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 دهيچك

 Operophteraو Erannis defoliaria گخواربرهاي  گونه از پروانهحمله دوين تحقيق كاهش رويش قطري ناشي از در ا

brumata ه قرار جمورد توساليانه  دوايراز طريق اندازه گيري پهناي ران يشمال اهاي   جنگلممرز و افرا در سه گونه راش،  به
ه در كج نشان داد ينتا. شدگيري  ساليانه آنها اندازه دوايرپهناي   نمونه رويشي از هر گونه گرفته شده و30  تعداد.گرفته است

اتفاق اي   كاهش رويش قابل مالحظه،كه درختان اين گونه ها مورد حمله پروانه برگخوار قرار گرفتند) 1379 تا 1377( سالهايي
 يعني در 1379در سال  در نهايت و كاهش يافته ها دايره، پهناي 1377كه با شروع و مشاهده آفت در سال  طوري  بهاست،تاده اف

بيشترين كاهش رويش در ممرز و كمترين كاهش . حداقل مقدار خود در چندين سال اخير رسيده است اوج خسارت و طغيان به
 .رويش در افرا مشاهده شد

 

  .افرا ، راش،ممرز ، رويشدوايرپهناي  ، رويش قطري، برگخوارهاي پروانه :ي كليدهاي واژه

 

 مقدمه

در سالهاي اخير به علت بهم خوردن تعادل طبيعي 
هاي نادرست و بهره برداريهاي   دخالتدليل ه باكوسيستم

،  هاي كم سابقه و گرم شدن كلي هوا خشكسالي،رويه بي
ي، نامنظم بودن زمستان با بارش كم برف، كاهش بارندگ

پراكندگي باران در سال، در اختيار بودن غذاي مناسب و 
عدم وجود دشمنان طبيعي شرايط را براي رشد و نمو و 

 در Geometridaeتكثير حشرات برگخواري از خانواده 
هاي شمال كشور فراهم نموده و   در جنگل1377سال 

ز ا.  افزايش داده استقابل توجهيطور   را بههاجمعيت آن
، زمينه را  شرايط آب و هوايي و محيطي مساعدطرفي

  همچنينبراي رشد و رويش زودتر از موعد درختان و
ت فراهم افآ وهاي اينرشرايط تغذيه اي مناسبي را براي ال

وها و شدت و ر در نتيجه روند رشد و تكثير ال.كرده است
شرات ماده و در نهايت قدرت تغذيه و افزايش باروري ح

كه جمعيت  طوري ه ب،موجب گرديده استرا ا هطغيان آن
 و Erannis defoliariaآفات برگخواري نظير 

Operophtera brumata رو به افزايش 1377 از سالهاي 
 ،كيادليري(  به اوج خود رسيده است1379نهاده و در سال 

1381(. 
مستقل از شرايط فيزيولوژيكي درختان   برگخوارآفات

ها كه   نابود كردن برگ و جوانهكنند و با ميزبان عمل مي
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باشند در مرگ درختان  مياندامهاي قابل تجديد گياه 
 طغيان آنها منجر به كاهش .اي دارند ناتوان نقش عمده

مواد غذايي براي مصرف  و موجب گشتهفتوسنتز گياه 
 رويش مجدد .شود رويش مجدد برگها در درختان مي

 درختان برگها عالوه بر اينكه باعث كاهش نرخ رشد
شود، حساسيت درختان را به صدمات بعدي بيشتر  مي
از دست دادن . (Lobenger & Skatulla, 1996) كند مي

سبب ضعف درختان  ) درصد50بيشتر از ( متوالي برگ
 50 تا 30 حدود ،اين درختان ضعيف شدهسالم شده و 

در . دهند درصد رويش شعاعي خود را از دست مي
آماده حمله بيماريها و ن تا درخاين صورت تداوم آفت
سال از بين  3 تا 2پس ازو شوند  ديگر حشرات مي

