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 چكيده 
مدت پنج سال اجرا آغاز و به 1390غربی از سال در استان آذربایجان (.Salix spp) درختان بیدهای مختلف مطالعه آفات گونه
آوری شد. جمعانتخاب زارهای طبیعی بید و کلکسیون پایه مادری بید در ایستگاه ساعتلو هفت ایستگاه در بیشه ،شد. در این بررسی
ها انجام شد. روز تا یک ماه یکبار در هریک از ایستگاه 15فاصله هر های مختلف بید در طول فصول رویش به آفات روی گونه

های آلوده بید و پرورش مراحل نابالغ حشرات آوری شاخهآوری مستقیم آفات از روی گیاه میزبان، جمعصورت جمعبرداری بهنمونه
آوری و شناسایی خانواده جمع 26گونه از بندپایان آفت متعلق به  40در مجموع رش انجام شد. در این بررسی داخل ظروف پرو

های تصادفی طی دو سال ارزیابی شد. داده آفت در قالب طرح کامالً گونه شش تعداد خسارت ا، یتیجمع تراکم زانیمشدند. 
تحلیل و برای مقایسه میانگین از آزمون توکی در سطح احتمال یک وجزیهت SPSS 19افزار آماری دست آمده، با استفاده نرمبه

 .Monosteira unicostata (Mulsآوری شده، تعداد شش گونه آفت شامل: سنک بید و صنوبردر بین آفات جمع شد.درصد استفاده 

& Rey)ای لکه، کنه دوTetranychus urticaeKoch شته خالدار بید ،Tuberolachnus salignusGmel.خوار چوب ، سوسک
Melanophila pictaPall. شته سیاه بید ،Chaitophorus niger Mord. ای زنبور مولد گال لوبیایی و گونهPontania sp.  از اهمیت
 .Sگونه  و بعد از آن S. excelsaعنوان آفات مهم درختان بید شناخته شدند. در این پژوهش گونه بید بیشتری برخوردار بوده و به

alba  میزبان بسیاری از آفات با درجات مختلف آلودگی در کلکسیون پایه مادری بید بودند. همچنین گونهS. aegyptiaca  کمترین
 تراکم آفات را داشت.

 
 غربی، حشره، کنه، آذربایجانآوردرختان بید، فون، بندپایان زیان های کليدی:واژه

 

 مقدمه
همیت دارای ا مع طبیعیاجودر بر اینکه درختان بید عالوه

تولید و  یشیرو تتجدید حیادر  هستند دییاز ربسیا

انرژی زیستی و (، Djomo et al., 2015) دهتوستیز
 کنترل فرسایشو  (Karp et al., 2011) های زیستیسوخت

(Bariteau et al., 2013 )مند هستندارزش بسیار. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2015.00344/full#B54
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ههای  دلیهل ویژگهی  بیشتر بهه های مختلف بید تنوع گونه
ای فیبری فرد آنها مانند سرعت رشد، سیستم ریشهبهمنحصر

 گسهههترده، سهههازگاری بههها شهههرای  خههها  محیطهههی  
(Vangronsveld et al., 2009 ،) میزان باالی تبخیر و تعرق

جهذب مهؤ ر مهواد    (، Ebbs et al., 2003) در فصهل رشهد  
تحمههل (، Elowson & Christersson, 1994) مغههذی
 هههای اشههباع و کمبههود اکسههیژن در منطقههه ریشههه  خهها 

(Kuzovkina et al., 2004) و سهههولت تکریههر رویشههی 
(Gray & Sotir, 1996) ههای بیهد   باشد. برخی از گونهمی

توجهی به خشکی داشهته و در برابهر شهوری    مقاومت قابل 
 اعنوا .(Hightshoe, 1998) متوسهه  نیههز مقههاوم هسههتند 

 وتمتفاهههای آلههودگی ایبر هندز یفیلترهارا  بیددرختههان 
 (.Teresa, 1998) اندکردهمعرفی محیطی 
غربی با توجه آذربایجانهای مختلف بید در استان گونه

به نیاز روزافزون به چوب آن در صنایع مختلف، نقش ایهن  
درختان در بخش حفاظت خا  و آبخیهزداری و نیهز بهاال    

منظهور افهزایش درآمهد    بردن میزان تولید در واحد سطح به
ای برخوردارنهد. ایهن درختهان    روستاییان، از اهمیت ویهژه 

کهه  طهوری رنهد، بهه  گیمورد هجوم آفات گوناگون قرار مهی 
اختالل در رشد، ضایعات کمی و نیز کیفی چوب آنها را بهه  

  (.Hashemi Khabir, 2010) همراه دارد
Rezwani (2001 تعداد )ههای  گونه شهته از جهن    17

Phylloxerina ،Tuberolachnus ،Plocamaphis ،
Pterocomma ،Aphis ،Cavariella  وChaitophorus  را
تلف بید در ایران گزارش کرده اسهت.  های مخاز روی گونه

Ahadiyat ( مقاومههت آنتههی 2011و همکههاران ) زنههوزی
هههای مختلههف بیههد نسههبت بههه سههنک بیههد و صههنوبر گونههه

Monosteira unicostata (Muls. & Rey)    را در کهر
Askarianzadeh (2018 )و  Safarzadehاند. بررسی کرده

خهوار  جمعیت و مدیریت تلفیقی سوسهک چهوب   هاینوسان
روی بید مجنون در را  Melanophila picta Pallasر صنوب

و  Isebrandsاند. بررسی نموده محوطه دانشگاه شاهد تهران
Richardson (2014 فهرسههتی از )هههای ات و بیمههاریفههآ

