
 

١ 
 

  
 و شته گال کیسه اي صنوبرCamarotoscena speciosa (Psyllidae) پسیل گالزاي صنوبر آلودگیمقایسه میزان 

Pemphigus bursarius L. (Pemphigidae) بر روي کلن هاي صنوبر کرمانشاه 
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  چکیده
باعث   لک و جذب قارچ فوماژینجورباالن و ناجورباالن آفات صنوبر، شته ها و پسیل ها با مکیدن شیره نباتی و تولید عس میاندر      

برخی از شته ها با ایجاد شکافهایی در پوست تنه درختان میزبان اختالالت . کاهش سطح فتوسنتز گیاه و ریزش برگ این درختان می شوند
ارد که واکنش در داخل بزاق شته هاي گالزا و پسیل گالزاي صنوبر ترکیب هایی وجود د. فیزیولوژیکی و ضعف درختان را به همراه دارد

اساسی   مواد اولیه وتولید چوب  طرفی با توجه به اهمیت صنوبر دراز . گیاهان میزبان در مقابل آن، ایجاد گال روي دمبرگ و برگ می باشد
بسیار  شناسایی آفات صنوبر و همچنین بررسی و تعیین کلن هاي مقاوم به آفات از مقوله هاي ،در تولید خمیر کاغذ و صنعت فیبر و نئوپان

کلن  10کلن هیبریدي و  12بر روي 1385تا  1383در این زمینه، تحقیقاتی در سالهاي . جدي در توسعه صنوبرکاري به شمار می رود
شته گالزاي  خسارتبیشترین  مطالعات نشان داد که. تبریزي ایستگاه مهرگان در قالب طرح بلوکهاي کامال تصادفی با سه تکرار انجام گرفت

Pemphigus bursarius  56/52کلنمربوط به  P.n. 62/154 مربوط به کلن آلودگی و کمترین میانگین P.n. بیشترین و  .است
 P.n.56/52 P.n.63/135به ترتیب روي کلن هاي  Camarotoscena speciosa پسیل گالزاي صنوبر آلودگیکمترین میزان 
   .مشاهده گردید

  
  زاي صنوبر، میزان آلودگی، شته گالپسیل گالزاي صنوبر :کلمات کلیدي

 
  :مقدمه

 گونه هایی از حشرات متعلق به راسته هاي جورباالن، ناجورباالن و بال ریشکداران با فرو کردن استایلتهاي خود در بافتهاي برگ و یا تنه     
واد غذایی بلعیده شده به صورت درختان صنوبر، شیره نباتی را به داخل دستگاه گوارش خود مکیده و در برخی از گونه ها، مازاد آب و م

کاهش سطح فتوسنتز گیاه و . می گردد (Fumagine)عسلک از انتهاي بدن دفع شده و باعث جلب گرد و خاك و قارچهایی نظیر دوده 
شته مولد گال تاج  .Pemphigus bursarius Lشته مولد گال کیسه اي . گاهی ریزش برگها از عوارض تغذیه شدید این حشرات است

جمله آفات مکنده درختان صنوبر به شمار  از Pemphigus borealisو شته گال کوزه اي صنوبر  Pemphigus vesicariusوسیخر
ترکیب هایی وجود دارد که واکنش گیاهان میزبان در مقابل آن، ایجاد گال روي دمبرگ و برگ می  این حشراتدر داخل بزاق . میروند

شته . دهانه کیسه اي ایجاد می کند بامیلیمتر و به شکل گرد یا بیضی  2- 4مبرگ گالهایی به قطر شته مولد گال کیسه اي روي د. باشد
بر اثر فعالیت شته گال کوزه  .مولد گال تاج خروسی روي شاخه ها گالهاي مدور مایل به بیضی و منشعب شبیه تاج خروس ایجاد می کند

   ).10و 9و  5(.ده و کوزه اي شکل ایجاد می شوداي صنوبر روي شاخه هاي جوان گالهاي کشیده و کمی خمی
  :بررسی منابع

