در مجموع بين تله

هاي سفيد چنين رنگهاي حرا وجود ندارد. همداري در جلب حشرات موجود در جنگلمعني تفاوتهاي مختلف، ( در ايستگاهحشره 55/2 شكار

 هاي حرا هستند.داراي باالترين كارايي براي جلب حشرات موجود در جنگل رنگي-هاي سطليو نارنجي استفاده شده در تله

  رنگی، کارت زرد چسبی-ای، تله سطلیاستوانه حرا، میناب، تله کلیدی: کلمات

 s.monfared@ut.ac.ir* پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 
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 مقدمه

پهن برگ  لیاسكلروف یهااز درختان و درختچه یگروه مانگروها       

درجه  25و  یدرجه شمال 25 یهاعرض نیسبز هستند كه ب شهیهم

واقع هستند  یدر منطقه جزر و مد اهانیگ نیدارند. ا شیرو یجنوب

 ،ی و همكارانعرفان) غرقاب و شور است دانه، زیر ،یرسوب خاك، كهییجا

مانگرو شناخته  اهانیگ وانعنبه یاهیگونه گ 110(. حدود 1389

. ندیآیشمار مبه یقیحق یها از مانگروهااز آن یاند كه تنها تعدادشده

 دیسف یحرا، مانگرو) Avicennia marina توان بهیمهم م یهااز گونه

قرمز( اشاره  یمانگرو ایچندل ) Rhizophora mangle ( ویخاكستر ای

 یساحل یهاشیدرصد رو 75. مانگروها حدود (1385 ،یسنیاصفا) كرد

 ا،یدهند و در آسیم لیجهان تشك ییاستوا ریو ز ییرا در مناطق استوا

مانگرو  اهانیدر گ یادارند. تنوع گونه شیرو ایو استرال كایآمر قا،یآفر

كه  یابه گونه ،است یغرب مكرهیاز ن ترشیمراتب ببه یشرق مكرهیدر ن

 بنگالدش و هند واقع هستند مانگرو جهان در یهاجنگل نیترگربز

(kathiresan  وBingham ،2001 .)های مانگرو یكی از جنگل 

شوند كه ها در گستره زمین محسوب میخیزترین اكوسیستمحاصل

با كشور و منطقه جهان  118ها در جنگل این ،بر طبق آخرین برآورد

و  Kirui) میلیون هكتار گزارش شده است 13مساحت حدود 

ایران نیز از این موهبت . (2010و همكاران،  Giri؛ 2012همكاران، 

ترین برخوردار بوده و در بین كشورهای حاشیه خلیج فارس از بیش

این  .(FAO ،2007) های طبیعی مانگرو برخوردار استسطح جنگل

، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به استان بوشهر 3ها در رویشگاه

لكه رویشگاهی اصلی  9هزار هكتار توده خالص در  11مساحت حدود 

درصد آن در استان هرمزگان  85كه از این میزان  ،شناسایی شده است

های مانگرو ایران پوشیده از گونه گسترش دارد. بخش اعظم جنگل

( كه یكی 1391، كار و همكاراناست )دانه (Avicennia marina) حرا

های مانگرو حقیقی یا اصلی با اهمیت باالی اقتصادی ترین گونهاز مهم

 .(2010و همكاران،  Polidoro) شودمحیطی محسوب میو زیست

تاكنون شناخته  كه آن است از شیمانگرو ب یهاجنگل کیاكولوژ تیاهم

 مهیو ن ریگرمس یمناطق ساحل ژهیو یمایها سجنگل نیشده است. ا

 ریاستقرار خود تاث هایطیبر مح ینحو موثرهستند و به یریمسگر

ترین عوامل مهم (1387)صفیاری و نصوری براساس نظرات گذارند. 

های كشور شرایط رویشگاه های مانگرو درمؤثر بر توسعه جنگل طبیعی

و مدی، منابع آب شیرین، جنس بستر، زهكشی، شوری  زررژیم ج

بافت خاك، رطوبت خاك،  جغرافیایی،آب، شیب زمین، اقلیم، عرض 

ان آفات یطغ باشد.میآلی، معدنی و هدایت الكتریكی خاك  غلظت مواد

ستم به وقوع یاكوس یعیر تعادل طبییدر اثر تغ یاهیگ یهایماریو ب

 و زندهی عیطب عوامل(. 1384و همكاران،  یریادلیوندد )كیپیم

 نقش اگرچه. دارند شنق هادرختچه و درختان بردن نیب از در رزندهیغ

 است، عوامل ریسا از ترشیب مراتببه رابطه نیا در بشر كننده بیتخر

ی اژهیو گاهیجا از هادرختچه و درختان به خسارت جادیا در زین آفات اما

درختان  روی هاآن آفات و خسارت . گسترش(Lund ،2006) برخوردارند

ن از چرخه پاالیش فضای سبز عالوه بر این كه باعث خارج شدن درختا

هوا و آب، كاهش آلودگی صوتی، كنترل باد، تولید اكسیژن، زیبایی 

های كاشت، پرورش باعث تحمیل هزینه ،گرددو كاهش دما می آفرینی

ها وقت شود كه این خود نیازمند صرف سالها میمجدد آن داریو نگه

 تآفاها و شدت حمله تنوع گونه (.1389 همكاران، وی اماماست )

های معنی كه وجود تنشارتباط زیادی با شرایط اقلیمی دارد، بدین

شود كه حشرات و ... باعث می سوزی محیطی مانند خشكسالی، آتش

از فاصله دور قادر به تشخیص این درختان باشند. اگر سایر عوامل از 

راحتی روی قبیل عدم حاصلخیزی خاك نیز وجود داشته باشد آفات به

 دهندشده و دامنه فعالیت خود را گسترش میدرختان مستقر 

(Furniss  وCarolin ،1977 ؛Gardiner ،1957) .های در بین گروه

،  Cerambycidaeهایهایی از خانوادهمختلف حشرات آفت، گونه

Buprestidae ،Scolytidae  و Lucanidaeترین آفات درختان جزء مهم

ت زیادی روی پراكنش، مطالعا .(Ozdikmen ،2008) آیندشمار میبه

های مانگرو صورت گرفته است. عرفانی و همكاران وسعت و ... جنگل

را  های مانگرووسعت جنگل یجهان راتییعوامل موثر بر تغ( 1389)