ت بیهد  اهای آفگونه کهطوریبه. کردند درختان بید را ارائه
، Hemiptera ،Coleoptera ،Lepidopteraدر پنج راسهته  
Hymenoptera  وDiptera .در بین حشهرات،   قرار گرفتند

 هههای بیههد در جهههانگونههه شههته روی گونههه 120 بههیش از
(Blackman & Eastop, 1994)  گونه پشه از جهن    82و

Rhabdophaga  از خههانوادهCecidomyiidae  ،در اروپهها
 (.Gagne, 2010) های بید فعالیت دارندروی گونه

مطالعه فونستیک، پایه و اساس شناخت آفهات مههم و    
باشد. بنابراین عوامل کنترل بیولوژیک روی درختان بید می

رو با هدف شناسایی آفهات درختهان بیهد در    پژوهش پیش
ترتیهب امکهان   غربهی انجهام شهد. بهدین    استان آذربایجهان 

مورد بیواکولوژی آفهات و راهبهرد   های تکمیلی در پژوهش
آنها در قالب برنامهه مهدیریت انبهوهی و مبهارزه     مبارزه با 

 فراهم خواهد شد.
 

 هامواد و روش
 برداریمناطق نمونه

بهرداری، هفهت   با توجه به شرای  مناطق و امکان نمونه
 خهان، ایستگاه شهامل: خهوی، سهلماس، دره قاسهملو، دره    

مارمیشو، ایستگاه ساعتلو و مهاباد برای بررسی آفهات بیهد   
بهرداری طهی   غربی انتخاب شدند. نمونهایجاندر استان آذرب

 انجام شد. 1394تا  1390های سال
 

 آوری نمونهروش جمع

در  های اجرای طرحبرداری طی سالنمونه ،یبررس نیدر ا
و  یعیطب یهاشگاهیشده در رو نییتع یهاستگاهیاز ا کیهر
تا  نیفرورد لیساعتلو، از اوا ستگاهیدر ا دیب ونیکلکس زین
ها با نمونهمنظم انجام شد.  یدهایبا بازدهر سال  زییپا لیاوا

حشرات از  میمستق آوریجمعهای معمول )استفاده از روش

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2015.00344/full#B92
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 مویدست، پن  و قلم لهیوسدرختان به ییهوا هایاندام یرو
های آلوده گیاه میزبان، استفاده از آوری اندامجمع(، مرطوب
درختان آلوده به ( و بررسی تنه 2های توری )شکل آستین

 آوری شدند.خوار در طبیعت جمعآفات چوب
 

 

 غربي برداری روی نقشه استان آذربایجانهای نمونهسایت -1 شکل

 

 
، triandra Salixهای توری روی گونه استفاده از آستين -2شکل 

 1391ماه اردیبهشت

 

 برای خوارهای چوبهای الروی سوسکبررسي داالن -3شکل 

 1392، تيرماه alba Salixآوری حشرات روی گونه جمع

 

 آفات درختان بيد  شناسایيهای روش
آوری شده با استفاده از منابع و مقایسه با آفات جمع

های موجود توس  نویسنده و در مواردی طی مکاتبه با نمونه
پشه  مانندها برخی نمونه متخصصان مربوطه شناسایی شد.

ترتیب برای زنبور مولد گال کروی به و تریپ  گالزای بید،
، انگلستان) ن مربوطه، دکتر کیت هری امتخصص

d.harris@bangor.ac.uk)  هند،  جی. اس. بهاتیپروفسور(
bhatti.js@gmail.com ) آلمان) لیستونو دکتر اندرو ،

Andrew.Liston@senckenberg.de) و مورد  ارسال
 .شناسایی قرار گرفتند

 بررسي تغييرات جمعيت آفات روی درختان بيد
های موجود در کلکسیون پایه روی گونه این بررسی

های مادری بید واقع در ایستگاه تحقیقاتی ساعتلو طی سال
در کلکسیون پایه مادری بید، انجام شد.  1391-1392
 .Bioss. Salix elbursensis ،S  های مختلف بید شاملگونه

Gmel. excelsa ،L. S. triandra ،S. pycnostachya،  S

L. .alba، L. aegyptiaca S.، .La S. babylonic،  S.

mailto:bhatti.js@gmail.com


 ... معرفی آفات و بررسی میزان تراکم  196

Koids matsudana و .Scop S. eleagnos  از نقاط مختلف
اصله نهال به فواصل  9آوری و از هر گونه، تعداد استان جمع

 بود. متر کاشته شده 3×3
مهم بید  آفاتو خسارت ت یجمعتغییرات  در این بررسی،
شته  (d.Mor Chaitophorus niger) شامل شته سیاه بید

 سنک صنوبر (،Gmel. Tuberolachnus salignus) خالدار
((Muls. & Rey) Monosteira unicostata ،) زنبور مولد

 کنه مولد گال جاروی جادوگر (، sp.Pontania) گال لوبیایی
(Nal. triradiatusEriophyes ) خوارو سوسک چوب 
(.Pall Melanophila picta)  مورد مطالعه قرار طی دو سال

برداری از آفات در هر سال از اردیبهشت تا مهر نمونه .ندگرفت
برداری ازخسارت انجام شد )ذکر این نکته الزم است که نمونه

 .خوار شهریور هر سال انجام شد(سوسک چوب

 ت آفات روی درختان بيدبررسي ميزان خسار
های بید در برای تعیین میزان خسارت آفات مهم گونه

در هر بار بازدید از کلکسیون پایه مادری از  ،های مختلفسال
نه درخت موجود برای هر گونه بید، تعداد پنج درخت انتخاب 