بوسیله جالل افشار همزمان با ایجاد و تاسیس  1307تاریخچه تحقیقات و مطالعه در زمینه حشرات صنوبر ایران در حقیقت از سال       
 گال کیسه اي و گال ، ر شته هاي گال کوزه ايدر میان آفات مکنده صنوب .)7(موزه جانور شناسی در دانشکده کشاورزي کرج آغاز گردید
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و تقریباً در اکثر  )8(پراکنش این گروه از آفات در سطح کشور وسیع بوده. )5(ندگزارش شده ا 1326در سال براي اولین بار تاج خروسی 

اي اولین بار از استان کرمانشاه استانهاي کشور عمومیت دارد و قبالً هم از استان هاي غربی کشور گزارش شده، اما شته گال کوزه اي بر
شته گال کوزه اي قبالً نیز از روي می باشد،  (Fabaceae)میزبان ثانوي این شته در اروپا گیاهان خانواده باقال. )1(جمع آوري شده است

تحقیقات مختلفی در   ).6(و از اطراف بلده واقع در البرز مرکزي و اطراف تهران جمع آوري شده است  P.nigra spp صنوبر هاي تبریزي
 Populusدمبرگ صنوبر روي کلن هاي مختلف تبریزي  Pemphigus spirothecaزمینه شدت خسارت شته مارپیچ دمبرگ صنوبر 

nigra حساسیت و مقاومت گونه ها و کلن هاي مختلف صنوبر نسبت به شته مومی ، Phloemyzus passerini  4(انجام گرفته است ،
3(.   

  : مواد و روش ها
 کلن هیبریدي صنوبر 12روي اسالم آباد غرب و در ایستگاه ایستگاه تحقیقاتی مهرگان در  بررسی ها روي کلن هاي صنوبر کاشته شده     

سانتی متر از چهار  120شاخه به طول  4سانتی متري به باال 110درخت و در هر درخت از ارتفاع  8از هرکلن . انجام گرفت )1جدول(
تخاب و برگهاي هرشاخه به صورت مجزا در داخل کیسه هاي پالستیکی مخصوص جمع آوري و تعداد پوره ها و حشرات جهت جغرافیایی ان

  . انجام گرفت% 5مقایسه میانگین اثرات معنی دار در تجزیه واریانس با استفاده از آزمون دانکن و در سطح احتمال . کامل شمارش گردید
  

  دي و تبریزي صنوبر تحت بررسی در ایستگاه مهرگان  کرمانشاهفهرست کلن هاي هیبری:  1جدول شماره
  کلن هاي تبریزي شالک ایستگاه مهرگان کلن هاي تاج باز ایستگاه مهرگان

Populus euramericana Tripolo Populus nigra 56/32 
P. euramericana92/40 P.nigra 56/52 
P. euramericana476 P.nigra 56/72 

P. euramericana45/51 P.nigra 56/75 
P. euramericana561/41 P.nigra 62/149 

P. euramericana488 P.nigra 62/154 
P. euramericana214 P.nigra 63/135 

P. euramericana costanzo P.nigra kordestan69/8 
P. euramericana455 P.nigra Betulifolia 

P. euramericana vernirobensis 
 

P.nigra Mehregan 

Populus deltoids72/51   
P.deltoides69/55   

  
 

  : نتایج و بحث
که در بین کلن هاي مختلف تبریزي تفاوت معنی دار وجود  از نظر آلودگی به شته گالزا تجزیه واریانس داده ها نشان می دهد     
کلن  مشخص شد که  )2جدول (با انجام مقایسه میانگین آلودگی کلن هاي تبریزي با آزمون دانکن).  (DF=9, F=7.94, P<0/05دارد

56/52  P.n. 62/154 داراي بیشترین آلودگی و کلن P.n. 56/52توضیح اینکه بین . داراي کمترین میانگین آلودگی است  P.n. ،
P.n. 56/32 69/8و  P.n. با بیشترین میزان آلودگی و کلن هاي mehregan P.n ،56/75 P.n. ،63/135 P.n ،betulifolia 

