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 چكيده
گالزاي صنوبر  زنبور مانند كاري و تولیدات چوبی دارند. پروانهاي در جنگلدرختان تندرشدي هستند كه جایگاه ویژه ازجملهصنوبرها 
(Rott.) Paranthrene tabaniformis  .موردهاي این درختان هاي تولید صنوبر، نهالدر خزانه هرسالهاز آفات مهم این درختان است 

شود. در تحقیق حاضر كنترل آن صدمات شدیدي متوجه تولید چوب و صنایع وابسته به آن می جهینت درو  قرارگرفتهآفت مذكور  حمله
مورد ارزیابی قرار گرفت.  Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg)طبیعی جمعیت این پروانه توسط داركوب باغی 

اشرفیه انتخاب شدند. در پایان هاي تولید نهال در ایستگاه تحقیقات صنوبر آستانهی از خزانهکی دركلن  10نهال از  2217این منظور براي 
نهال به گال آلوده هستند. در ادامه میزان فعالیت داركوب و تأثیر  670مشخص شد كه تعداد  صد درصدفصل رویش طی آماربرداري 

و همبستگی  چندگانهتحلیل رگرسیون وهاي آلوده به گال در شکار داركوب با كمک تجزیهنهال (ارتفاعی) قديهاي رشد قطري و ویژگی
هاي درصد روي بعضی از نهال 36از  ترهاي باغی قادرند تا بیشپیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد كه داركوب

-تشدید میهاي آلوده به گال نهالقدي ارتفاعی ها با رشد قطري و داشته باشند و در همین راستا میزان فعالیت آندگی بازدارنآلوده فعالیت 
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ABSTRACT 
Poplar trees are among the fast-growing trees and they have a special place in plantation and wood products. 

Poplar clear wing moth Paranthrene tabaniformis (Rott.) is a major pest of these trees. Each year, in the 

poplar nurseries, the seedlings of these trees are attacked by this pest, resulting in severe damage to the 

production of wood and its dependent industries. In this study, normal control of population of these 

butterflies was evaluated by Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg) woodpecker. For this purpose, 

2217 seedlings from 10 different poplar clones were selected in one of the nurseries at Astaneh-Ashrafieh 

Poplar Research Station in Guilan province. At the end of the growing season, it became clear all 670 

seedlings were infected with galls. In the next step, the activity of woodpeckers and the effect of diameter 

and height growth characteristics of gall-contaminated seedlings on woodpecker hunting were evaluated by 

multiple regression analysis and Pearson correlation. The results of this study showed that Syrian 

Woodpeckers are capable of operating more than 36% on some infected seedlings, and in this regard, the 

amount of their activity intensifies with the growth of the diameter and height of the seedlings infected with 

the gall. 
Key words: poplar clear wing moth, birds, woodpecker, predators, poplar. 
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 قدمهم

هاي كنترل و كاهش مبارزه بيولوژيكی يكی از شيوه

آفات است. در اين ميان كنترل طبيعی جمعيت حشرات 

يله پرندگان از خدمات بزرگی است كه وس بهخوار گياه

كنند هاي طبيعی براي تنوع زيستی مهيا میاكوسيستم

(Bereczki et al. 2015 پرندگان با تغذيه از حشرات .)