برداری برای آفات نمونه .انجام گردیدبرداری از آنها و نمونه
 .ذیل انجام شد هایمختلف به روش

 
 ایصورت مشاهدهبرداری بهنمونه -1

 .Mخوار برداری از خسارت سوسک چوببرای نمونه

picta،  متری هر درخت به مدت یک دقیقه از  5/2-0ارتفاع
و میزان  گردیدصورت بصری بررسی متری بهسانتی 40فاصله 

 1های موجود روی تنه( مطابق جدول خسارت )تعداد سوراخ
 (.Haghighian, 2006دهی شد )نمره

 

 Melanophila pictaخوار بندی درصد خسارت سوسک چوبدرجه -1جدول 

بندی تراکمدرجه  درصد خسارت نوع خسارت 

 0 عدم آلودگی 0

متریسانتی 10آلودگی در اطراف طوقه تا ارتفاع  1  20-1  

متریسانتی 50آلودگی در اطراف طوقه تا ارتفاع  2  40-21  

متراکمصورت غیرمتر( بهسانتی 120آلودگی در اطراف طوقه تا ارتفاع برابر سینه )حدود  3  41-60  

صورت متراکم آلودگی در اطراف طوقه تا ارتفاع برابر سینه به 4  61-80  

صورت متراکم از سینه به اطراف طوقه تا ارتفاع باالتر رآلودگی د 5  81-100  

 

 برداری براساس شمارش جمعيت و تخمين خسارتنمونه -2
برداری از شته خالدار بید، از هر درخت، برای نمونه
متری در چهار جهت اصلی آن سانتی 100چهار شاخه 

متر از سانتی 30طور تصادفی انتخاب شد. پ  از حذف به
رار گرفت و با سرشاخه آن، بقیه ساقه داخل تله اشنایدر ق

 Bab) زدن سه ضربه یکنواخت داخل توری تکانده شد

Sadeghi, 2004 &orad m .)آوری ترتیب آفات جمعبدین
وارد قوطی موجود در انتهای تله شد.  ،شده از یک درخت
قوطی حاوی آفات  ،ها به آزمایشگاهپ  از انتقال نمونه

 ح  شدن داخل یخچال قرار داده شد. سپ منظور بیبه
 های خالدار تفکیک و شمارش شدند.شته

 شته سنک صنوبر، حشراتی مانندبرداری از برای نمونه
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و زنبور مولد گال لوبیایی،  کنه مولد جاروی جادوگرسیاه، 
متری از ارتفاع سانتی 70از هر درخت تعداد چهار شاخه 

برداری از شاخه شمالی، حداقل ارتفاع )برای نمونهمختلف 
در  شخص+حالتی که دست بهاال گرفتهه شهده اسهت(    )قد 

 ، درطور تصادفی بریده شهد جهات چهارگانه جغرافیایی به
ترین شاخه در این قسمت، مورد شاخه سمت جنوب، پایین

ههای قهرار   ترتیهب از شهاخه  های غربی و شرقی بهه شاخه
گرفته در سهمت شهرق و غهرب کهه در حهد فاصهل بهین        

برداری شده قرارداشتند، ههای شمالی و جنوبی نمونشاخه
ههای ناشهی از کنهه جهاروی     تعهداد گهال   .انتخاب شهدند 
شهمارش   ذکرشهده ههای  هریهک از شهاخه  جادوگر، روی 

بهه  برگ 20تعداد  ذکرشده از هر شاخهاین برعالوه شدند.
و داخهل  بهرگ(   80)در مجمهوع   طور تصادفی چیده شهد 

بها چسهب کاغهذی     هها و درب آن تنهد دیش قرار گرفپتری
، در پ  از انتقال بهه آزمایشهگاه   هانمونهدود شد. این مس

یخچال نگههداری شهد تها    سلسیوس در درجه  4-3دمای 
سهنک و  شهمارش   در مرحله بعدند. وتحر  شحشرات کم
 انجام شد.در زیر بینوکولر  شته سیاه
منظور تعیین خسارت زنبور مولد گال لوبیایی، به
های خههای شاهای موجود روی هریک از برگگال

سطح خسارت تعریف و میزان  11 انتخاب شده شمارش و
 دهی شدخسارت هر برگ بر حسب درصد نمره

(Hashemi Khabir, 2010)  (2)جدول. 
 

 هاتحليل دادهوتجزیه

در این بررسی میزان تراکم جمعیت، یا خسارت آفات 
مهم بید در قالب طرح کامالً تصادفی مورد ارزیابی قرار 

افزار آماری دست آمده، با استفاده نرمهای بهگرفت. داده
SPSS 19 وتحلیل و برای مقایسه میانگین از آزمون تجزیه

 توکی در سطح احتمال یک درصد استفاده شد.

دهي ميزان خسارت گال لوبيایي در واحد نمرهروش  -2جدول 

 برگ

نمره هر سطح بر 

 حسب درصد

تعریف هر سطح )تعداد گال 

 در واحد برگ(

 سطوح خسارت

 0 0 درصد 0

 1 یک گال  درصد  10

 2 دو گال  درصد  20

 3 سه گال  درصد 30

 4 چهار گال درصد  40

 5 پنج گال درصد 50

 6 شش گال درصد 60

 7 هفت گال درصد  70

 8 هشت گال درصد  80

 9 نه گال درصد  90

 10 ده گال درصد  100
 

 نتایج
گونه آفت از روی درختان  40در این بررسی در مجموع 

غربی و کلکسیون های مختلف استان آذربایجانبید در رویشگاه
 26آوری شد. بندپایان آفت متعلق به پایه مادری بید جمع
 (. 3خانواده بودند )جدول 

