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  گزارش کوتاه

 :Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenopteraمعرفی زنبور گالزاي اکالیپتوس
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  چکیده 

در کشور استرالیا گزارش شد و به سرعت انتشار جهانی  2000زنبور گالزاي اکالیپتوس اولین بار در سال 

از نظر  ،حشره در غیاب دشمنان طبیعی احتمالی آنپیدا نمود. رشد سریع جمعیت و سرعت باالي انتشار این 

هاي ها و ساقههاي میانی، دمبرگرگبرگ ،ریزي در بافتت ویژه است. این حشره با تخمیاقتصادي داراي اهم

استان مازندران و در شهرستان  نماید. این آفت براي اولین بار درها، گال ایجاد میجوان اکالیپتوس و تغذیه از آن

در حال حاضر وسط نویسندگان گزارش گردید. ت Eucalyptus Camaldulensisز روي اکالیپتوس گونهابهشهر 

شود. بنابراین عنوان معضل جدي محسوب میکنند بههایی که نهال اکالیپتوس تولید میاین آفت در نهالستان

  اي برخوردار است.شناخت آن مهم بوده و کنترل آن از اهمیت ویژه

  زنبور گلزا، اکالیپتوس، مازندران. کلیدي:هاي واژه

  

  

  

  



  76                                                               1/ شماره 1/ جلد 1398هاي هیرکانی / سال برداري جنگلحفاظت و بهره

  مقدمه

 Blue gumزنبــور گــالزاي اکــالیپتوس (  

chalcid ایـن گونـه از    .) بومی کشور استرالیا اسـت

باشد. اندازه این گونه زنبـور  می Eulphidaeخانواده 

، چ).  اولـین  1متـر اسـت (شـکل   میلـی  4/1تا  8/0

از کشور استرالیا بوده اسـت   2000گزارش در سال 

ـ  ،انتشـار جهـانی پیـدا کـرده اسـت      و به سرعت ه ب

هاي اخیر در بسیاري از کشـورها  که در سال طوري

فرانسه، اسپانیا، اردن، ایتالیا، اوگاندا، کنیا،  جمله؛از 

تانزانیا، الجزایر، سوریه، ترکیـه، فلسـطین اشـغالی،    

هند گزارش شده است و امروزه بـه عنـوان    و ویتنام

 شــودمــییــک آفــت جهــانی اکــالیپتوس شــناخته 

)Protasov et al., 2006 .(  

) اولین بـار آن را از  1383حسامی و همکاران (

در استان فارس گـزارش کردنـد. جعفـري و    و ایران 

) بیولوژي این آفت را در مازنـدران  1391همکاران (

ط روي ـورد مطالعه قـرار دادنـد. ایـن آفـت فقـ     ــم

 کنـد. هاي مختلف اکالیپتوس گـال ایجـاد مـی   گونه

در مقایسـه بـا    Eucalyptus camaldulensis گونـه 

ها، حساسیت بیشتري به این آفت از خود سایر گونه

دهد. این حشره تولید مثل بکرزایی دارد و نشان می

ها معموالً افراد نر وجود نـدارد و  ندر میان جمعیت آ

ــا تعــداد آ (جعفــري و  باشــدهــا بســیار کــم مــینی

  ).1391همکاران،

حشره و رشد سـریع   سرعت باالي انتشار این 

-ل بکرزایـی مـاده  ـمثـ  تولید هجمعیت آن در نتیج

زایی، چنـد نسـلی بـودن و شـاید غیـاب دشـمنان       

). Mendel et al., 2004ن باشد (طبیعی احتمالی آ

ــ ــورـتع ــل آن در کش ــلداد نس ــایی مث ــه و  ه ترکی

 نسل و در استان مازندران تـا  2-3فلسطین اشغالی 

، همکـاران  جعفـري و شـده اسـت (  چهار نسل ذکر 

داشـته و مراحـل    1ها بـا هـم تـداخل   ). نسل1391

زمـان  زیستی الرو، شفیره و حشره کامل به طور هم

 ایـن گونـه را در   گان،قابل مشاهده هسـتند. نگارنـد  

شهرستان بهشهر  در استان مازندران براي اولین بار

-جمـع  Eucalyptus camaldulensis از روي گونه

ریـزي در بافـت   تخـم  این حشـره بـا   اند.ردهک آوري

هـاي جـوان   هـا و سـاقه  هاي میانی، دمبرگرگبرگ

نمایـد  اد مـی ـال ایجــ، گنهااکالیپتوس و تغذیه از آ

هـا و  ). در آلودگی شـدید روي تمـام بـرگ   1(شکل

شود. در گال تشکیل می ،هاي آلودههاي نهالشاخه

هـایی کـه نهـال    حال حاضر این آفـت در نهالسـتان  

عنـوان معضـل جـدي    کنند بـه اکالیپتوس تولید می

    .شودمحسوب می

                                                           
1
 overlap 
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سوراخ خروجی زنبور  )نهال با آلودگی بسیار شدید، ث )نهال آلوده، ت )نهال سالم، پ )نهالستان تولید اکالیپتوس ب )الف -1شکل

   آلودگی شدید ساقه و شاخه،  )ح ،Leptocybe invasaزنبور  )هایی در نتیجه خروج زنبور، چتان خشکیدگی جوانه )ج گالزا،

  هانخوردگی آپیچ هاي آلوده وبرگ )خ

  

هـاي  دمبـرگ، جوانـه   ها بیشتر در ناحیـه گال

سـاله تشـکیل   اي یـک ـهـ ساقها و ـهانتهایی و شاخه

کـل دمبـرگ و رگبـرگ     ،آلودگی شدید د. درنگردمی

ـ  اصلی برگ و حتی تنه وسـیله گـال اشـغال    ـهاصلی ب

، ح و 1شوند (شـکل گردد که در نتیجه بدشکل میمی

هاي بافت ها از گال باعث سوراخ شدنخ). خروج زنبور

ــب آن  ــوده و تخری ــی آل ــا م ــه  ه ــه در نتیج ــردد ک گ

ث و  ،1خشکیدگی سرشاخه را به همـراه دارد (شـکل  

ج). با توجه به افزایش سطح زیرکشـت اکـالیپتوس در   

مازنــدران و همچنــین ظهــور و گســترش ایــن آفــت، 

ــالیپتوس و توج  ــالزاي اک ــور گ ـــشــناخت زنب ـــ ه ـه ب

    باشد.ترویجی امري ضروري میهاي توصیه
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  نصب کارت زرد چسبنده در نهالستان تولید نهال اکالیپتوس  -2شکل

  

  توصیه ترویحی

  هاي سالم در اولویت باشد.نهال کاشت )1

، الستانـولیدي در نهـهاي تالـدر بین نه )2

هایی وجود دارند که هیچ گونه آلودگی نهال

 ،نداشته و در برابر این آفت تحمل باالیی دارند

اي کشت گردند ها در منطقهلذا این گونه نهال

 ها تهیه گردد.تا در آینده بذور مورد نظر از آن

  از درختانی بذر تهیه گردد که آلودگی کمتري  )3

  داشته باشند.

شده از بذر هاي تهیه درختان مادري که نهال )4

ی قرار یمورد شناسا ،آنها عاري از آلودگی بودند

  گیرند.

هاي زرد چسبنده در نهالستانهاي نصب کارت )5

ت توصیه ـاهش جمعیت آفـوده جهت کـآل

 ).2(شکل  شودمی
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