به درختان  سالمت  بهبهبود بخشيدن  باضمن خوار گياه

 در جنگلو زادآوري طبيعی را جنگل بوده بقاء نفع 

در ميان  (.et al. 2012 Giffardدهند )افزايش می

در كنترل  مهمیخود راها نقش مثبت داركوبپرندگان، 

 .Duan et al) دارنداند دادهطغيان حشرات آفت نشان 

كشور  یاز مناطق جنگل یدر بعضبعنوان مثال (. 2014

 يیايسوسک آس یكيولوژيكنترل ب يمغولستان برا

Anoplophora glabripennis (Motsch.) یضمن معرف 

در جهت  زين اقداماتی آلوده مناطق در هاداركوب

 Hong Yang) ردگيیم   صورت  اين پرندگانحفاظت از 

 210 بر  بالغاست كه  Picidaeاز خانواده  داركوب(. 2005

 Virkkalaشده است )  يیشناساگونه از آن در دنيا 

كنندگان مهم  اين پرندگان از كنترل(. 2006

اغلب از الروهاي  كهو خوار هستند ي چوبها سوسک

 (.Safranyik and Wilson 2006)كنند بزرگ تغذيه می

يكی از شكارچيان طبيعی قادرند تا  عنوان بهها داركوب

  Agrilus granulatus (Say.)درصد از الروهاي آفت 40

را در درختان صنوبر مورد تغذيه قرار داده و از بين 

-ها میاين پرندگان و بعضی از انگل همچنين ؛.ببرند

 Saperda inornataدرصد از سوسک  98توانند تا 

(Say.) هاي صنوبر و بيد را كه يكی از آفات مهم گونه

 Steed and Burtonنابود نمايند )است را  شده شناخته

ين موجودات زنده شكارگر تر مهمها از داركوب .(2015

 Agrilus planipennisخوار زمردي )ي چوبهاسوسک

(Fairmaire  شده شناختهآمريكا  متحده ياالتادر تاريخ 

درصد  95تا تعدادي از درختان در  توانندكه می اند است

از بين  درختان از يتعداد دراز الروهاي اين سوسک را 

هاي ين مزيتتر مهم(. يكی از Lindel et al. 2007ببرند )

-ها نسبت به بسياري از پرندگان در اكوسيستمداركوب

با يک آفت  به هاتغيير رژيم غذايی آنهاي جنگلی، 

كه سبب كاهش و  باشد آن میيک آفت بودهطغيان 

(. Fayt et al. 2005شوند )تعادل آن آفت در محيط می

هاي تگزاس نتايج تحقيقات صورت گرفته در جنگل

 19دهد كه در شرايط عادي فقط آمريكا  نشان می

-بين میها از هاي حشرات توسط داركوبدرصد از الرو

ها تا روند ولی در شرايط طغيان ميزان تغذيه از الرو

 (.    Anderson 2003يابد )درصد افزايش می 83ميزان  

ها را از ساير پرندگان شايد بتوان گفت آنچه داركوب

كند تنظيم جمعيت حشرات توسط اين متمايز می

هاي ديگر (. از ويژگیDuan et al. 2014پرندگان است )

انتخاب درست درختان آلوده از  ها تشخيص و داركوب

(. قطر Lindel et al. 2007درختان سالم است )ساير 

تواند در حمله درختان از صفات مهمی است كه می

خوار زمردي نقش داشته ي چوبهاداركوب به سوسک

در رفتار به همين دليل (. Jennings et al. 2016باشد )

ها، و باال رفتن آن درختانها بايد به قطر تغذيه داركوب

جستجوي براي پيدا كردن غذا در درختان پوست نازک 

داشت  ويژه  هاي افقی توجهو آويزان شدن در زير شاخه

(Lammertink 2007 .) با  هاداركوببايد توجه داشت

هاي سخت و با تكيه زدن آن بر تنه درختان داشتن دم

 ,.Fiza et alهستند ) حشرات متخصص هيتغذ يبرا

 (.Rott)صنوبر گالزاي ها، پروانه (. در نهالستان2015

Paranthrene tabaniformis يكی از آفات مهم نهال-

هاي (. در استانBabaee et al. 2008هاي صنوبر است )