تعداد شش گونه آفت  آوری شده،از میان آفات جمع
، کنه دو Monosteira unicostataشامل: سنک بید و صنوبر 

، شته خالدار بید Tetranychus urticaeای نقطه
Tuberolachnus salignusخوار چوب ، سوسک

Melanophila picta شته سیاه بید ،Chaitophorus niger  و
از اهمیت   sp.Pontaniaای زنبور مولد گال لوبیایی گونه

عنوان آفات متوس  تا مهم بیشتری برخوردار بودند و به
درختان بید شناخته شدند. نحوه خسارت برخی آفات درختان 

 قابل مشاهده است. 12تا  4های بید در شکل



 

 (1390-1394غربي )استان آذربایجان درها و مناطق انتشار آنها های آفات درختان بيد، ميزبانونهگ -3جدول 

خانواده -گروه نام فارسي نام علمي گونه ردیف های ميزبانگونه   
اعضای مورد 

 حمله

اهميت در 

 استان
ها(مناطق انتشار )رویشگاه  

1 Aculus tetanothrix(Nal.( ایکنه گال آبله  Acari: 

Eriophyidae 
S. excelsa, S. alba ادخان، مارمیشو، ساعتلو، مهابقاسملو، سلماس، دره کم برگ  

2 Eriophyes triradiatus Nal. 

کنه مولد جاروی 

 جادوگر

Acari: 

Eriophyidae 
S. excelsa, S. alba ادخان، مارمیشو، ساعتلو، مهابقاسملو، سلماس، دره کم برگ  

3 Pontania sp. 

زنبور مولد گال 

 لوبیایی
Hymenoptera: 

Tenthredinidae 

S. babylonica, S. alba 

 S. excelsa , S. triandra, S. 

elbursensis, S. pycnostachya, 

 S. matsudana,S. elaeagnos 

 متوس  برگ
خان، مارمیشو، مهاباد، قاسملو، سلماس، دره

 ساعتلو، خوی

4 Pontania nr. viminalis (L.) 

گال  زنبور مولد

 کروی
Hymenoptera: 

Tenthredinidae 
S. elbursiensis ساعتلو کم برگ 

5 Rhabdophaga rosaria (L.) 

پشه مولد گال 

 رزتی
Diptera:  

Cecidomyiidae 

S. excelsa, S. alba ادخان، سلماس، مارمیشو، مهابساعتلو، قاسملو، در کم برگ  

6 Rhabdophaga heterobia  

(H.Lw.) 
- Diptera:  

Cecidomyiidae 

S. triandra ساعتلو کم برگ 

7 Pontania sp. - Hymenoptera: 

Tenthredinidae 
S. aegyptiaca مارمیشو کم برگ 

8 Aphis farinosa Gmel. - 
Hemiptera: 

Aphididae 

S. elbursensis, 

S. pycnostachya, S. alba 
 ساعتلو، مهاباد کم برگ

https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Loew
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Loew


 

خانواده -گروه نام فارسي نام علمي گونه ردیف های ميزبانگونه   
اعضای مورد 

 حمله

اهميت در 

 استان
ها(مناطق انتشار )رویشگاه  

9 Chaitophorus niger Mord. - 
Hemiptera: 

Chaitophoridae 

S.babylonica, S. triandra, S. 

matsudana, S. aegyptiaca , S. 

alba, S. elbursensis, S. 

elaeagnos, S. excelsa, S. 

pycnostachya 

 متوس  برگ
خان، مارمیشو، مهاباد، قاسملو، سلماس، دره

 ساعتلو، خوی

10 Monosteira unicostata 

(Muls. & Rey) 
برسنک بید و صنو  Hemiptera: 

Tingidae 

S. babylonica, S. excelsa, S. 

alba, S. triandra, S. 

elbursensis, S. aegyptiaca, S. 

pycnostachya, S. matsudana, S. 

elaeagnos 

 زیاد برگ
و، خان، قاسملو، سلماس، خوی، مارمیشو، ساعتلدره

 مهاباد

11 Tuberolachnus salignus 

Gmel. 
 :Hemiptera شته خالدار بید

Lachnidae 

S. babylonica, S. excelsa, S. 

alba, S. triandra, S. 

elbursensis, S. pycnostachya, S. 

matsudana, S. elaeagnos, 

خان، مارمیشوساعتلو، دره گاهی زیاد تنه  

12 Salicicola kermanensis 

Lndgr. 
یدشپشک کرمانی ب  Hemiptera: 

Diaspididae 
S. alba مارمیشو، ساعتلو کم تنه 

13 Chionaspis salicis (L.) سپردار بید Hemiptera: 

Diaspididae 
S. alba مارمیشو کم تنه 

14 Lepidosaphes malicola 

Borkh. 
 :Hemiptera سپردار واوی سیب

Diaspididae 
S. alba مهاباد کم تنه 

15 Quadraspidiotus 

perniciosus Comst. 
 :Hemiptera شپشک سان ژوزه

Diaspididae 
S. alba خاندره کم تنه  



 

خانواده -گروه نام فارسي نام علمي گونه ردیف های ميزبانگونه   
اعضای مورد 

 حمله

اهميت در 

 استان
ها(مناطق انتشار )رویشگاه  

16 Thrips viminalis Uzel - Thysanoptera: 

Thripidae 
S. excelsa, S. alba خان، قاسملو، سلماس، ساعتلودره کم تنه  

17 Cacopsylla ambigua Frst. - Hemiptera: 

Psyllidae 
S. triandra ایستگاه ساعتلو کم ریشه 

18 Tetranychus urticae Koch ایلکهکنه دو  Acari: 

Tetranychidae 
S. excelsa, S. alba وخان، قاسملو، سلماس، خوی، مارمیشو، ساعتلدره زیاد ریشه  