ریزی و برنامه( 1392چنین لقایی و همكاران )هم بررسی نمودند و

 یفراوان گزارشات كردند. را مطالعه گاه زیستكره حراذخیره بندیمنطقه

 نیهای مانگرو در جهان وجود دارد، با اجنگل سطح بر كاهش یمبن

 دهیثبت گرد مانگرو هایجنگل شیجهان افزا از نقاط یدر برخاما  وجود

 Abdel- Hamid و  Ahmed  توان به مطالعاتیاست و از آن جمله م

سرخ در  اییهای مانگرو واقع در امتداد سواحل دردر جنگل( 2007)

 جیواقع در خل AlSamaliyah رهیدر جز (2006) و همكاران Essa، مصر

های تاالبهای مانگرو در جنگل (2001) و همكاران Hoskingو فارس 

كنون مطالعات چندانی تا اشاره كرد. ایاسترال جنوب در Maryرودخانه 

ویژه ههای مانگرو و بجنگل حشرات و آفات در زمینه بررسی و شناسایی

كشور صورت نگرفته است.  چنین در داخلدر دنیا و هم های حراجنگل

ها آن دارییموقع آفات درختان قبل از توسعه و پاو به عیسر ییشناسا

 یخواهد نمود )حاتم رییاز مرگ درختان جلوگ ادییز تا حد ط،یمح در

آوری و های مختلف برای جمعاستفاده از تله (.1390و همكاران، 

. (2003و همكاران،  Lhoir) ضروری استآماربرداری حشرات بسیار 

دهد كه برخی از حشرات از طرف دیگر مطالعات انجام شده نشان می

چنین از عالئم رنگی، شوند و همهای سفید و زرد جلب میبالغ به گل

شنیداری و تركیبات ثانویه برای پیدا كردن محل میزبان و جفت خود 

های در ساخت و طراحی تلهتوان كنند. از این رفتار میاستفاده می

 Sakalian) رنگی برای پایش كمی و كیفی حشرات استفاده كرد
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ی هااز تله ،آوری حشراتبرای شكار و جمع .(Langourov ،2004و 

گردد. شود، استفاده مینصب میدرختان میزبان  تنه مختلفی كه روی

 خانواده حشرات آوریجمع برای (1386) همكاران و صدیقی

Cerambycidae آوری مستقیم، تله های مختلفی شامل جمعاز روش

های آلوده به آفت و پرورش آوری بخشای، جمعپنجره نوری، تله

آزمایشگاهی، تله شكری و تور جارویی استفاده نمودند. در مطالعه 

برای به دام اندازی  (2009) و همكاران  Varandi Barimaniدیگری 

های مختلفی در استان مازندران از تلهBuprestidae حشرات خانواده 

 چنین و هم مالیز ای، تلهرنگی، تله پنجره تله ،شامل تله چسبی

آوری الرو آفات مورد نظر از عرصه، استفاده كردند. غباری و جمع

از  Buprestidaeآوری حشرات خانواده ( برای جمع1393همكاران )

 رنگی و تلهچسبی  هسطلی رنگی )سفید، زرد، قرمز و ...(، تل تله

( جهت 1387چالو و همكاران )استفاده كردند. ساكنین ایپنجره

خوار چوب هایمیزبان سوسک هایدرختان و درختچه ترینمعرفی مهم

گیری برای های نوری، مالیز و تور حشرهدر مناطق مختلف ایران از تله

( در 1388عسكری و همكاران ) خوار استفاده كردند.شكار آفات چوب

ای، مكعب های دلتا، لولهنوع شكل تله شامل تله 4تحقیق خود 

خوار های نر جوانهمستطیلی و بالی را در میزان جلب و شكار پروانه

ورندی و همكاران دیگری بریمانی در مطالعه بلوط بررسی كردند.

آوری حشرات گذاری برای جمعتله مختلف هایكارایی تكنیک (1389)

  و Montgomery را مورد مقایسه قرار دادند.  Cerambycidaeخانواده 

Wargo(1983 )برای به دام اندازی حشرات خانواده Cerambycidae  

 Buprestidaeای و برای حشرات خانواده پرده نصب تلهScolytidae و 

 و همكاران Jozeyanهای چسبی را توصیه كردند. استفاده از تله

 یمختلف هایروش اب المیدر استان ا وط راهای بلآفات جنگل (2015)

چسبنده، خارج ساختن الرو و حشرات بالغ از  هایمثل استفاده از تله

 شگاهیآلوده به آزما هایانتقال تنه و شاخه نیچنآلوده و هم هایتنه

ی هاتله از (2002) همكاران و Wermelingerمورد مطالعه قرار دادند. 