 .(Mcmanus & Liebhold, 1998) خواهند رفت
ويژه در مناطق  هگونه آفات ب  طغيان ايننظر به اينكه

اي در فاصله زماني محدودي صورت  طور دوره هجنگلي ب
 طول  در،يابد  به مدت چند سال متوالي ادامه ميگيرد و مي

يش جنگل و  روبر قابل توجهياين دوره اثرات منفي 
آفات با كاهش رويش ساليانه . شود ايجاد ميزادآوري آن 

ناپذيري را از نظر اقتصادي  درختان خسارتهاي جبران
 هر چند به لحاظ طوالني بودن دوره .نمايند ميايجاد 

ولي اگر ، برداري شايد اين خسارات محسوس نباشند بهره
گونه آفات تداوم يابد حتي با طوالني بودن  نحملة اي

 زيان اقتصادي جدي را موجب خواهند ،دوره بهره برداري
الرشدي را كه دوره   حال اگر اين آفات، درختان سريع.شد
 ،برداري كوتاهي نيز دارند مورد حمله قرار دهند بهره

تر خواهد بود و تمامي  بديهي است خسارت محسوس
الرشد  هاي سريع هاي با گونه د جنگلاهدافي را كه در مور

باشند از جمله رويش بيشتر، تحت شعاع قرار  مدنظر مي
 . خواهند داد
 يخسارتها وموجودي حجمي  به كاهش يبا نگاه

زان ي مفات برآر يثأت مطالعه تي اهم،نآ ازي ناشياقتصاد
د آفات به ي شد حمله .شود ميش چوب دوچندان يرو

 سبب قطع 1924 تا 1922 هاي آلمان طي سالهاي جنگل

   عرضهنتيجه در و يدهموقع درختان در سطح وسيع گرد بي
كه  در بازار شدچوب بيش از حد موجب كاهش قيمت 

 ميليون مارك به فروشندگان خسارت وارد 200 نزديك به
  الرو پروانهحمله . )1354 و يخكشي، عادلي (شد

Panolis flammea ان آلميها  هكتار از جنگل8400  به، 
  ميليون مارك زيان اقتصادي وارد كرده است 5/221
)Packe, 1960(. خوار بلوط هجوم پروانه جوانه  
)Tortrix viridana(هاي بلوط اروپا باعث   به جنگل

ش و توليد ساالنه چوب به يبرگي درختان و كاهش رو بي
 ,Schwenke)است  شده  متر مكعب در هكتار2ميزان 

1978). 
  حشرات و بيماريها ،1987 و 1982سالهاي ن يب

كبك  ميليون متر مكعب چوب را در 16 بيش از ساالنه
 روسيه يدر جنگل ها. (Hall, 1994) نابود ساختند كانادا

آفت ابريشم باف ناجور در  ز خسارت حاصل ازين
 ميليون دالر آمريكا 35 ش از يحالت بترين  خوشبينانه

 يهان ساليبن يهمچن .(Anon., 1991) برآورد شده است
ش يروا  بيماريه و، حشراتOntario در 1996 تا 1994
 كاهش دادند مكعب ون متريلي م25ش از ي ب راچوب

(Omnr, 2000). كاهش مستقيم حجم چوب بوسيله آفات 
 7/3 كشور آمريكا ساالنه در حدود Oregonدر ايالت 

 .(Campbell, 1999) استبرآورد شده  تخته فوت ميليون
 هزار هكتار از 7/95 در حدود 1999در آغاز سال 

مورد هجوم آفات برگخوار قرارگرفته  جنگلهاي مولداوي 
 200ز كه اين آفات باعث كاهش رويش در حدود بيش ا

  . (Anon., 2000)است هزار متر مكعب چوب شده
هاي اقتصادي و تجاري  هاي شمال تنها جنگل جنگل

زيادي هاي اخير آفات  دهه  و درشوند ميكشور محسوب 
هاي ايران مشاهده و گزارش  ح وسيعي از جنگلدر سط