19 Amorpha populi (L.) - Lepidoptera: 

Sphingidae 
S. excelsa , S. alba خان، قاسملو، خویدره کم ریشه  

20 Archips sp.  Lepidoptera: 

Tortricidae 
S. alba مهاباد کم برگ 

21 Cerura vinula (L.) 

 چنگالیپروانه دم

 بزرگ صنوبر
Lepidoptera: 

Notodontidae 
S. alba ساعتلو کم برگ 

22 Yponomeuta rorellus (Hb.) لیسه بید Lepidoptera: 

Yponomeutidae 
S. alba سلماس کم برگ 

23 Phyllocnistis sp. - Lepidoptera: 

Phyllocnistidae 
S. excelsa , S. alba سلماس، مارمیشو، ساعتلو کم برگ 

24 Phyllonorycter sp. - Lepidoptera: 

Gracillariidae 
S. alba سلماس، مارمیشو کم برگ 

25 Lymantria dispar (L.) اف بپروانه ابریشمLepidoptera:  

Lymantriidae 
S. alba خانمهاباد، دره کم شاتون  

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Koch
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_H%C3%BCbner
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus


 

خانواده -گروه نام فارسي نام علمي گونه ردیف های ميزبانگونه   
اعضای مورد 

 حمله

اهميت در 

 استان
ها(مناطق انتشار )رویشگاه  

 ناجور

26 Melasoma saliceti (Wse.) 

 خوارسوسک برگ

 بید
Coleoptera: 

Chrysomelidae 

S. babylonica, S. excelsa ,  

S. alba 
 ایستگاه ساعتلو کم برگ

27 Melasoma populi L. 

 خوارسوسک برگ

 صنوبر
Coleoptera: 

Chrysomelidae 
S. alba خوی کم برگ 

28 Malacosoma neustrium L. 

پروانه 

انگشتریتخم  

Lepidoptera: 

Lasiocanpidae 
S. alba خوی کم برگ 

29 Nycteola asiatica Krul. 

پروانه توری 

 تبریزی
Lepidoptera: 

Nolidae 
S. alba خوی کم برگ 

30 Plagiodera versisoloris 

Laich. 

 خوارسوسک برگ

 بید
Coleoptera: 

Chrysomelidae 
S. alba ایستگاه ساعتلو کم شاخه 

31 Saturnia pyri L. 

 طاووسیپروانه پر

 گالبی
Lepidoptera: 

Saturnidae 
S. excelsa , S. alba مهاباد کم شاخه 

32 Melanophila picta Pall. 

سوسک 

رخوار صنوبچوب  
Coleoptera: 

Buprestidae 

S. babylonica, S. excelsa, S. 

alba, S.triandra, S. elbursensis, 

S. pycnostachya, S. matsudana, 

S. elaeagnos, S. aegyptiaca, 

مارمیشو، سلماس خان، ساعتلو،دره متوس  شاخه  

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus


 

خانواده -گروه نام فارسي نام علمي گونه ردیف های ميزبانگونه   
اعضای مورد 

 حمله

اهميت در 

 استان
ها(مناطق انتشار )رویشگاه  

33 Capnodis miliaris miliaris 

Klug. 

کرم طوقه و 

رخوار صنوبریشه  
Coleoptera: 

Buprestidae 
S. alba ایستگاه ساعتلو، مهاباد - شاخه 

34 Aegeria apiformis Cl. 

پروانه گالزای 

 صنوبر
Lepidoptera: 

Sessidae 
S. excelsa , S. alba سلماس کم شاخه 

35 Cossus cossus L. پروانه خراط Lepidoptera: 

Cossidae 
S. alba مهاباد - برگ 

36 Paranthrene tabaniformis 

Rott. 

پروانه گالزای 

 صنوبر
Lepidoptera: 

Sessidae 
S. alba مهاباد کم شاتون 

37 Zeuzera pyrina L. پروانه فری Lepidoptera: 

Cossidae 
S. alba مهاباد - برگ 

38 Polyphylla olivieri Cast. کرم سفید ریشه Coleoptera: 

Scarabaeidae 
S. alba قاسملو - برگ 

39 Oryctes sp. سوسک کرگدنی Coleoptera:  

Scarabaeidae 
S. alba قاسملو - برگ 

40 Cetonia sp. - Coleoptera: 

Scarabaeidae 
S. alba قاسملو - برگ 
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، Monosteira unicostataجمعيت سه آفت مکنده )تراکم 
Chaitophorus niger  وTuberolachnus salignus در )

 ایستگاه ساعتلو 
 بکرزا بالبی هایشته :Chaitophorus nigerشته سیاه بید 

 هب نوارها این گاهی که دارند شکم پشت در سیاهی نوارهای
می دیده بید هایبرگ روی سیاه رنگ به عموماً و چسبیده هم
های میزبان این آفت در این گونه(. Behdad, 1988) شوند

 .S.alba ،S. excelsa ،S. triandra ،Sبررسی شامل: 

babylonica ،S. elbursensis ،S. pycnostachya ،S. 

matsudana  وS. elaeagnos بودند. 
ها با سنک :Monosteira unicostataسنک بید و صنوبر 

ها، کاهش رشد و تغذیه از شیره گیاهی باعث زرد شدن برگ
ها و فضوالت های پورهشوند. تجمع پوستهخزان زودرس می