، Cerambycidaeی هاخانواده حشرات یآورمعج یبرا زرد تله و یاپنجره

Buprestidae و Scolytidae نیچنهم .كردند استفاده هاجنگل در 

Bellamy (2000 )ی ستیز تنوعی بررسی برای اپنجره تله از ایبینام در

 Langourov و Sakalian.كرد ستفادهاBuprestidae  خانوادهحشرات 

دوره سه ساله ا در طول یکر Buprestidaeحشرات خانواده ( 2004)

های سطلی رنگی متعدد مورد بررسی قرار دادند. با استفاده از تله

های چسبنده در آمریكا از تله (2004) و همكاران Oliverچنین هم

ها های مختلف حشرات در نهالستانرنگی جهت پایش جمعیت گونه

به دام انداختن برای  هاتله همراه مختلفی هایكنندهجلب كردند. استفاده

های ترشیده تخمیر شده، میوه موادتوان شوند كه میآفات استفاده می

، پروتئین هیدرولیزات، ماالتیون، محلول سه درصد طعمه و گندیده

، Katsoyannos؛1389، )سروش و همكاران برد نام را ... و ساكسیز مسموم

1992). Sakenin رات برای به دام اندازی حش (2001) و همكاران

(، لیترمیلی 100از تركیب ماده تخمیری ) Cerambycidaeخانواده 

عنوان ( بهلیترمیلی 25( و سركه )گرم 25(، شكر )لیترمیلی 900آب )

اندازی حشرات  دام ها استفاده كردند. برای بهتله كننده درونماده جلب

ای در حال های زمینی كه حاوی مواد میوهو آفات درختان از تله

های جنگل (.1393شود )عبایی و عسكری، یر است، استفاده میتخم

درختان  اهمیتی از شبكه حمایت حیات دریایی هستند. با ءمانگرو جز

و  این منطقه حائل بین اكوسیستم زمینی و دریایی بوده و پناهگاه

 گذاری و زادآوری بسیاری از انواع جانوران اعم از پرندگان،محل تخم

 پستانداران ( وها و ...یاتنان، دوكفهگو، خرچنگ، نرمماهی، می)آبزیان 

 قیدر تحق(. بنابراین 1392)لقایی و همكاران،  باشندمی( ... و دلفین)

درختان مختلف حشرات و آفات  هایاز تله با استفادهتالش شد تا  حاضر

 جیكه نتا رودحرا در استان هرمزگان شكار و شناسایی شوند. انتظار می

بار به مطالعه حشرات و آفات كه برای اولین قیتحق نیاحاصل از 

برای به مسئوالن مربوطه  یانیكمک شاهای حرا پرداخته است جنگل

 یو كاهش خسارت ناشهای ارزشمند احتمالی این جنگلكنترل آفات 

 .كندها از آن

 

 هامواد و روش
ار چه قیتحق نیا در مطالعه مورد منطقه: منطقه مورد مطالعه       

ستان میناب شهر و كولغان یبندر كرگان، خور نمك اب،یبندر تایستگاه 

 متر 16شهر میناب،  ایدر سطح از ارتفاع. باشدیمهرمزگان  استاندر 

 º26 233' 14"شرقی و  º57 53' 15"شرقی تا  º56 47' 10" در و

 یمتوسط بارندگ .(1)شكل  واقع استشمالی  º57 35' 40" شمالی تا

هرمزگان  یاست كه در منطقه ساحل متریلیم 2/197 نابیدر منطقه م

 بارش حداكثر است زانیم نیترشیبارش ساالنه و ب نیترشیب یدارا

 (.سازمان هواشناسی كشور)

ف در ابتدا بازدیدهای متعددی از مناطق مختل: روش تحقیق       

های های حرا شهرستان میناب صورت گرفت و پس از بررسیجنگل

یاب و برداری شامل بندر كرگان، كولغان، تایستگاه نمونه الزم چهار

 خور نمكی انتخاب شد. 
 

 برداریهای نمونهموقعیت جغرافیایی ایستگاه :1جدول 

 نام ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

 كرگان 495246 2977722

 كولغان 456521 3004229

 تیاب 482832 2997898

 خور نمكی 480641 2999869
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های فرم بالغ گونه انداختن دام در راستای جلب و به مرحله بعد، در       

های مختلفی استفاده های حرا، از تلهمختلف حشرات موجود در جنگل

 شد كه شامل موارد زیر بودند:

( از 1391وش غباری )به این منظور طبق ر رنگی:-تله سطلی       

متر سانتی 10متر و قطر سانتی 12های پالستیكی با عمق سطل

ها شامل آمیزی این تلههای مورد استفاده در رنگاستفاده شد. رنگ

های رنگ سفید، زرد، نارنجی، قرمز، آبی و سبز بود كه در همه ایستگاه

تولی های مورد نظر توسط سیم مفبرداری یكسان بودند. سطلنمونه

متری از همدیگر  1متری از سطح زمین و  با فاصله  1نرم در ارتفاع 

ضدیخ و آب پر  50:50ها نیز با مخلوط حجم تله 3/1مستقر شدند. 

های خاطر جلوگیری از تبخیر آب از ضدیخ درون سطلهشدند، كه ب

تحت مطالعه از شش  یهاستگاهیاز ا کیدر هر رنگی استفاده شد. 