اين آفت به همراه پروانه كرم جگري  گيالن و مازندران 

Cossus cossus (L.) خوار ين آفات چوبتر مهم عنوان به

(. Sadeghi et al. 2001نوبر شناخته شده است )ص

 major (L.)دهد كه نشان می شده انجامتحقيقات 

Dendrocopos طول  هايی است كه دراز داركوب

در  پروانه كرم جگري زمستان از الروهاي

 Cameriniكند )هاي صنوبر تغذيه می يكار جنگل

 خانوادهپروانه زنبورمانند گالزاي صنوبر از  (.2009
Sesiidae و از راسته Lepidoptera  است(Sadeghi et 

al. 2001 .) در صنوبر گالزاي پروانه بررسی بيولوژي

دهد كه خروج حشرات كامل از استان گيالن نشان می

يورماه ادامه شهرماه شروع و تا اواسط  يبهشتارداواخر 

روز است 14الی  10ها دارند. دوره كمون يا نهفتگی تخم

هاي نسل اول بعد از خروج از پوسته تخم و پس از و الرو

مدتی سرگردانی با ايجاد حفره كوچكی در پوست و 

به  سرعت بهاقه به س دم برگمعموالً در محل اتصال 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Fairmaire
https://wikivisually.com/wiki/Sesiidae
https://wikivisually.com/wiki/Sesiidae
https://wikivisually.com/wiki/Lepidoptera
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يج در تدر بهكنند. الروها هاي نرم نفوذ میداخل ساقه

طول فصل رشد ضمن تغذيه وارد مغز ساقه شده و ايجاد 

نمايند. حركت الروها در داخل ساقه به سمت داالن می

يجادشده ايابد و حداكثر طول داالن تاج نهال ادامه می

الروها تا اواسط متر است. تغذيه سانتی 22ها توسط الرو

 شده متوقفها در زمستان يابد و فعاليت آنپائيز ادامه می

شود.  می سر گرفتهو از فروردين سال بعد مجدداً از 

الروها بعد از مدتی تغذيه و ايجاد سوراخ روي ساقه به 

شوند. دوره شفيرگی اين آفت در شفيره تبديل می

 Salehi and) روز متغيير است 17-19طبيعت بين 

Babmorad 1997 .)با تغذيه مستقيم  الروهاي اين آفت

يكی نهال مكاناز مغز ساقه باعث ضعف و كاهش مقاومت 

 Sadeghi etشوند )ها میشده و موجب شكستگی نهال

al. 2001نشان می شده انجامهاي (. همچنين پژوهش-

دهد كه حمالت اوليه توسط اين آفت سبب هجوم 

 Xanthomonas populi  ازجملههاي مختلف باكتري

(Dowson) شود )در درختان ميزبان میCharles et al. 

-پروانه  كننده كنترلها يكی از عوامل (. داركوب2014

صنوبر هستند كه با تغذيه از الرو اين آفت نقش گالزاي 

 ,La Mantia et al. 2002ي در مهار آن دارند )مؤثر

Yang 2005 .)وي درختان النه اين پرندگان بيشتر بر ر

هاي سوزي شده و در جنگلمرده پابرجا در مناطق آتش

به دليل  (، ولیAnderson 2003شود )مسن يافت می

هاي مصنوعی در باغات اهميت اين پرندگان، ساخت النه

ها در مبارزه بيولوژيک صنوبر براي حمايت و تشويق آن

 Smithيشنهادشده است )پعليه آفات درختان صنوبر 

هاي صنوبر در گيالن بخصوص نهالستان (. در1999

هاي درختان مسن قرار با توده جوار همهايی كه نهالستان

 Dendrocopos syriacus) داركوب باغیدارند آثار حمله 

(Hemprich & Ehrenberg هاي آلوده به بر روي نهال

شود. تحقيقات صادقی و همكاران در گال مشاهده می

زنبورمانند استان گيالن نشان داده است كه پروانه 

مراحل تخم و الروي داراي دشمنان گالزاي صنوبر در 

ها درصد تخم 26دو گونه زنبور است كه  ازجملهطبيعی 

كنند؛ عالوه بر يتِ میپارازدرصد الروهاي آن را  19و 

اين دو زنبور، داركوب نيز با بيرون كشيدن الروهاي اين 

آفت از مغز ساقه گياه نقش مهمی در كنترل طبيعی اين 

نتايج يک مطالعه  (.Sadeghi et al. 2001پروانه دارد )