شود ها نیز باعث اختالل در فتوسنتز میدر سطح زیرین برگ
(Gregory, 2002 .) این آفت یکی از آفات مهم و کلیدی بید

در این تحقیق روی تمام باشد که در استان با خسارت زیاد می
 (.3های بید مشاهده شده است )جدول گونه

 خالدار شته :Tuberolachnus salignusشته خالدار بید 
 وارد خسارت گیاهی شیره مکیدن با هاشته سایر همانند نیز بید
 شکلبه و فراوان هاشته این توس  شده ترشح عسلک. کندمی

 زمین به و شده جاری درخت تنه از که باشدمی درشتی قطرات

 جمعیت ترشحات اینی فراواندلیل  به مواقع گاهی. ریزدمی
این گونه  (.Behdad, 1988) روندمی بین از هاشته از زیادی

های مختلف بید غربی، از روی گونهشته در استان آذربایجان
 (.3آوری شد )جدول جمع

های حاصل از نمونهبراساس نتایج تجزیه واریان  داده
، میانگین تراکم هر سه آفت 92و  91های برداری طی سال

یادشده )شته سیاه، شته خالدار و سنک بید و صنوبر( در بین 
داری در سطح یک درصد های مختلف بید اختالف معنیگونه

 (.4نشان دادند )جدول 

(، گونه 5ها )جدول داده بندی میانگینگروهبراساس نتایج 
باالترین تراکم سنک را در مقایسه با ، .excelsa S درخت بید
برداری، این آفت روی های نمونهطی سال ها داشت.سایر گونه
 بندی میانگینگروهنتایج  نشد. دیده .aegyptiaca Sگونه 
.S  شته سیاه بید، روی گونه بیدکه ( نشان داد 6ها )جدول داده

excelsa داشت و  هاباالترین تراکم را در مقایسه با سایر گونه
 مشاهده نشد. S. aegyptiacaاین شته روی گونه 

براساس نتایج این پژوهش باالترین تراکم شته خالدار بید 
 .Sهای بیدمشاهده شد. گونه S. pycnostachya روی گونه

xcelsae ،S. alba  وelbursensis. S نظر آلودگی در  از
ن جمعیت این کمترین میزابرمراتب بعدی قرار گرفتند. عالوه

 (.7دیده شد )جدول  S. aegyptiacaاین شته روی گونه 
 



 

 .1391-1392يد در ایستگاه ساعتلو )های بروی گونهتجزیه واریانس تراکم جمعيت آفات مکنده  -4جدول 

 Chaitophorus niger Tuberolachnus salignus Monosteira unicostata نام آفت

 ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادی ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادی ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغييرات

67/56 1 سال  56/67 ns 1 67/56  56/67 ns 1 45/344  344/45* 

های بیدگونه  8 4/28013  67/3501 ** 8 4/18286  2285/8** 8 4/41796  5224/55** 

57/175 8 سال * گونه  21/94 ns 8 27/39  4/9 ns 8 6/122  15/32 ns 

برداریتاریخ نمونه  1 05/396  396/05 ns 1 139/0  0/139 ns 1 47/623  623/47** 

برداریسال *تاریخ نمونه  1 8/6  6/8 ns 1 47/3  3/47 ns 1 93/2  2/93 ns 

6/92 8 گونه*تاریخ  11/57 ns 8 21//19  2/4 ns 8 17/191  23/89 ns 

84/32 8 سال*تاریخ*گونه  4/1 ns 8 87/12  1/6 ns 8 71/115  14/46 ns 

98/73 10654 144 اشتباه  144 6/4233  4/29  144 11842 23/82  

2/193429 180 جمع   180 198683  180 2/289833   

Cv  0/29    28/16    11/25   

 
 دار نی معنی nsدار و ( معنی%1 سطح )در **( و%5* )در سطح  : عالمتباالدر جدول 



 

 های بيد در ایستگاه ساعتلوروی گونه  unicostataMonosteiraدو ساله تراکم سنک  α)=%1مقایسه ميانگين )آزمون توکي  -5جدول 

 S. excelsa S. alba S. triandra S. elbursensis S. pycnostachya S. matsudana S. babylonica S. elaeagnos S. aegyptiaca های درختان بيدگونه

 a3/52 ab65/49 abc 05/45 abc 15/44 bc85/41 cd9/36 cd85/30 e12/24 f1/0 میانگین

 

 در ایستگاه ساعتلو های بيدروی گونه niger Chaitophorusتراکم شته  α)=%1مقایسه ميانگين دو ساله )آزمون توکي  -6جدول 

 S. excelsa S. triandra S. alba S. pycnostachya S. matsudana S. elbursensis S. babylonica S. elaeagnos S. aegyptiaca های درختان بيدگونه

 a2/50 b9/36 bc6/33 bc7/32 bc4/29 c95/25 c9/25 bc5/28 d1/0 میانگین

 

 های بيد در ایستگاه ساعتلوروی گونه salignus Tuberolachnus تراکم شته α)=%1مقایسه ميانگين دو ساله )آزمون توکي  -7جدول 

 S. pycnostachya S. excelsa S. elbursensis S. alba S. triandra S. matsudana S. babylonica S. elaeagnos S. aegyptiaca های درختان بيدگونه

 a55/48 b35/42 bc35/38 c55/35 d3/27 d75/26 d4/25 d65/22 e55/14 میانگین
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و  Eriophyes triradiatusخسارت آفات گالزا )
sp.Pontania خوار ( و سوسک چوبMelanophila picta 