  .مختلف استفاده شد یهاسطل در رنگ

های پالستیكی جهت ساخت این تله از بطری ای:تله استوانه       

حالت قیف بوده و از موز صورت كه ورودی تله بهاستفاده شد. به این

های تله كننده درون تله استفاده گردید.عنوان ماده جلبشده بهتخمیر 

ارتفاع تاج درختان ای به تعداد پنج عدد در هر ایستگاه در استوانه

 (.1396منفرد و همكاران، زادهنصب گردیدند )حسین

زرد در ابعاد مختلف وجود دارد  هایكارت ی:کارت زرد چسب       

ترین جمعیت فعال آفت حضور و نزدیک به تاج گیاه یا محلی كه بیش

 دیهاى زرد بادرخصوص نحوه عمل كارت .شددارد نصب و استفاده 

 توانندیكنند میم جادیها با طول موج رنگى كه اتكار نیگفت كه ا

آفت به سطح  دنیحشره را به سمت خود جلب كرده و موجب چسب

های موردنظر برای انجام این ذكر است كه كارت الزم به ها شوند.كارت

 حشرات ابىیجهت ردتهیه شد و  ایپا یبان ستیشركت زتحقیق از 

در هر . بودمترمربع  10 عدد در هر 1تعداد كارت زرد نصب شده 

های مورد استفاده تله عدد كارت زرد چسبی نصب گردید. 10ایستگاه 

طور مرتب هر ماه از اوایل اردیبهشت تا اواخر شهریور هدر این تحقیق ب

آوری ها، جمعهای به دام افتاده توسط آننمونه گرفتند. قرار بازدید مورد

 )3OC(O)CH2CH3CH( استاتاتیل زا استفاده با بودند زنده كهدرصورتی و

های ( و سپس درون قوطی1387كشته شده )فرآشیانی و همكاران، 

ها چنین تلهپالستیكی حاوی خاك اره به آزمایشگاه منتقل شدند. هم

سازی برداری، برای به دام اندازی حشرات، مجدد آمادهبعد از هر نمونه

آوری نگی بعد از جمعهای سطلی ركه در مورد تلهطوریهشدند. بمی

ها تعویض شده و ماده جلب ضدیخ و آب آن 50:50حشرات، مخلوط 

های زرد چنین كارتشد. همای نیز تعویض میدرون تله استوانه كننده

های های به دام افتاده در تلهنمونه چسبنده نیز هر ماه جایگزین شد.

هت مختلف در آزمایشگاه براساس نوع تله تفكیک شده و سپس ج

های سطلی های به دام افتاده در تلهزدودن مایع ضدیخ )در مورد نمونه

چنین رنگی( از مواد شوینده مانند مایع ظرفشویی و آب مقطر و هم

های های به دام افتاده توسط كارتجهت زدودن چسب )در مورد نمونه

های (. سپس نمونه1391زرد چسبی( از بنزین استفاده شد )غباری، 

و شمارش  شناسایی های استاندارد اتاله آماده بررسی،روشه بهشد آماده

 حاصل جینتاهای به دام افتاده شناسایی شده و نمونه تینها درشدند. 

چنین كارایی مقایسه گردید. هم مطالعه موردهای تله ریسا باهر تله  از

های سطلی رنگی برای به های مختلف مورد استفاده درون تلهرنگ

قرار  سهیمقاهای حرا نیز مورد ی حشرات موجود در جنگلدام انداز

های به دام افتاده توسط هر كدام از منظور ابتدا نوع گونهفت. بدینگر

آنالیز  .ها شناسایی شده و فراوانی مربوط به هر كدام شمارش شدتله

ی زهایآنال از پسصورت گرفت و  SPSSر افزابا استفاده از نرم هاداده

و  Duncanهای آماری از آزمون هاداده عیتوز تناسب بهی مقدمات

Games-Howell استفاده شد. 
 

 

  نتایج

ها به حشره درون تله 483نتایج نشان داد كه در مجموع تعداد       

،  Apidaeهفت خانوادهه دام افتاده از های بدام افتادند. نمونه

Muscidae ،Carabidae ،Meloidae ،Vespidae ،Noctuidae  و

 
 های حرا شهر میناب(: منطقه مورد مطالعه )جنگل1شکل

 

   
 )ج( )ب( )الف(

رنگی، ب: کارت زرد چسبی، ج: تله -سطلیالف: تله :2شکل 

 ایاستوانه
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Erebidae .نیتوسط متخصص قیتحق نیا در افتاده دام به یهاگونه بودند 

شدند.  ییكشور شناسا یپزشك اهیگ قاتیموسسه تحقشناس حشره

 :مورد نظر شامل یهاگونه
Apis mellifera L. (Hym.: Apidae), Muscina prolapsa Fallen 

(Dip.: Muscidae), Oria musculosa (Hubner) (Lep.: Noctuidae), 
Agrotis daedalus (Lep.: Noctuidae), Lygephila sp. (Lep.: 

Erebidae), Helicoverpa armigera (Hubner) (Lep.: Noctuidae), 
Xylocopa latipes (Hym.: Apidae), Hypaetha schmidti 

(Carabidae), Mylabris variabilis (Meloidae), Polistes 

Carolina (Vespidae) 

های بار از جنگلها برای اولینالزم به ذكر است كه این گونه بودند. 

 (. 3شوند )شكل حرا جنوب كشور گزارش می

 

 

ها در جدول ها و درصد فراوانی آنهای به دام افتاده درون تلهگونه     

 ( نشان داده شده است.2)

 

 های به دام افتادهآمار مربوط به گونه :2جدول 

 

 یهاستگاهیاحتمال وجود اثر متقابل نوع تله و ا یمنظور بررسبه       

 .)3شد )جدول  یاثر بررس نیابتدا ا جیآن در نتا ریو تأث یبردارنمونه
 

 ستگاهیمربوط به اثر متقابل نوع تله و ا انسیوار یۀتجز :3 جدول

های تله كه در مجموع بین داد ها نشاننتایج حاصل از تحلیل داده       

 نیانگی)م، كارت زرد چسبی حشره( 9/1شكار  نیانگی)مرنگی -سطلی

در ( حشره 55/2شكار  نیانگی)مای و استوانهره( حش 38/1شكار 

( در جلب حشرات ≥05/0p) داریهای مختلف اختالف معنیایستگاه

 (.4های حرا وجود ندارد )شكل موجود در جنگل
 

 
 )ح(          د(                             )      )ج(                            )ب(                        )الف(                                           

     

 
 )ز(       ر(                             )                )ص(                         )ض(                              )خ(                                          

     

 Apis, خ: Muscina prolapsa Fallen, ، ح: Polistes carolina، د: Mylabris variabilis، ج: Hypaetha schmidti، ب:  Xylocopa latipesالف: :3شکل

mellifera L. :ضHelicoverpa armigera(Hubner)  :ص,Oria musculosa (Hubner)  :ر,Agrotis daedalus  :زLygephila sp. 

