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  چکیده
درصد سلولز یکی از مواد  65گونه هاي مختلف صنوبر با داشتن دوره رشد کوتاه، از درختان مناسب براي تولید چوب بوده و با دارا بودن      
شوند، لذا شناسایی آفات صنوبر و همچنین بررسی و تعیین کلن  خمیر کاغذ و در صنعت فیبر و نئوپان محسوب میاساسی در تولید   اولیه

 12بر روي طی سه سال بررسی در این زمینه، تحقیق. هاي مقاوم به آفات از مقوله هاي بسیار جدي در توسعه صنوبرکاري به شمار می رود
کلن هیبریدي صنوبر در ایستگاه اسالم آباد غرب در قالب طرح بلوکهاي کامال  12مهرگان و کلن تبریزي ایستگاه  10کلن هیبریدي و 

بررسی آلودگی کلن هاي مختلف به آفات در ایستگاه تحقیقاتی مهرگان نشان داد در میان آفات مختلف . تصادفی با سه تکرار انجام گرفت
 Monosteria)مطالعات نشان داد که آلودگی سنک صنوبر. استدسته بندي شده در هر دو ایستگاه جمعیت آفات مکنده غالب 

unicostata)  و زنجرك صنوبر(Empoasca decedens)  روي اکثر کلن هاي مربوط به هر سه گونهEuramerican, Deltoides, 
nigra   قابل توجه می باشد، بطوریکه از لحاظ جمعیت، تراکم و همچنین خسارتM. unicostata  و پس از آن  در درجه اولE 

decedens بطور کلی از بررسی کلیه مشاهدات در دو ایستگاه می توان نتیجه گرفت، کلن هاي . قرار داردP.d.72.51 ،
P.e.vernirobensis  وP.e.488  داراي بیشترین حساسیت به آفات مکنده و کلن هايP.n.62.154 ،P.n.63.135 و 

P.n.betolifolia  آفات مکنده هستندداراي بیشترین مقاومت به.  
  

  میزان آلودگیصنوبر، آفات، کلن، سنک، زنجرك،  :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
  الرشد و زودبازده است و با توجه به دوره کوتاه شود، از درختان سریع و به طور عام صنوبر نامیده می که در فارسی Populus جنس     

ا توجه به اهمیت کاشت صنوبر و نیز بهره برداري مفید از این درخت توجه و لذا ب. مدت رشد، بهترین نوع درخت براي تولید چوب است
دقت کافی در مسائل مربوط به داشت آن بسیار ضروري بوده و بنابر این شناسایی، کنترل و مبارزه با آفات صنوبر از مقوله هاي بسیار مهم 

 5000استان کرمانشاه با داشتن حدود  .می باشدزار هکتار ه 150در حال حاضر سطح زیر کشت صنوبر در کشور حدود . محسوب می شود
یکی از روشهاي کنترل آفات و بیماریها و در واقع مهمترین آنها . هکتار صنوبرکاري یکی از رویشگاههاي صنوبر در کشور محسوب می شود

ناشی از آنها نسبتاً مقاوم باشند و اولین قدم در یافتن ارقام و کلن هایی است که از نظر ژنتیکی در برابر آفات و بیماریهاي خاص و صدمات 
تاریخچه تحقیقات و مطالعه در زمینه حشرات صنوبر ایران  .این راه شناسایی آفات و برآورد میزان خسارت آفات مهم در هر منطقه می باشد

 ).3(نشکده کشاورزي کرج آغاز گردیدبوسیله جالل افشار همزمان با ایجاد و تاسیس موزه جانور شناسی در دا 1307در حقیقت از سال 
بیولوژي، میزان تخمریزي، دشمنان و ویژگی هاي زیستی آفات صنوبر  .)5(یکصد و بیست و هفت گونه از آفات صنوبر را گزارش کرده است

).  4و 2، 1( مورد مطالعه محققان کشورمان قرار گرفته است  Monosteira unicostataطبیعی و خصوصیات بیولوژیک  سنک صنوبر
 از خانواده  Monosteria unicostata، گونه هایی از بال ریشکداران و گونه سنک صنوبر Cicadellidaeگروههایی از خانواده 
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Tingitidae  نیز در برخی از مناطق و روي برخی از گونه هاي صنوبر با تراکم زیاد ظاهر شده و با ایجاد لکه هاي نکروزه و باقی گذاشتن
ایاي پورگی، نقره اي شدن رنگ سطح برگها، زرد شدن و ریزش زود هنگام برگها را بوجود می آورند و بدین صورت خسارت فضوالت و بق