 در ایستگاه ساعتلو

این  الرو: sp. Pontaniaزنبور گالزای بید )گال لوبیایی( 
 و کرده ایجاد لوبیا یک اندازهه ب هاییگال، رگب رویزنبور 
. است یکسان بیشوکم برگ سطح دو هر روی گال بلندی
های انجام شده . با توجه به بررسیاست قرمز اغلب گال رنگ

تمامی مناطقی که  این آفت درغربی، بایجانردر استان آذ
 (.Zahir, 1997) دارای دو نسل در سال بود انتشار داشت

 .S. alba ،S. elbursensis ،S های بیدآفت روی گونه این

matsudana ،S. elaeagnos ،excelsS.  و  babylonica. S

 مشاهده شد. 
: کنه Eriophyes triradiatusکنه مولد جاروی جادوگر 

های بید جارویی، کوچک شود که برگباعث میعامل این گال 
 .S هایاین آفت روی گونه(. Behdad, 1988) ای شوندو کپه

babylonica ،S. excelsa ،S. alba ،S. triandra ،S. 

matsudana و laeagnoseS.  شد. دیده 
این آفت با  :Melanophila pictaخوار چوب سوسک

جمله بید، صنوبر و تغذیه از چوب تنه درختان مختلف، از
کند و از آفات مهم و درجه های زیادی وارد مینارون خسارت

این (.  Sadraei, 1984 &Khial) شودیک آنها محسوب می
 های مختلف بید مشاهده شد.آفت روی گونه

های خسارت آفات زنبور گالزا، کنه جاروی میانگین داده
درختان های مختلف خوار روی گونهو سوسک چوب جادوگر

داری در سطح یک درصد نشان دادند )جدول بید اختالف معنی
8.) 

 .S گونهه   (،9هها )جهدول   داده میهانگین اسهاس نتهایج   بر

excelsa میزان خسارت زنبور گالزای بید را داشهت  بیشترین. 
 .Sههای بررسهی، خسهارت ایهن آفهت روی گونهه       طی سهال 

aegyptiaca .دیده نشد 

هها  داده میهانگین نتهایج مقایسهه    در این پژوهش بر مبنای
بیشترین میهزان    S. excelsa( مشخص شد که گونه10)جدول 

هها  خسارت کنه جاروی جادوگر را در مقایسه با سهایر گونهه  
S .های داشت. شایان ذکر است که خسارت این کنه روی گونه

elbursensis ،S. aegyptiaca  وS. pycnostachya  دیههده
 نشد.

خوار نیز نشان داد کهه  ه تراکم سوسک چوبنتایج مربوط ب
خهوار  بیشترین میزان خسارت سوسک چوب S. albaگونه بید 

خهوار روی  را داشت. همچنین کمترین خسارت این آفت چوب
 (.11دیده شد )جدول  S. aegyptiacaگونه 

 
 



 

 (1391-92های بيد در ایستگاه ساعتلو )روی گونه  sp.Pontaniaو زنبور  triradiatus Eriophyes، کنه ictap Melanophilaتجزیه واریانس خسارت سوسک  -8جدول 

 Pontania sp. Eriophyes triradiatus Melanophila picta نام آفت

اتميانگين مربع مجموع مربعات درجه آزادی ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادی ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغييرات  

25/1 1 سال  1/25ns 1 7/9  9/7ns 1 37/0  0/37ns 

های بیدگونه  8 34/10893  1361/66** 8 03/1863  232/87** 8 12/877  109/64** 

گونهسال *   8 3/51  6/41ns 8 45/3  0/43ns 8 3/2  0/28ns 

بردارینمونه تاریخ  1 60/301  301/6** 1 72/1  1/72ns - - - 

برداریسال*تاریخ نمونه  1 67/0  0/67ns 1 2/0  0/2ns - - - 

برداریگونه*تاریخ نمونه  8 34/42  5/29ns 8 14/3  098/39 - - - 

سال*گونه*تاریخ 

بردارینمونه  
8 27/2  0/28ns 8 5/0  0/063ns - - - 

6/1947 144 اشتباه  52/13  144 15/1290  95/8  72 46/618  59/8  

2/67147 180 جمع   180 54/8074   90 28/3736   

cv  25/21    4/57    8/58   
 دار نیست.معنی nsدار و ( معنی%1 سطح )در **( و%5* )در سطح  : عالمتباالدر جدول 

 



 

 های بيد در ایستگاه ساعتلوروی گونه  spPontania.های خسارت زنبور دو ساله داده α)=%1مقایسه ميانگين )آزمون  -9جدول 

 S. excelsa S. alba S. triandra S. elbursensis S. pycnostachya S. babylonica S. matsudana S. elaeagnos S. aegyptiaca های درختان بيدگونه

 a75/28 ab5/25 b9/22 c9/17 c7/14 c35/15 c25/15 c3/15 d1/0 میانگین

 

 های بيد در ایستگاه ساعتلوروی گونه triradiatus Eriophyesدو ساله خسارت  α)=%1مقایسه ميانگين )آزمون توکي  -10جدول 

 S. excelsa S. alba S. babylonica S. matsudana S. elaeagnos S. triandra S. elbursensis S. pycnostachya S. aegyptiaca های درختان بيدگونه

 a8/11 b1/7 b7 b92/5 c16/3 cd39/2 d1/0 d1/0 d1/0 میانگین

 

 های بيد در ایستگاه ساعتلوروی گونه  ictap Melanophilaر خوادو ساله خسارت سوسک چوب α)=%1مقایسه ميانگين )آزمون  -11جدول 