-بين فعاليت داركوب و ميزان گال موجود بر روي نهال

-هاي مختلف در نهالستانها و كلنهاي صنوبر از گونه

هاي منطقه نشان داده است كه هيچ ارتباطی بين حمله 

شود؛ ها ديده نمیداركوب و تعداد گال موجود روي نهال

تواند ميزبان نمیهاي موجود در به عبارتی تعداد گال

عاملی محرک در تشويق داركوب براي حمله باشد؛ 

هاي ها و كلنهمچنين در فعاليت داركوب در بين گونه

 .Amanzade et alآلوده صنوبر اختالفی مشاهده نشد )

هاي مقدماتی پژوهش حاضر روي نهال (. بررسی2005

ها به داد كه همه نهالآلوده به اين آفت نشان می

-قرار نمی Den. syriacus  داركوب موردحملهان ميز يک

ين با توجه به اين موضوع، اين فرض كه آيا بنابراگيرند؛ 

ها ( نهالقديارتفاعيخصوصيات رويشی )رشد قطري و 

تواند عامل اين حمله باشد يا خير، موضوع اين می

شهرستان  صفرا بستهتحقيق بود كه در نهالستان صنوبر 

 اجرا درآمد.يه به اشرف آستانه

 

 هامواد و روش

  مطالعه موردهای منطقه ویژگی

پژوهش حاضر در ايستگاه تحقيقاتی صنوبر صفرابسته 

به سمت  هياشرف آستانهكيلومتري شهرستان  5واقع در 

 49◦ 60 تا  '49◦ 57 كياشهر و در موقعيت جغرافيايی 

عرض شمالی و ارتفاع  37◦ 22تا   37◦ 19طول شرقی و  

متر از سطح درياهاي آزاد انجام گرديد. شهرستان  -10

هاي مرطوب با زمستانخيلی هواي واشرفيه آبآستانه

 1200معتدل دارد. متوسط بارندگی ساليانه به ترتيب 

درجه  6/11متر و متوسط درجه حرارت ساليانه آن ميلی

(. ايستگاه Puladi et al. 2012است ) وسيسلس

و درختان بزرگ  شده واقعاي جلگه صفرابسته در منطقه

و مسن صنوبر، توسكاي قشالقی، لرگ، سفيد پلت و اوجا 

 اند.پوشش گياهان چوبی آن را شكل داده
 

 روش پژوهش

 10از  ساله کنهال ي 2217در اين بررسی قطر و ارتفاع 

ی قرار موردبررسگونه و كلن مختلف در خزانه آزمايشی 

( آذرماهكه در اواخر فصل رويش ) بيترت نيا بهگرفتند؛ 

تمامی  صد درصدها، با آماربرداري يعنی زمان خزان نهال

هاي آلوده به گال شناسايی و شمارش شدند. پس از نهال

https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Hemprich
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Gottfried_Ehrenberg
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 باتا شناسايی نهال آلوده، ميزان رشد قطري )قطر يقه( 