 ).4(شدید ایجاد می کنند
  

   مواد و روش ها
 صنوبرکلن هیبریدي  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(
جمع آوري و تعداد پوره ها و حشرات  پالستیکی مخصوصجهت جغرافیایی انتخاب و برگهاي هرشاخه به صورت مجزا در داخل کیسه هاي 

به . انجام گرفت% 5مقایسه میانگین اثرات معنی دار در تجزیه واریانس با استفاده از آزمون دانکن و در سطح احتمال  .کامل شمارش گردید
در قالب طرح پایه   SASاز نرم افزارو منظور شناسایی آلوده ترین کلن در دو ایستگاه به آفات مشاهده شده، از تجزیه آماري مرکب داده ها 

  . دیدگربلوك تصادفی استفاده 
  کرمانشاه  مهرگاناسالم آباد و  هاي صنوبر تحت بررسی در ایستگاه و تبریزي فهرست کلن هاي هیبریدي:  1جدول شماره

 
 کلن هاي تاج باز ایستگاه مهرگان کلن هاي تبریزي شالک ایستگاه مهرگان  کلن هاي تاج باز ایستگاه اسالم آباد
Populus euramericana 476  Populus nigra 56/32 Populus euramericana Tripolo 

P. euramericana488  P.nigra 56/52 P. euramericana92/40 
P. euramericana92/40  P.nigra 56/72 P. euramericana476 
P. euramericana45/51  P.nigra 56/75 P. euramericana45/51 
P. euramericana Triplo  P.nigra 62/149 P. euramericana561/41 

P. euramericana Costanzo  P.nigra 62/154 P. euramericana488 
P. euramericana 561/41  P.nigra 63/135 P. euramericana214 

P. euramericana 455  P.nigra kordestan69/8 P. euramericana costanzo 
P. deltoides77/51  P.nigra Betulifolia P. euramericana455 
P. deltoids 69/55  P.nigra Mehregan P. euramericana vernirobensis 

 
P. deltoides73/51   Populus deltoids72/51 

Populus euramericana 421   P.deltoides69/55 
  

  نتایج و بحث
ختلف تبریزي بر روي کلن هاي م Monosteria unicostata (Tingiidae)بر اساس نتایج تجزیه واریانس مشاهدات تراکم سنک 

مقایسه ).   DF=9,F=15/79, P<0/05(مشخص شد بین کلن هاي مختلف از نظر میزان آلودگی به سنک تفاوت معنی دار وجود دارد
 P.n داراي باالترین میانگین آلودگی و کلن  P.n.56/52میانگین آلودگی کلن هاي مختلف تبریزي به سنک نشان می دهد که کلن 

 ،.P.n  56/52آورده شده است بین کلن هاي  3همانگونه که در جدول ). 3جدول (انگین آلودگی می باشد داراي کمترین می63/135
P.n. 56/32  69/8و  P.n. بین کلن هاي  .ستند، تفاوت معنی دار وجود نداردکه داراي بیشترین میانگین آلودگی به سنک ه
betulifolia P.n ،62/154 P.n 63/135 و P.n کمترین میانگین آلودگی به سنک می باشند از نظر آماري تفاوت معنی دار   که داراي

  .ندارند
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  مقایسه میانگین میزان آلودگی کلن هاي تبریزي به سنک در ایستگاه مهرگان: 3جدول

 گروه میانگین اسامی کلن ها ردیف

1 56/52  P.n. 625/24  A 
2 P.n. 56/32  750/22  AB 
3 69/8  P.n. 208/22  AB 
4 62/149 P.n. 958/18  BC 
5 56/75 P.n. 958/14  CD 
6 56/72 P.n. 750/13  D 
7 mehregan P.n. 708/13  D 
8 betulifolia P.n. 958/7  E 
9 62/154 P.n. 500/7  E 
10 63/135 P.n. 708/5  E 

  
 Empoasca decedens Paoli.(Cicadellidae) تجزیه واریانس داده هاي مربوط به میزان آلودگی کلن هاي تبریزي به زنجرك

پس از مقایسه میانگین ها با استفاده از ). DF=9 ،F=15/46, P<0/05(هاي مختلف تبریزي است  بیانگر تفاوت معنی دار بین کلن
ی روي و پایین ترین آلودگ P.n. 56/52آورده شده است، باال ترین آلودگی مربوط به کلن هاي  ) 4(آزمون دانکن که نتایج آن در جدول 

با بیشترین آلودگی و بین کلن  P.n.69/8و  P.n. 56/52 ، P.n.56/32همچنین بین کلن هاي . مشاهده گردید P.n. 63/135کلن 
 . با کمترین آلودگی به زنجرك تفاوت معنی داري مشاهده نشد P.n. 63/135و  P.n. betolifolia ،P.n.62/154هاي 