سفانه به اثرات اقتصادي اين آفات از نظر أشده است، اما مت
. ثير آنها بر ميزان رويش جنگل توجهي نشده استأت

ثير اين آفات بر رويش جنگل و أبنابراين مطالعه نحوه ت
 .رسد ميحساسيت درختان به آنها ضروري به نظر 
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  برگخوارفاتآ 1380 تا 1377 ي سالهايط
 E. defoliaria وO. brumata    هزار 21سطح بيش از 

 .مال را مورد حمله خود قرار دادندهاي ش هكتار از جنگل
هدف از اين تحقيق بررسي تأثير خسارت وارده  بنابراين
گيري پهناي   آفات بر رويش از طريق اندازهني الهيبه وس
 در )ممرز و افرا راش، (مله ساليانه درختان مورد حدواير

جنگل ماشلك ( غرب مازندران هاي قسمتهايي از جنگل
 .باشد مي )نوشهر

 

 روشها مواد و

 ������ ��	� 
�� 

حمله از  ي ناشيش قطريق كاهش روين تحقيدر ا
كه  زير تحت نامهاي علمي برگخوارگونه از پروانه هاي دو

 1379ل سادر ، وهمكاران كيادليريتوسط براي اولين بار 

مورد  ،)1384كيادليري و همكاران،  ( شدندييشناسا
 :مطالعه قرار گرفته است

1- C. ( Lep., Geometridae) Erannis defoliaria 
 .motlled umber mothمعروف به 

2-Operophtera brumata L. (Lep, Geometridae) 
 .winter mothمعروف به 

ها و  تچه درختان و درخبيشترالروهاي اين آفات روي 
 متر مشاهده 350هاي جنگلي در ارتفاعات باالي  حتي بوته

عنوان  ه وليك ب ودرختان راش، انجيلي، افرا، ممرز. گرديد
ميزبان اصلي و مناسب و درجه اول اين آفت محسوب 

اي حشره مورد نظر از  شوند كه در تأمين نيازهاي تغذيه مي
ت ي جمعان و سقوطي طغ.اند كيفيت كامل برخوردار بوده

 . نشان داده شده است1فات مورد مطالعه در شكل آ

 

0

74

54

0

20

40

60

80

1378 1379 1380

���

��
��

 �
��

 �
	 


� 
�



 �

��
��

 �
��

��
��

�

 

 )1384 كيادليري و همكاران، (فات مورد مطالعهآت يان و سقوط جمعيطغ  -1 شكل

 

������ ��	� ����  

حوزه  سري يك ،102پارسل  در هكتاري 5يك قطعه 
 )آفت ي از كانونهايكيعنوان  به( جنگل ماشلك نوشهر 45

ن آ ي درختيكه غالب گونه ها )2شكل ( انتخاب گرديد
 100 تا شدت ي سه سال متوالي راش و افرا ط، ممرزينعي

 عاري به طور كامل و درصد مورد حمله آفات قرار گرفته
   .)1384 كيادليري و همكاران، ( بودنداز برگ شده

 

��	�� ������  

در اين تحقيق سه گونه ممرز، راش و افرا مورد 
 از رويشي نمونة عدد 30 از هر گونه وبررسي قرار گرفتند 
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براي .  شدتهيه سنج  به كمك مته سال درخت مختلف30
 تا 1370  از سال ، سال13دوايرها پهناي  تمامي اين گونه

 . مشخص شد،1382
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  جنگل ماشلك نوشهر45 منطقه مورد مطالعه در حوزه -2شكل 

 

سنج، در ارتفاع قطر  اري با استفاده از مته سالبرد نمونه
برداري  انجام شد و محلهاي نمونه)  متر3/1( برابر سينه 

ها در محفظه   نمونه.با چسب هاي مخصوصي پوشانده شد
شدند تا به  كاغذي و كيسه فريزر در سايه قرار داده