درصد 

 فراوانی

تعداد نمونه به دام 

 افتاده در انواع تله
 اسم علمی گونه

شماره 

 گونه

8/5  28 Xylocopa latipes 1 

5/4  22 Hypaetha schmidti 2 

8 39 Mylabris variabilis 3 

8/5  28 Polistes Carolina 4 

7/8  42 Apis mellifera L. 5 

5/8  41 Muscina prolapsa Fallen 6 

5/15  75 Helicoverpa armigera (Hubner) 7 

6/11  56 Lygephila sp. 8 

14 68 Agrotis daedalus 9 

3/17  84 Oria musculosa (Hubner) 10 

احتمال 

 خطا

 دولج

F 
 میانگین

مجموع 

 مربعات

درجۀ 

 آزادی
 

40032/0  716/0  1/192  ایستگاه 1 192 

194/0  378/1  8/383  تله 1 383 

29922/0  094/1  4/293  ایستگاه:تله 1 293 

  2/268 ماندهباقی 70 18777   

 1 ’ ‘ 1/0 ’.‘ 05/0 ’*‘ 01/0 ’**‘ 001/0 ’***‘ 0 :كدهای نشانه
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 های مختلف در به دام اندازی حشرات مقایسه تله :4شکل 

 (=05/0p≤، 2df =، 864/3F) های حراجنگل
 

شان را ن سطلی رنگی رنگ در تله لیحاصل از تحل جیانت 5 شكل       

  نیانگیم) دیرنگ سف بیترتدست آمده بههب جیاساس نتا. بردهدیم

 نیانگی( و زرد )محشره 5/3شكار  نیانگی)می نارنج ،(حشره 88/4 شكار

 های حراحشرات جنگلدر جلب  یباالتر ییكارا (حشره 5/2شكار 

 داشتند.

داری معنی اختالف دارای و نارنجی كه رنگ سفید ذكر است الزم به       

(05/0p≤با رنگ ) های قرمز، آبی و  سبز در جذب حشرات بودند و

نتایج حاصل از مقایسه  رنگ زرد میزان جذب متوسطی را نشان داد.

ترین منطقه در بین میانگین مناطق مورد مطالعه جهت تعیین آلوده

چهار ایستگاه مورد مطالعه، از نظر میزان حشرات و آفات به دام افتاده 

 ها درداده تحلیلاصل از ح جینتا نشان داده شده است. 6در شكل 

از نظر تراكم  بردارینمونه یهاستگاهیمناطق مختلف نشان داد كه، ا

بررسی  هم ندارند. با (≥05/0p) دارییمعن اختالفحشرات به دام افتاده 

های مورد استفاده در این فراوانی حشرات به دام افتاده درون تله

داری تحقیق نشان داد كه بین حشرات به دام افتاده نیز اختالف معنی

(05/0p≤ 7( وجود نداشت )شكل.) 

 

  حثب

توسط متخصصین حشره شكار شده  یهانمونه ییپس از شناسا       

 10كه در مجموع  دیمشخص گردپزشكی كشور شناس موسسه گیاه

 :.Apismellifera L. (Hym زنبور گونه سه شامل شرهح گونه

Apidae)،Polistes Carolina (Vespidae)  وXylocopa latipes 

(Hym.: Apidae)  گونه سوسکدو Mylabris variabilis (Meloidae)، 

Hypaetha schmidti (Carabidae) گونه مگس کی و Muscina 

prolapsa Fallen (Dip: Muscidae) نه پروانهو چهار گو Oria 

musculosa (Hubner) (Lep.: Noctuidae) ،Agrotis daedalus 

(Lep.: Noctuidae)، (Lygephila sp. (Lep.: Erebidae  وHelicoverpa 

armigera (Hubner)(Lep.: Noctuidae) های شناسایی گونه .بودند

. كه از شوندمیحرا گزارش  یهااز جنگل رانیبار در انیاول یبراشده 

 

 
سطلی رنگی برای  های مختلف در تلهرایی رنگمقایسه کا :5شکل 

 (=05/0p≤، 5df =، 119/7F) های حراجلب حشرات جنگل
 

 
 ،=05/0p≤، 3df) یبردارمختلف نمونه هایهستگایا سهیمقا :6شکل 

238/2F=) 
 

 

 ،≥05/0p) اهبه دام افتاده درون تله ی فراوانی حشراتبررس :7شکل 

9df=، 753/4F=) 
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 4به دام افتاده پنج گونه حالت گرده افشان داشته و  یهاگونه نیب