-تا دقت سانتیها آنارتفاعی قدي  رشد متر ودقت ميلی

ها آنهايی كه آثار فعاليت داركوب در متر، شامل پايه

رغم آلودگی هيچ آثاري هايی كه علیشد و يا آنديده می

-شدند. دادهگيري نداشتند، اندازه  از فعاليت داركوب را

هاي حاصل از اين پژوهش از روش همبستگی پيرسون و 

-تجزيه SPSSآماري  افزار نرمرگرسيونی چند متغيره در 

 يابی قرار گرفت. تحليل و مورد ارزو
 

 نتايج

هاي صنوبر را نتايج اين بررسی ميانگين رشد قطري نهال

متر و ميلی 20متر تا حداكثر ميلی 10از حداقل 

 300تا  90را از ها آن قديارتفاعی ميانگين رشد 

 670یبررس موردنهال  2217داد. از متر نشان میسانتی

نهال آلوده به گال بودند كه آثار فعاليت داركوب بر روي 

اصله آن مشاهده شد. از همبستگی پيرسون براي  123

نشان دادن رابطه بين شدت فعاليت داركوب و رشد 

(. 1استفاده شد )جدول  ها نهال قديارتفاعی قطري و 

شود نتايج حاكی از آن است كه چنانچه مشاهده می

بين شدت فعاليت داركوب و رشد ارتباط مستقيمی 

نتايج بررسی تأثير  1ها وجود دارد. شكل رويشی نهال

ها را در ميزان فعاليت داركوب و به وضعيت رويشی نهال

 شكل ابر نقاط نشان داده است. 

 

 هاي صنوبرنهالقدي ارتفاعی كوب و رشد قطري و همبستگی بين حمله دار -1جدول 
Table 1- Correlation between woodpecker attack and diameter and height growth of poplar seedlings 

Mean Height Growth Mean Diameter Growth Pearson Correlation 
0.942 0.949 Woodpecker Activity 

0.000** 0.000** Sig. 
≥at p                                                                       درصد                                       1دار در سطح اختالف معنی** 0.01 **Significant different 

 

 

 هاي صنوبرنهال قديارتفاعی پراكنش ابر نقاط بين فعاليت داركوب و رشد قطري و  -1شكل
Fig 1. Distribution of cloud points between woodpecker activity and diameter and height growth of poplar 

seedlings 

 

تري براي عامل رويشی تأثير مهمكه كدام در رابطه با اين

انتخاب داركوب در حمله به نهال ميزبان دارد، صفات 

ها بر فعاليت داركوب به نهالقدي ارتفاعی رشد قطري و 

تحليل رگرسيون چندگانه )چند متغيره( وكمک تجزيه

(. 4و  3، 2هاي مورد ارزيابی قرار گرفت )جدول گام به گام

نشان داده  9/0تر از سطح همبستگی را بيش 2جدول 

است كه بيانگر ارتباط شديد حمله داركوب با شرايط 

داري اين رويشی درخت ميزبان است و سطح معنی

-مشاهده می 3درصد اطمينان در جدول  99ارتباط با 

مقادير شيب رگرسيونی و  4شود. همچنين در جدول 

ضريب ثابت معادله رگرسيونی اهميت هر يک از دو 

 كرده است. داركوب بازگو را در فعاليت ارتفاع و قطر عامل
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  گام به گاممدل چندگانه  چكيدهخالصه  -2جدول 
Table 2. Summary stepwise model  

Model Method R R Squre Std. Error 
1 stepwise 0.951 0.903 3.394 

 

 آناليز واريانس مدل  -3جدول 
Table 3. Anova model  

Sig. F Mean Square Df  Model 
**0.000 1165.182 13421.115 2 Regression 

1   11.518 249 Residual 

   251 Total 

  
≥at p                                     درصد 1 سطح در داراختالف معنی** 0.01 **Significant different 

 

 بينی كننده در مدلچندگانه متغيرهاي پيشضرايب  -4جدول 
Table 4. Coefficients of multivariate prediction in model 

 

 

Unstandard 

Coefficient 
Standard 

coefficient t Sig. 