  ن هاي تبریزي به زنجرك در ایستگاه مهرگانمقایسه میانگین میزان آلودگی کل: 4جدول
 گروه میانگین اسامی کلن ها ردیف

1 56/52  P.n. 250/9  A 

2 P.n. 56/32  417/8  AB 

3 69/8  P.n. 083/8  AB 

4 62/149 P.n. 625/6  B 

5 56/75 P.n. 375/4  C 

6 mehregan P.n. 875/3  C 
7 56/72 P.n. 458/3  CD 

8 betulifolia P.n. 083/2  CDE 
9 62/154 P.n. 375/1  DE 

10 63/135 P.n. 500/0  E 

  
 کلی نتیجه گیري

 (Monosteria unicostata)کلن نیگرا و هیبرید در ایستگاه مهرگان براي تعیین  تراکم سنک  22در بررسی هاي بعمل آمده روي 
د می نماید و آلودگی نسبت به این آفت در کلیه کلن مشخص گردید که این آفت خسارت قابل توجهی به گونه ها و کلن هاي مختلف وار

 و  P.n.63/135 ، P.n.62/154بیشترین و کلنهاي  P.n.56/52و  P.n.56/32 ها دیده میشود و در بین نیگرا ها کلن هاي 
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P.n.betulifolia در بین کلن هاي هیبرید مهرگان نیز کلن هاي . کمترین آلودگی را نشان می دهندP.e.455 ،P.e.488  و

P.e.tripolo  بیشترین آلودگی و کلن هايP.d.61/4  ،P.d.77/51  وP.d.69/55 در . کمترین آلودگی را نسبت به سنک نشان دادند
پایین تر از  P.e.69/55و  P.e.476باال و در کلن هاي   P.d.verو  P.d.72/51ایستگاه اسالم آباد ، میزان آلودگی سنک در کلن هاي 

با استفاده از مقایسه نتایج حاصل از دو ایستگاه می توان گفت که این آفت داراي دامنه میزبانی وسیعی در میان کلن هاي . سایر کلن ها بود
بررسی هاي . هیبرید و نیگرا بوده و بیشتر کلن هاي اورامریکن، دلتوییدس و نیگراي موجود در هر دو ایستگاه را مورد حمله قرار می دهد

،  P.n.63/13  ،P.e.ver ،P.e.tripolo ،P.e.561/41 ،P.simonii ،P.e.77/51مایشگاهی روي کلن هايبعمل آمده در شرایط آز
P.e.alba ،P.e.1.214  وP.trichcarpa  حاکی از تخمریزي این حشره روي اکثر کلن هاي آزمایشی بوده و همچنین نشان دهنده

در نتیجه می توان گفت، . )1(است P.triploکمترین آن روي و  P.trichocarpa بیشترین میزان تخمریزي سنک صنوبر روي گونه
زنجرك هم مانند سنک داراي  .احتماال باال بودن تراکم و آلودگی سنک با باال بودن میزان تخمریزي این حشره روي کلن ها ارتباط دارد

هر چند میانگین تراکم آن در ایستگاه . دیددامنه میزبانی وسیع بین کلن هاست و در هر دو ایستگاه بر روي کلن هاي مختلف مشاهده گر
از نظر میزان تراکم بر . مهرگان بر روي کلن هاي مشترك بیشتر از اسالم آباد بود، اما تفاوت معنی داري بین این دو ایستگاه وجود نداشت

را نسبت به این آفت بیشترین آلودگی  P.e.488 و P.n.56/52  ،P.n.69/8 ،P.e.455روي کلن هاي مختلف بطور کلی کلن هاي 
بطور کلی از نتایج بدست آمده در ایستگاه .بوده است P.e.69/55 و P.n.135  ،P.d.561/4کمترین آلودگی هم مربوط به . نشان دادند

نسبت به اکثر  P.n.62.154نسبت به کلیه آفات حساس و کلن  P.n.56/52مهرگان روي نیگرا ها می توان چنین استنباط کرد که کلن 
در بین کلن هاي نیگرا  .مقاوم بود P.d.69.55و  حساس آفات نسبت به کلیه P.e.455 هاي تاج باز مهرگان در کلن. مقاوم است آفات

P.n.62/154 ,P.n.78 مقاومترین وکلن هاي P.n.56/53 ، P.n.47/22 بررسی هاي انجام شده . )6(حساس تا نسبتاً مقاوم می باشند
داراي بیشترین حساسیت به آفات و کلن هاي  P.e.488و   P.d.72.51 ،P.e.vernirobensis نشان می دهد که کلن هاي

P.n.62.154 ،P.n.63.135 و P.n.betolifolia داراي  بیشترین مقاومت به آفات هستند.  
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