از كجي و پيچيدگي  آهستگي و يكنواختي خشك شوند و
ها با سمباده هاي زبر   روي نمونهبعد. آنها جلوگيري شود

كولر و   با استفاده از بينيدوايرپهناي .  صاف شد،و نرم
 .گيري گرديد  ميليمتر اندازه01/0اوكولر مدرج تا  دقت 

 

 �� ���� ����� � ����� 

 رويش هر سال محاسبه و دوايرميانگين پهناي  ابتدا
ه ترسيم ها منحني رويش ساليان سپس براي هر يك از گونه

ضمن در . گرديد و تغييرات آنها مورد بررسي قرار گرفت
 ياهدار بودن اختالف ي معنSPSSبا استفاده از نرم افزار 

 واريانس مورد تجزيهپهناي رويش در سالهاي مختلف با 
 .بررسي قرار گرفت

 

 جينتا

 ساليانه چوب ممرز را از دوايرتغييرات پهناي  3شكل 
ن رويش يميانگ. دهد ميان  نش1382 تا سال 1370سال 

كه  باشد ميميليمتر  2/1 مورد بررسي سال 13ساليانه 
. شود  مشاهده مي1379 و 1378حداقل رويش در سالهاي 

 كاهش رويش ، با شروع طغيان آفت77در واقع در سال  
اين كاهش رويش ادامه يافته تا در . افتد ميسريع اتفاق 

باشد پهناي  مي كه اوج خسارت و حمله آفت 1379سال 
 با 1379پس از سال . رسد دايره رويش به حداقل مي

يابد و تا  افزايش ميها  دايره پهناي ،فروكش كردن آفت
  .يابد مي ادامه 1382سال 

 

�
�
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 رويش ساليانه دوايرجدول تجزيه واريانس پهناي 
كلي در دهد كه به طور ميهاي مختلف نشان ممرز در سال

، مقادير پهناي دايره رويش درسالهاي %95سطح اعتماد 
 ).1جدول( دار دارند مختلف با يكديگر اختالف معني
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 ساليانه چوب راش را از دواير تغييرات پهناي 4شكل 

ن رويش يميانگ. دهد مي نشان 1382 تا سال 1370سال 
كه حداقل  باشد مي ميليمتر 9/2 سال اخير 13ساليانه 

مانند ممرز در ه. شود مي مشاهده 1379رويش در سال 
 همراه با شروع آفت يك كاهش رويش سريع 1377سال 

اوج ادامه يافته و با  1379 سال تا كهافتد  مياتفاق 
 پهناي دايره رويش به در اين سالخسارت و حمله آفت 

 .سدر حداقل مي
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قابل  پهناي دايره رويش افزايش 1379پس از سال 
 1382و پس از آن تا سال ) 1380سال(يابد   ميتوجه
 رويش دواير روند تغييرات پهناي .ماند مي ثابت تقريباً
دهد كه با افزايش سن يا از طرف مغز به پوست  مينشان 
 .يابد مي رويش كاهش ايردوپهناي 

 رويش ساليانه دوايرجدول تجزيه واريانس پهناي 
در  دهد كه به طور كلي ميراش در سالهاي مختلف نشان 

 پهناي دايره رويش در سالهاي مقدار% 95سطح اعتماد 
 ).1جدول(دار دارند  مختلف با يكديگر اختالف معني

 از را ساليانه چوب افرا دواير تغييرات پهناي 5شكل 
ن رويش يميانگ. دهد مي نشان 1382 تا سال 1370سال 

كه حداقل  باشد مي ميليمتر 3/1 سال اخير 13ساليانه 
 1377در سال . شود مي مشاهده 1379رويش در سال 

افتد كه  ي ماتفاقهمراه با شروع آفت يك كاهش رويش 
. نيستبرخالف ممرز و راش اين كاهش رويش شديد 