خواهند داشت.  انیرا در صورت طغ ودنآفت ب لیپتانسها گونه پروانه

 Helicoverpa armigeraو  Oria musculosa (Hubner) هاآن بین از كه

(Hubner) تر از در صورت طغیان، از نظر ایجاد خسارت اقتصادی مهم

  های دیگر هستند.گونه

تا خاورمیانه و آسیای  جنوب اروپا از  Mylabris variabilisگونه       

 حشرات بالغ .پراكندگی دارد غرب و شرق سیبری چنینو هم مركزی

 كنندیم هیتغذ اهانیخانواده از گ از برگ و گل چند Meloidae خانواده

 نیسط حشرات اتو یو محصوالت خوراك یتمام مواد مغذ باًیتقرو 

ها هستند، تخم تیپاراز هاآن الرو .رندیگیخانواده مورد حمله قرار م

اوقات درون  یو گاه شودیگذاشته م زبانیالنه م یكیدر خاك در نزد

 Özbek) شودیگل گذاشته م ایدر ساقه، شاخ و برگ  ای زبانیالنه م

and Szaloki, 1998) . گونهXylocopa latipes انواده خ یاز زنبورها

Apidae نیسنگ یاهگی مواد به های این خانوادهتمام گونه باًیتقر .است 

ی مهم یهاگرده افشانو  شوندیبامبو وارد م ایمانند چوب مرده و 

 .(Purnachandra ،2006و  Solomon Raju) هستند

       Polistes carolina گونه از زنبور عسل در خانواده  کیVespidae 

از تگزاس گرفته تا   كایمتحده آمر االتیدر ا ترشیب این گونه. است

رنگ قرمز  ،لیدلزنبور عسل به نینام مرسوم ا و شودیم افتینبراسكا 

 .(2006و همكاران،  Pickett) است آنسر و بدن  یابه قهوه لیما

 یها، نقش مهمپرهها و شبمانند پروانه Noctuidaeحشرات خانواده 

. البته باید درنظر داشت كه كنندیم یباز اهانیگ یدر گرده افشان

 و درختان جنگلی كشاورزی محصوالت عنوان آفتبهها از پروانه یاریبس

      .(2006و همكاران،  Mitchell) شوندیدر سراسر جهان شناخته م

 Noctuidaeگونه پروانه از خانواده  کی Oria musculosaگونه        

 یقایو در آفر یمركز یایآس قا،یمال آفرگونه در اروپا، ش نیا كه است

 Noctuidae یهاپروانه .(2011و همكاران،  Dejan) شودیم افتی یجنوب

هستند. با  ییچندزا دارند و عمدتاً زییاز بهار تا پا یاغلب فصل بارور

 Mitchell) در سال دارند دمثلیتول کیها فقط از گونه یوجود، برخ نیا

 .(2006و همكاران، 

 ،یو جنوب یمركز یدر اروپا Helicoverpa armigera گونه       

از  یتعداد دارد. پراكندگی هیانوسیو اق ایاسترال قا،یآفر ،یمركز یایآس

 یاهیاز محصوالت گ یعیوس فیو ط وهیم درختان ی،جنگل درختان

 .(2003و همكاران،  Mushtaq Ahmad) گونه هستند نیا زبانیم

 یكیخانواده  نیاست. اErebidae ز خانواده ا .Lygephila spگونه        

  (.Pekarsky ،2013) دیآیشمار مها بهپروانه یهاخانواده نیتراز بزرگ

بوده  Muscidae یهااز خانواده مگس muscina prolapsaگونه        

 ای یخانگ یهاعنوان مگسبه معموالً حشرات این خانوادهاز  یبعض و

شوند و یم افتیشوند، در سراسر جهان یمزاحم شناخته م یهامگس

 Patitucci) جنس دارند 100از  شیشده در ب فیتوص گونه 4000 باًیتقر

 .(2013و همكاران، 

استفاده  یافشانعسل و گرده دیجهت تول Apis melliferaگونه از        

 افتیجز قطب جنوب به منطقهتواند در هر یزنبور عسل م شود.یم

سرچشمه گرفته  ایآس ای قایگونه از آفر نیاست كه ا نیا اعتقاد بر .شود

ها شود. انسانیو اروپا پخش م انهیخاورم قا،یجا در سرتاسر آفرو از آن

 یهارگونهیز یگونه هستند و باعث معرف نیگسترده ا یعامل پراكندگ

و شرق  لندیوزین ا،یاسترال ،یجنوب یكایآمر ،یشمال یكایآمر ،ییاروپا

 .(2005و همكاران،  Moritz) دانشده ایآس

نمونه به  نیترشیكه ب دیها مشخص گردگونه ییپس از شناسا       

( و حشره 55/2 شكار نیانگی)م یادام افتاده مربوط به تله استوانه

( بوده حشره 38/1 شكار نیانگی)م یتعداد مربوط به تله چسب نیتركم

نشان داد  زیلف نمخت یهاستگاهیدر ا یرنگ یتله سطل یاست. بررس

 یهاو سطل نیترشیتله ب هر در (88/4) نیانگیرنگ با م دیسف كه سطل

نتایج تحقیق عسكری جلب نمونه را داشتند.  زانیم نیترو سبز كم یآب

 ( در بررسی اثر رنگ و محل نصب تله جهت شكار1391و همكاران )

سفید  نیز كارایی باالی رنگ  .Tortrix viridana Lجوانه خوار بلوط

چنین نتایج تحقیق فوق با نتایج دهد. همنشان میرا ت ادر جلب آف

Sakalian  و Langourov(2004) های سطلی جلب آفات از تله كه برای

 Wermelingerاما نتایج بررسی  دارد. خوانیهم بودند كرده استفاده رنگی

 ترینبیش (1379) زاده و همكارانچنین فالحو هم (2002) همكاران و

 شكار آفت توسط تله سطلی زرد رنگ را نشان داده بود. 

های زرد چسبی برای به دست آمده از كارتهبا توجه به نتایج ب       

گفت كه  توانهای حرا میحشرات موجود در جنگل دام اندازی و شكار

كه برای به دام  (2004) و همكاران Oliverنتایج این تحقیق با نتایج 

خوانی چسبی استفاده كرده بودند هم هایشرات از تلهاندازی آفات و ح

های مورد مطالعه از نظر ارتفاع از سطح دریا اختالف دارد. ایستگاه

حرا در  یهاكه، جنگل نشان داد جینتا نیچنهمچندانی باهم نداشتند. 

 یداریمناطق مورد مطالعه از نظر تراكم آفات و حشرات اختالف معن

(05/0p≤با هم ندار )مواد جلب نیكه از ب دیمشخص گرد تیند. در نها 

(، رنگ یری)رنگ و ماده تخم قیتحق نیكننده مورد استفاده در ا

جلب آفات درختان حرا داشت. با توجه به  یبرا یباالتر نسبتاً ییكارا

موارد  ترشیمبارزه با آفات محدود بوده و در ب یهاتاكنون راه كهنیا

 نیاز ا یكی اد،انجام د یدرسترا به هاآنكنترل  یهاراه دیبا رند،یتأثیب

 یاندازدامبه یمطلوب برا تیمناسب با قابل یهاموارد، استفاده از تله

 قیتحق نیا جیدرختان است. با توجه به نتا مختلفآفات حشرات و 

آفات حشرات و  یاندازبه دام  یتله برا نیترگفت كه مناسب توانیم

. باشدیم یاتله استوانه ،مورد مطالعه یهاستگاهیدرختان حرا در ا

 یهارنگ نیرا در ب ییكارا نیترشیب یو نارنج دیسف یهارنگ نیچنهم
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های حرا در جنگلجلب حشرات  ی، برادرون تله سطلی رنگی مختلف

 دارند.