B Std. Error Beta   

Diameter 
Height 

1.547 
0.041 

0.220 
0.015 

0.687 
0.268 

7.037 
2.744 

0.000** 
0.007** 

≥at p                                                       درصد                              1دار در سطح اختالف معنی** 0.01 **Significant different 

 

 بحث 

ها را در سراسر جهان داركوب شده انجامتحقيقات 

آفات  ازجملهيكی از دشمنان طبيعی آفات و  عنوان به

درختان صنوبر معرفی كرده است. در كشور ايران نيز 

نيز  زاده و همكاراني صادقی و همكاران، امانهاپژوهش

شكارچيان  ازجملهها كه داركوب دهد میداده استنشان 

هاي صنوبر در طبيعی آفات نهال كننده كنترلو عوامل 

 Sadeghi et al. 2001; Amanzadeها هستند )نهالستان

et al. 2005از  (. تحقيق حاضر نيز نشان داد كه داركوب

دشمنان طبيعی الروهاي پروانه زنبورمانند گالزا صنوبر 

هاي درصد از نهال 18ميانگين روي  طور بهاست كه 

. بر اساس كنند میداردآلوده به اين آفت فعاليت 

ها آلوده به نهالتحقيقات صادقی و همكاران آنچه به 

رساند تغذيه مستقيم الروهاي اين پروانه گالزا آسيب می

پروانه از مغز ساقه نهال آلوده است كه باعث ضعف و 

با وزش  كهو  شود میشده كاهش مقاومت مكانيكی نهال 

شكستگی نهال را از قسمت ي شدن هوا  طوفان يا باد و

(. Sadeghi et al. 2001) شود باعث میبه همراه داردگال 

آثار حمله داركوب حاضر پژوهش اين كه در  يیازآنجا

هاي آلوده هاي آلوده و در محدوده ساقهفقط روي نهال

هيچ آثاري از فعاليت برعكس شد و  ثبتمشاهده  به گال

ين بنابرا ؛هاي سالم ديده نشداين پرنده بر روي نهال

كه فعاليت  توان اينگونه نتيجه گرفت میبايستی گفت

هاي صنوبر هيچ تهديدي را متوجه داركوب در نهالستان

كند.  همچنين در اين بررسی نمی ي سالمهانهال

نهال از  (ارتفاعقد )مشخص گرديد كه دو عامل قطر و 

هاي صنوبر( براي انتخاب و صفات مهم ميزبان )نهال

 قدارتفاع حمله داركوب هستند. رابطه بين عامل قطر و 

 دادهمله داركوب در نمودار ابر نقاط نشان و شدت ح

(؛ در همبستگی چندگانه نيز مقدار 1است )شكل  شده 

( حاكی از همبستگی بسيار نزديک r=9/0اين ارتباط )

هاي رويشی درخت ميزبان است حمله داركوب با ويژگی

توان به تحقيقات فايت و ارتباط می  ينا در(. 2)جدول 

هاي خود نشان دادند بررسی همكاران اشاره نمود كه در

ی درختان ميزبان را از ساير راحت بهها قادرند كه داركوب

و نتيجه  -هاي جنگلی شناسايی نماينددرختان در توده

انتخاب ميزبان از سوي داركوب يک انتخاب  گرفتند كه

پس از و داركوب تنها  . اين پرندهتصادفی نيست

 Fayt etشود )یور مشناسايی ميزبان مناسب به آن حمله

al. 2005 نشان حاكی از آن است(. پژوهش حاضر نيز

تواند يک انتخاب كه انتخاب داركوب نمی دهد می

هاي اين پرنده ميزبان چرا كهو باشد و تصادفی ناآگاهانه 

 موردهاي ظاهري مناسب انتخاب و مشخص را با ويژگی

نمودار ابر نقاط گوياي اين واقعيت دهد. قرار می حمله

و قطر نهال بر شدت فعاليت قد ارتفاع است كه با افزايش 

هاي ليما شود. در پژوهشافزوده می نيز داركوب
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است كه براي پرندگانی مانند داركوب قطر  شده مشخص

اي برخوردار درختان براي انتخاب ميزبان از اهميت ويژه

راستا والِن و ماينا تنه و ( و در همين Lima 1992است )