كه پهناي دايره  ال طغيان آفت يعني س1379پس از سال 
رسد، پهناي  رويش مانند ممرز و راش به حداقل مي

يش پهنا تا سال يابد و اين افزا ميشدت افزايش  هرويش ب
 .يابد  ادامه مي1382
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 سال اخير 13 خود در بيشترين حد  بهكه طوري به
دهد  مي رويش نشان دوايريرات پهناي روند تغي. رسد مي

 دوايركه با افزايش سن يا از طرف مغز به پوست پهناي 
 .يابد مي افزايش بعدرويش ابتدا كاهش و 

 رويش ساليانه افرا دوايرجدول تجزيه واريانس پهناي 
طوركلي در سطح  دهد كه به هاي مختلف نشان ميدر سال
ر سالهاي مختلف ، مقادير پهناي دايره رويش د%95اعتماد 

 ).1جدول(دار ندارند  با يكديگر اختالف معني

 

 بحث 

 ساليانه سه گونه ممرز، راش و افرا دوايرمطالعه پهناي 
كه درختان اين ) 1379 تا 1377( هايي نشان داد كه در سال

ها مورد حمله پروانه برگخوار قرار گرفتند كاهش  گونه
كه با  طوري به .اي مشاهده شده است رويش قابل مالحظه

 ها دايره، پهناي 1377شروع و مشاهده آفت در سال 
 يعني در اوج خسارت 1379كاهش يافته تا اينكه در سال 

به حداقل مقدار خود در چندين سال اخير آفت، و طغيان 
 .رسيده است
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خشك هاي  ن گونه تصور شود كه وجود فصليشايد ا
در  سبب كاهش رويش ياد شده در سالهاي و يا بذردهي

 ولي مطالعه منحني هاي آمبروترميك ،اين سالها شده است
 دهد نشان مي )1381 دليري،كيا (1377 در سالهاي قبل از

 ، طي اين سالها نيز فصل هاي خشك وجود داشته استكه
 مشاهده 1379 و 1378ولي كاهش رويش در حد سالهاي 

 رويش را قابل توجهتوان كاهش  ميبنابراين . نشده است
ثير آفت پروانه برگخوار أ به ت1379 تا 1377اي در ساله

 دوره حمله و  ضمن درختان مورد مطالعه دردر. نسبت داد
 .)1381 كيادليري، (دهي بودندطغيان آفت فاقد بذر

عدم بارندگي و خشكي سبب ضعف درختان شده و 
بنابراين . دهد  هجوم آفت كاهش ميابله آنها را بتوان مقا

ه و سبب خسارت به آنها و يا آفت بر درختان چيره شد
هاي خشك در  وجود فصل .شود ميباعث مرگ درختان 

 سبب يسالهاي متوالي و ضعف درختان ناشي از خشك
خوردن برگها . است حمله پروانه برگ خوار به جنگل شده

و يا ريزش آنها و در نتيجه خسارات وارده به تاج، سبب 
اعث كاهش جذب نور در درختان مورد حمله شده و ب

زيان رسيدن به فرآيند فتوسنتز و كاهش سوخت وساز 
ك طرف تعداد و ي از، درنتيجه اين كمبود. شود ميدرختان 

 اليه كامبيوم را بوسيلهاندازه سلولهاي چوبي ساخته شده 
كاهش داده و از طرف ديگر ضخامت ديواره اين سلولها 

شود كه اين حالت به نوبه خود باعث كم شدن  ميكم 
 دوايرافت چوبي و رويش درخت يا پهناي تشكيل ب

 .شود ميرويش ساليانه 
اسب با وسعت خسارت  رويش متندوايرعرض كاهش 

 به همين ).Schweingruber, 1988 (استوارده به درخت 
 كه شروع آفت بود و هنوز خسارت 1377دليل در سال 

كمي به درختان وارد شده بود ميزان كاهش رويش كمتر 
برگي پهناي  زايش خسارت و ميزان بيبا اف. بوده است