ها در مناطق مورد مطالعه حالت حشرات به دام افتاده درون تله       

حرا سالم بوده و از نظر  یهاحاضر جنگل و در حال اشتهند یانیطغ

باید توجه داشت كه هر دارند.  یمناسب طیآفات شرا انیحمله و طغ

تر بوده و از لحاظ فیزیولوژیک دچار ضعف باشد میزان چه درخت مسن

علت كم آبی یكی تر است. ضعف درختان بهآلودگی به آفات نیز بیش

درخت توسط آفات در طول  ترین دالیل مورد حمله قرار گرفتناز مهم

دلیل شرایط زیستی خاصی كه های حرا بهزمان است اما در جنگل

وجود دارد درختان از این نظر شرایط بهتری نسبت به درختان سایر 

 مناطق رویشی دارند. 

 

 تشکر و قدردانی
استان  ستیز طیاداره كل مح تیو حما یبا همكار قیتحق نیا       

 كل محترمریاز مد یتشكر و قدردان تینها است. هرمزگان انجام گرفته

از  نیچنهم وفادار و مجید مهندس یجناب آقا استان زیست محیط

شهرستان  ستیزطیمحاداره  محترم استیر مهندس پشتاره یآقا جناب

 یآقامیناب جناب  بان منطقهمحیط چنین ازهم آید.عمل میبه نابیم

 نیا یبردارمراحل نمونه انجام یالزم برا یبذرافشان جهت همكار

 یشناسحشره بخش محترم نیمتخصص . ازدرا دار یقدردان تینها قیتحق

به  یهاگونه ییكشور كه زحمت شناسا یپزشكاهیگ قاتیموسسه تحق

 نیچنو هم درا دار یقدردان تینها دندیرا كش قیتحق نیدام افتاده در ا

 اهیگ تقایموسسه تحق استاد پژوهش یدكتر عسكر یاز جناب آقا

 تینهایب دشانیارزنده و مف یهاییخاطر راهنماهكشور ب یپزشك

 .است سپاسگزار

 

 منابع

 پروانه .1389 ،.ا س،یکال و. ج ،یاصفهانزادهمیکر.؛ س.م ،یامام .1

 آفت Synanthedon caucasica(Lepidoptera: Sesiidae)مانند زنبور

، شماره 4دوره  .یپزشكاهیگ فصلنامه. اصفهان در چنار درختان دیجد

 .338تا  333، صفحات 2

مقایسه  .1389کاالشیان، م. و براری، ح.،  ؛ورندی، ح.بریمانی .2

های آوری سوسکگذاری برای جمعهای مختلف تلهكارایی تكنیک

خالصه مقاالت نوزدهمین  .Cerambycidaeو  Buprestidae خوارچوب

 .صفحه 478، 1كنگره گیاهپزشكی ایران. جلد 

. و اعتمادی، مظاهری، ا ؛ح.رخشانی،  ؛طالیی، ل. ؛حاتمی، ب. .3

ها، آفات مهم گیاهان فضای سبز )درختان، درختچه .1390ن.، 

های و دهیاری هاانتشارات سازمان شهرداری علفی و پوششی(. گیاهان

 .صفحه 118كشور. چاپ اول. 

 ؛ایمانی، س. ؛ثمین، ن. ؛اسالمی، ب. ؛چالو، ح.ساکنین .4

ترین درختان و هممعرفی م .1387شیردل، ف. و هوسکاری، م.، 

خوار در مناطق مختلف ایران های چوبهای میزبان سوسکدرختچه

ها. فصلنامه علمی پژوهشی و شناسایی بعضی دشمنان طبیعی آن

 .45تا  27ات ، صفح16بوم. شماره گیاه و زیست

 یو فتح .م ،یشجاع ؛استوان، ه. ؛ک. ،یسروش، م.ج.؛ کمال .5

مختلف در جلب  یهاتله یكنندگجلب سهیمقا .1389 ،.یپور، 

 هی. نشرBactrocera oleae (Dipter: Tephritidae) تونیز وهیمگس م

تا  275ات ، صفح2، شماره 78. جلد یاهیگ یهایماریآفات و ب

287. 

. 1386 ،.ف.ج سما، و. ر ،یشوشتر .؛ا.ع ،یطالب.؛ ن ،یقیصد .6

 رازیش در (Col.: Cerambycidae)بلند شاخک یهاسوسک فون یبررس

 333ات صفح ،4 شماره ،1 سالی. كشاورز نینوی هایافته .حومه و

 .348تا 

جنگل: آفات  یشناس-حشره .1393 ،. ح.یعسکر و م. ،ییعبا .7

 ،یسبز شهر یها، فضایكارجنگل ،یجنگل یهادرختان و درختچه

. چاپ رانیا ی. انتشارات علم كشاورزرانیا یریو كو یابانیمناطق ب

 صفحه 806اول. 