P.n. 62/154 و P.n اوت معنی داراي مشاهده نگردیدبا دارا بودن کمترین آلودگی تف .  
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  مقایسه میانگین میزان آلودگی کلن هاي تبریزي به شته گالزا در ایستگاه مهرگان: 2جدول

 گروه میانگین اسامی کلن ها ردیف

1 56/52  P.n. 458/1  A 

2 P.n. 56/32  375/1  AB 

3 69/8  P.n. 000/1  AB 

4 62/149 P.n. 833/0  BC 

5 56/72 P.n. 333/0  CD 

6 mehregan P.n. 250/0  D 

7 56/75 P.n. 166/0  D 

8 63/135 P.n. 125/0  D 

9 betulifolia P.n. 125/0  D 

10 62/154 P.n. 041/0  D 

  Camarotoscena spp (Psyllidae)پسیل گالزا  -2-4
  

ود تفاوت معنی دار بین کلن ها نسبت به این آفت نشان دهنده وج نتایج تجزیه واریانس میزان آلودگی کلن هاي تبریزي به پسیل گالزا     
داراي باالترین آلودگی و کلن  P.n.56/52کلن هاي  نشان داد )3جدول (نتایج آزمون دانکن ). (F=9, F=2/97, P<0/05است 

P.n.63/135 56/52این نتایج نشان داد بین کلن هاي . داراي کمترین میزان آلودگی است  P.n ،P.n. 56/32 69/8و  P.n  با دارا
 P.n. ،56/75 P.n ،mehregan 56/72 بودن بیشترین میانگین آلودگی تفاوت معنی داري مشاهده نگردید، همچنین بین کلن هاي

P.n. ،62/149 P.n. ،62/154 P.n. ،betulifolia P.n. 63/135 و P.n.  هم که تراکم پایین تري داشتند اختالف معنی داري وجود
  . نداشت
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  مقایسه میانگین میزان آلودگی کلن هاي تبریزي به پسیل گالزا در ایستگاه مهرگان: 3جدول

 گروه میانگین اسامی کلن ها ردیف
1 56/52  P.n. 875/0  A 

2 P.n. 56/32  542/0  AB 

3 69/8  P.n. 500/0  ABC 

4 56/72 P.n. 333/0  BC 

5 56/75 P.n. 250/0  BC 

6 mehregan P.n. 250/0  BC 

7 62/149 P.n. 292/0  BC 

8 62/154 P.n. 208/0  BC 

9 betulifolia P.n. 167/0  BC 

10 63/135 P.n. 083/0  C 
  

 نتیجه گیري 
بر اساس نتایج بدست آمده شته هاي گالزا فقط بر روي کلن هاي تبریزي واقع در ایستگاه مهرگان مشاهده شد و سایر کلن ها نسبت      

و کمترین آلودگی مربوط به  P.n.56/72از بین کلن هاي تبریزي هم بیشترین آلودگی مربوط به کلن . ان دادندبه این آفت مقاومت نش
P.n.62/154  نشان داد که، کلن هاي  از بررسی تراکم جمعیت شته گالزاي مارپیچی روي کلن هاي تبریزياست، اما نتایج حاصل

P.n.56/52  وP.n.65/51 کلن داراي بیشترین تراکم گال و P.n. 56/75 داراي کمترین تراکم گال ایجاد شده توسط این شته است .
هم در مورد پسیل گالزا . )3(احتماالً منشأ جغرافیایی آن است که از ترکیه به ایران آورده شده است P.n.62/154دلیل عدم آلودگی کلن 

داراي بیشترین آلودگی و کمترین تراکم و آلودگی  P.n56/72نتایج مشابه با شته گالزا فقط بر روي کلن هاي تبریزي دیده شد و کلن 
نسبت به  P.n.56/52توان نتیجه گرفت که دربین کلن هاي تبریزي، کلن  با توجه به مطالب فوق می .بود P.n.63/135مربوط به کلن 

   .زا می باشدسایرین داراي بیشترین حساسیت و آسیب پذیري در مقابل شته هاي مولد گال وهمچنین پسیل هاي گال
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