هاي قطور را به دليل تأثير بصري بيشتر نسبت به شاخه

هاي كم قطر، عاملی براي انتخاب ميزبان توسط تنه

(. Whelan and Maina 2005اند )ها معرفی كردهداركوب

جنينگس و همكاران نيز بر نقش قطر درختان بر فعاليت 

 Jennings et) ندشكاري داركوب در فصل پاييز تأكيد دار

al. 2016) . شود، نهالمشاهده می 1چنانچه در شكل-

 200متر قطر و حداكثر تا ميلی 15تا  9هايی كه بين 

 حمله مورددرصد  8متر ارتفاع دارند حدود سانتی

كه فعاليت اند و اين در حالی است داركوب قرار گرفته

 300و ارتفاع  متر یليم 20هاي با قطر اين پرنده در نهال

درصد است. به عبارتی كنترل  36متر بيشتر از سانتی

هاي كوچک ناچيز پروانه گالزاي صنوبر در نهالبيولوژي 

 بيترت نيا بهبوده كه  توجه قابلهاي بزرگ و در نهال

هزينه مبارزه و فقط با انتخاب مناسب از  گونه چيهبدون 

پرورشی  هايی با سرعت رشد باال  و نيز اقداماتگونه

 توان كاهش اين آفت را تا حد زيادي ممكن ساخت.   می

هايی كه از رشد مطرح شود كه كلن سؤالشايد اين 

برخوردار هستند به آفت  يكمتر قديارتفاعی قطري و 

ها به گال نيز درصد ابتال آن جهينت دربوده و  تر مقاوم

و حمله  توجه موردكمتر بوده و به همين علت چندان 

اند. در پاسخ به اين پرسش بايد به داركوب قرار نگرفته

اشاره كرد  مطالعه مورددر منطقه  شده  انجامتحقيقات 

كه اوالً هيچ اختالفی در ميزان فعاليت داركوب در بين 

هاي آلوده صنوبر مشاهده نشده است ها و كلنگونه

(Amanzade et al. 2005؛ و دوم آن)ر كه نتايج حاصله د

هاي مختلف ها و كلنخصوص ميزان حساسيت گونه

گالزا در منطقه حاضر نشان داده است صنوبر به پروانه 

ها ها و كلنكه اگرچه شدت آلودگی به گال در بين گونه

متفاوت است، ولی اين اختالف هيچ ارتباطی با صفات 

 Populus 69.55 ها ندارد؛ چنانچه بين گونهرويشی آن

deltoides  گونه است با  نيتند رشدترترين و موفقكه

 Populus euramericana رشد هاي ميانگونه و كلن

triplo و P.e. costanzo  رشد  هاي كندو نيز كلنP.e 

كه از كمترين رشد قطري و ارتفاعی   P.e 45.51و 92.40

نظر ميزان شدت آلودگی  برخوردار هستند، اختالفی از

 Amin Amlashi and Salehiشود )به گال ديده نمی

براي اينكه بين قطر و ارتفاع نهال كدام عامل  (.2011

ارجحيت ميزبانی بهتري براي داركوب دارند، كافی است 

هاي رگرسيون را نشان داده است كه ضريب 4به جدول 

رغم شود علیتوجه كنيم. در اين جدول مشاهده می

درصد اطمينان از عوامل  99اينكه هر دو عامل با 

ناسب براي حمله داركوب هستند، ولی قطر نهال با م

تر از ارتفاع است؛ شايد علت مهم مراتب به 687/0وزن 

هاي توجه بيشتر داركوب به قطر نهال انعطاف كمتر نهال

 چراكهها باشد، برخاست داركوبوقطور در زمان نشست

ها را بر روي اين نهالها آناين امر تعادل و استقرار 

هاي ها نهالساخته و به همين علت داركوبتر مطمئن

؛ يا . دهندقطر ترجيح میهاي كمقطور را نسبت به نهال

هاي قطورتر به علت تأثير شايد تنهبه قول والِن و ماينا 

بينايی بيشتر، عاملی محرک براي انتخاب اين پرندگان 

 (. Whelan and Maina 2005باشند )
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