 .1391 ،م. ،یقاضو زرگران، م.ر.  ؛منصور، ح.ح.؛ آل ،یعسکر .8

ها در میزان شكار جوانه فرومونی و محل نصب آنبررسی اثر رنگ تله 

مجله تحقیقات حمایت و حفاظت . L. .Tortrix viridana خوار بلوط

 .9تا  1ات صفح ،1، شماره 10ها و مراتع ایران. سال جنگل

 ،یمانیبر ؛.م ،یضقا ؛.ح منصور،آل ؛.ر.م زرگران،.؛ ح ،یعسکر .9

 شكل اثری بررس .1388 ،.م ،یحسنعجم و. م ان،یزیتبر ؛.ح.م

 خوارجوانه نری هاپروانه شكار دری جنس فرمون كنندهپخش و تله

ی هایماریب و آفات مجله .Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) بلوط

 .50تا  33ات صفح، 87، پیاپی 77دوره ی. اهیگ

 هایسوسک ایو تنوع گونه کیفونست یبررس .1391 ،ح. ،یغبار .10

در استان كردستان.   Buprestidae Leach, 1815 خوار خانوادهچوب

و  یكشاورز سیپرد ،یپزشكاهیدر رشته گ ینامه مقطع دكترانیپا

 صفحه. 171دانشگاه تهران.  ،یعیمنابع طب

 .1393الهیاری، و. و کاالشیان، م.،  ؛نوذری، ج. ؛غباری، ح. .11

خوار خانواده چوب هایای سوسکبررسی ساختار تنوع گونه

Buprestidae پزشكی مجله دانش گیاه كردستان. های استاندر جنگل

 .109تا  101ات ، صفح1، شماره 45ایران. دوره 

منیری،  ؛س. رشتی،سیدی ؛م. ،ینیحساحتشام .؛م.ا ،یانیفرآش .12

شناسی سوسک شاخک بررسی زیست .1387 ،و صالحی، ع. .و.ر

ط طبیعی تهران. مجله تحقیقات در شرای Aeolesthes sarta سارتا بلند

)پیاپی  1، شماره 3سال  .ها و مراتع ایرانحمایت و حفاظت جنگل

 .56تا  41ات صفح، (5

 .1379 ،و استوان، ه. .تبریزیان، م ؛زاده، م.؛ شجاعی، م.فالح .13

اثر رنگ تله، نوع تله، دز فرموله شده در كپسول فرومون و ارتفاع 
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 Cydiaپروانه كرم سیب ). های فرومونینصب تله در كارایی تله

pomonella (L77، صفحه 1, شماره 6. دوره ی. مجله علوم كشاورز  

 .90تا 

 .1384 ،.ا زدانفر،یو  .م ،ییعبا ؛ه.؛ استوان، ه. ،یریادلیک .14

آن  یعیو دشمنان طب .Erannis defoliria Cی رفتارستیز یبررس

شماره  ،11سال  .یغرب مازندران. مجله علوم كشاورز یهادر جنگل

 .159تا  145، صفحه 1

وسعت  راتییتغ سهیساختار و مقا یبررس .1386 ،.م ،یعرفان .15

هور باهو در استان  و گواتر جیخل یالمللنیمانگرو در تاالب ب شگاهیرو

نامه انیپا ی.زون حفاظت نشیمنظور گزو بلوچستان به ستانیس

 .دانشگاه تهران ی،عیطب منابع دانشكده ،ارشد یكارشناس

 ریزی و برنامه .1392منوری، م. و رییسی، ب.،  ؛ایی، ح.لق .16

با )المللی بین كره حرا براساس معیارهایگاه زیستبندی ذخیرهزون

مجله انسان و محیط زیست. GIS.  با استفاده از (تأكید بر جزیره قشم

 .39تا  30ات صفح، 8شماره 

های مانگرو جنگل یكم راتییتغ یبررس .1384م.،  ان،یحجار .17

ر یو تصاو ییهوا هایاده با استفاده از عكسمنطقه قشم با استف

دانشكده  ،ارشدینامه كارشناسانیپا .ساله 40دوره کیای در ماهواره

 .تهران دانشگاه ی.عیمنابع طب

های مانگرو در و توسعه جنگل تیریطرح مد. 1385 .،کار، ادانه .18

و منابع. جلد اول،  عتیطب دارییپا مشاور نیمهندس .استان هرمزگان

 .فحهص 222استان هرمزگان،  یعیره كل منابع طبادا

های سطح و تراكم جنگل راتییروند تغ یبررس .1384 .،ا ،یصادق .19

)منطقه  ییهوا هایعكس عمان با استفاده از اییمانگرو در حوزه در

دا نشكده منابع  ،ارشدینامه كارشناسانیپا .(کیریجاسک و س

 .اتقیواحد علوم تحق یاسالمدانشگاه آزاد ی،عیطب

های مانگرو جنگل یطیمح ستیز تیریمد .1385.، ه ،یسنیاصفا .20

نامه انیپا .شگاهیرو راتییتغاساس ساختار وبر یو كاله ابیحوزه ت

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم ی،عیدانشكده منابع طب ،ارشدیكارشناس

 اهواز. قاتیتحق علوم

های مانگرو توسعه جنگل. 1387ش. و نصوری، م.،  صفیاری، .21

ها، مراتع و آبخیزداری كشور، اداره كل منابع طبیعی ان جنگلسازم

 .فحهص 498استان هرمزگان. 

 یبررس .1389.، نوری، غ. و اردکانی، ط ؛.کار، ا دانه ؛.م ،یعرفان .22

 نیچهارم .های مانگرووسعت جنگل یجهان راتییعوامل موثر بر تغ

ان، زاهدان. ایر (.ICIWG) جهان اسالم دانانیجغراف یالمللنیكنگره ب

 .15تا  1ات صفح

 ؛ح.، یعسکر ؛م.ر.، انیدیپورمج ؛، س.منفردزادهنیحس .23

مختلف در شكار  هایتله یبررس .1396.، ی، اروانیو ش یی، م.عبا

. ( در شهر كرجPlatanus orientalis)خوار درختان چنار آفات چوب

 .37تا  25ات ، صفح4مجله جنگل ایران. شماره 
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