كه در سال  طوري به ،دايره رويش كاهش بيشتري يافته
 كامل،  پهناي رويش  با اوج طغيان و بي برگي تقريبا1379ً

حتي در بعضي از موارد كه خسارات آن . ديبه حداقل رس

بيش از يك سال به طول انجاميده يا ظهور اين آفت با 
 .مرگ درخت شده استخشكسالي همراه بود باعث 

بعد از نامساعد شدن شرايط زندگي پروانه برگخوار  
و شرايط آب هوايي ) برگ ها( ييابدليل نبود مواد غذ

فت سقوط جمعيت آ 1380 در سال) نبود فصل خشك(
بعد از رهايي درختان از آفت،  ).1شكل( شود مشاهده مي

 رويش افزايش يافته است و دواير پهناي 1380در سال 
تان مورد حمله شروع به جبران كاهش رويش درخ

 . نمودند
دهند كه حساسيت گونه هاي مختلف  مينتايج نشان 

كه  يطور ، بهنسبت به آفت پروانه برگخوار مشابه نيست
بيشترين كاهش رويش به ترتيب در ممرز و راش و 

پهناي (كمترين كاهش رويش در افرا مشاهده شده است 
عنوان مبناي مقايسه قرار  ه ب1376دايره رويش در سال 

ها نسبت   گونهواكنش عبارت ديگر هب). 6شكل ) (گرفت
ممرز حساسيت بيشتري را . به اين آفت متفاوت بوده است
در كه در جنگل نيز  طوري بهنسبت به آفات نشان داده، 

تعداد متأسفانه ن خسارت را ديده است و ي بيشترعمل
مل أقابل تمطلب . زيادي از درختان ممرز خشك شدند

هاي مورد مطالعه پس از سقوط آفت و   گونهواكنشديگر 
هاي افرا و  در گونه. باشد ميمساعد شدن شرايط رويش 

راش بالفاصله بعد از مساعد شدن شرايط رويش، درختان 
شروع به جبران كاهش رويش كرده و پهناي دايره رويش 

به مقدار ميانگين ) 1380(در اولين سال سقوط آفت 
كه در گونه ممرز جبران كاهش  درحالي،  شدهنزديك

رويش به كندي صورت گرفته و بعد از سال دوم به مقدار 
 اين مطلب نيز حساسيت بيشتر . استميانگين نزديك شده
كه  طوري ، بهدهد ميگونه ديگر نشان  ممرز را نسبت به دو

علت ضعف ناشي از حمله آفت توان الزم  هگونه ممرز ب
و  رويش را در سال بعد از حمله نداردبراي جبران كاهش 

 رشد ي برايكم ي انرژ، هر ساله ممرزيعلت بذرده ها بي
 . توسط درخت اختصاص داده شده استيقطر
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  ميزان كاهش رويش در اثر حمله آفات -6شكل 

 
با توجه به نتايج و تجربيات بدست آمده در اين 

نهاد  امور اجرايي و يا مطالعات بعدي پيشبراي ،تحقيق
به علت قابل توجه بودن كاهش رويش ناشي از : گردد مي

حمله آفات و بيماريها اين ميزان كاهش در تعيين حجم 
 و خسارتهاي جنگلها لحاظ گردد برداشت چوب از

. تلف آفات مطالعه شودخاقتصادي ناشي از صدمات م
هاي  ثير قابل مالحظه آفات از جنبهأبا توجه به تهمچنين 

كاهش رويش جنگل و مرگ و مير  (مختلف اقتصادي
 كاهش عمر مفيد تان، تهديد استمرار و تداوم جنگل ودرخ

، رعايت اصول بهداشتي و پرورشي مناسب در )درختان
 .قالب مديريت پيشگيري بايد مدنظر قرار گيرد

 

 منابع مورد استفاده

 انتـشارات   . حمايـت جنگـل    .1354،  . ع  يخكشي، و. عادلي، ا  -
 . صفحه279 ،دانشگاه تهران

 بررسي و مطالعه بيولوژي پروانه برگخوار       .1381،  .كيادليري، ه -
 E. defoliaria   ـ ثير أ در جنگل هاي غـرب مازنـدران و ت

 رساله دكتري، دانشگاه آزاد اسالمي      .آن بر استمرار جنگل   
 . صفحه151واحد علوم و تحقيقات تهران، 

 .1384،  . ي  و آهنگـران،   .، م عبـائي ،  . ه اسـتوان،  ،. كيادليري، ه  -
در  E. defoliariaبررسي زيست رفتاري آفت برگخـوار  

  مجلـه علـوم كـشاورزي،   .جنگـل هـاي غـرب مازنـدران    
نامـه     سـال يـازدهم، ويـژه      .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي   

 .145-159: 1شماره 
- Anonymous, 1991. USDA Forest Service, 

www.aphis.usda.gov 
- Anonymous, 2000. Emergency program for the control 

of leaf- eating pests affecting forests of the 
Republic of Moldova, travel. Report, 
TCP/Mol/8922. Rome, 5p.  

-Campbell, A., 1999. An introduction to forest 
protection. Oregon state university, Extension 
service. EC1253. Reprinted April 2002. 14p.  

-Hall, 1994. http://www.cfi.forestry .ca/collections-
cfi/questions_e.htm#q2 

-Lobenger, G. and Skatulla, U., 1996. Untersuchungen 
űe Zusammehaenge zwischen Insektenbefall, 
Witterungsfaktoren and Eichnschaden in 
Unterfranken. In: Wulf and Berendes (eds.): Mitt. 
Biol. Bundesamts. Land-u. Forstw., Berlin, H. 322: 
14-24. 

- Mcmanus, M.L. and Liebhold, A.M., 1998. 
Proceedings: Population dynamics Impacts, and 
Integraded management of forest defoliating 
insects.USDA Forest Service, General Technical 
Report, NE-247: 222-229. 

-Omnr, 2000. Annual Report on forest management. 
Ontario, ministry of natural resources, 
www.na.fs.fed.us.  

- Packe, H., 1960. Wirtschaftliche Schaden infolge 
Buchenrindenerkose in der DDR. AFW, 15. 

-Schweingruber, F. H., 1988. Tree rings: Basics and 
applications of dendrochronology. D. Reidel, 
Holland. 276 P. 

-Schwenke, W., 1978. Die ForstSchadlinge Europas. 
Bd. III, Schmetterlinge. Paul Parey, Hamburg and 
Berlin. 467p. 

 

 



Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 15  No. 3,  2007 309

The effect of leaf feeder moth (Erannis defoliaria & Operophtera brumata) on radial growth of 3 tree 
species in north of Iran (case study: Mashalak, Nowshahr) 

 
H. Kia Daliri1, S. Kazemi Najafi2 and Y. Ahangaran3 

 
1 � Assistant Prof. Natural Resources Faculty, Islamic Azad University. E-mail: h_kia2000@yahoo.com 

2 � Assistant Prof. Natural Resources and Marine Sciences Faculty,  Tarbiat Modares University. 

3 �  B.Sc. of  Forest Protection. 

 
Abstract 
 
     In this study it has been considered that the inflict of two species, Erannis defoliaria and Operophtera 
brumata, decrease the radial growth of beech, maple and hornbeam in northern forests of Iran. 30 cores 
were prepared from each species and annual ring widths of them were measured. The results showed that 
in years 1998 and 1999, the growth of trees in the studied species considerably decreased when affected 
by O.brumata and E. defoliaria. By observing the moth in the year 1998, the radial growth decreased 
further more and reached to its minimum size when the loss was high. Maximum and minimum decrease 
in radial growth was observed in hornbeam and the maple, respectively. 
 
Key words: leaf feeder moth, radial growth, annual ring width, hornbeam, beech, maple. 

 