 S. alba S. excelsa S. babylonica S. pycnostachya S. matsudana S. elbursensis S. elaeagnos S. triandra S. aegyptiaca های درختان بيدگونه

 a4/11 b8/6 b6/6 bc82/5 bc82/5 bcd23/3 bcd06/3 cd05/2 d35/1 میانگین
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   alba Salixروی گونه  Eriophyes triradiatusخسارت کنه جاروی جادوگر  -4شکل 

 
 alba Salix گونه رویخسارت زنبورگال لوبيایي  -5 شکل

 
  alba Salix روی گونه Ypnomeuta rorellusخسارت ليسه بيد  -6 شکل

 

 
 elbursensis Salix روی گونه Pontanianr viminalis ایجاد شده توسط زنبور  کروی گال -7 شکل

 



 ... میزان تراکممعرفی آفات و بررسی   210

 

 aegyptiaca Salix روی گونه sp. Pontania زنبورگال ایجاد شده توسط  -8 شکل

 

 
 triandra Salix روی گونه Rhabdophaga rosaria پشه  گال ایجاد شده توسط -9شکل 

 

 
 excelsa Salix روی گونه Monosteira unicostata خسارت سنک بيد و صنوبر -10 شکل

 

 
  aalb Salix روی گونه Lymantria disparباف ناجور الرو پروانه ابریشم -11 شکل

 

 



 211   2، شماره 18، جلد تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران نشریه علمی

 
  pycnostachya Salix گونه روی  Tuberolachnus salignusدار بيدشته خال -12شکل 

 

 

 

 بحث
گونه از  40اساس نتایج این بررسی، در مجموع بر

های آفت از روی درختان بید در حشرات و کنه
غربی و کلکسیون پایه های مختلف استان آذربایجانرویشگاه

آوری شد. بندپایان آفت متعلق به هفت مادری بید جمع
خانواده بودند. در این بررسی، آفات مکنده  26راسته و 

 خوار، در مقایسه با آفاتها( و حشرات برگ)حشرات و کنه
خوار بیشترین تعداد گونه را داشتند. شش گونه گالزا و چوب

آوری شده از اهمیت بیشتری برخوردار آفات جمع آفت از
عنوان آفات متوس  تا مهم درختان بید شناخته بوده و به
 شدند.
های حاصل از اساس نتایج تجزیه واریان  دادهبر
سه آفت ، میانگین تراکم 92و  91های برداری طی سالنمونه

های شته سیاه، شته خالدار و سنک بید و صنوبر در بین گونه
، .excelsa S مختلف بید مشخص شد که گونه درخت بید

ها داشت. باالترین تراکم سنک را در مقایسه با سایر گونه
بیشترین میزان خسارت زنبور  .excelsa Sهمچنین گونه 

با سایر گونه گالزای بید و کنه جاروی جادوگر را در مقایسه
های بررسی، خسارت این آفات روی طی سال .داشت ها

 دیده نشد. S. aegyptiacaگونه 
و همکاران  Hashemi Khabirهای اساس بررسیبر
ترین گونه بید به آفت حساس .excelsa S( گونه 2008)

و  Ahadiyatباشد. طبق مطالعات سنک بید و صنوبر می
های زنوزی گونه( در بررسی مقاومت آنتی2011همکاران )

.S مختلف بید نسبت به این آفت، چهار گونه بید 

acmophylla،alba  S. ،atsudanam S. و S. excelsa  و تا
های ترجیحی و حساس عنوان میزبانبه S. triandraحدی 

توانند برای شوند و میسنک بید و صنوبر محسوب می
های سنک در شرای  ات کامل و پورهپرورش حشر

های منظور انجام سایر پژوهشای بهآزمایشگاهی و مزرعه
و همکاران  Ahadiyatمربوط به آفت استفاده شوند. 

(a2010 نشان دادند که میزان کاهش سبزینگی برگ )
 S. albaهای بید در ا ر خسارت این آفت در دو گونه گونه
 S. fragilis و  .elbursensisSبیشتر از  S. acmophyllaو 
( با بررسی b2010و همکاران ) Ahadiyatباشد. می

 .S. alba،S. fragilis ،Sتحمل چهار گونه سازوکار 

acmophylla   وS. elbursensis  به خسارت سنک بید و
 .Sبه این نتیجه رسیدند که دو گونه  .unicostata M صنوبر

acmophylla  وS. alba های حساس و گونه گونهS. 

elbursensis در  باشد.تر نسبت به این آفت میگونه متحمل
مورد میزان  پژوهشی که در استان چهارمحال و بختیاری در

های مختلف بید به آفت سنک انجام شد، آلودگی گونه
 S. acmophyllaو  .lbaa Sکه دو گونه  گردیدمشخص 

et al.,  aghighianH) باالترین تراکم سنک را داشتند

2019.) 
های مورد تعیین گونه علت اختالف در نتایج محققان در 

تواند به این دلیل باشد که حساس بید به آفت سنک می
های مختلف ها در گونهمیزان تحمل به آفات و بیماری
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بر گونه درخت میزبان به منشأ و خاستگاه درختان بید عالوه
 . et al(Corneanu(2016 ,.شود آن گونه نیز مربوط می

رسد عدم وجود آفات مذکور روی به نظر میبنابراین 
های فراوان دلیل وجود کر احتماالً به .gyptiacaae Sگونه 

تواند یکی از عوامل باشد که میمیهای این گونه روی برگ
ها نقش مهمی در دفاع تریکوم تحمل این گونه بید باشد.
et al Chamarthi ,.) ز آفات دارندگیاهان در برابر بسیاری ا

ریزی و تغذیه حشرات آفت تأ یر و بر رفتار تخم (2010
این، برعالوه(.  2005et alHandley ,.) گذارندمنفی می
های متراکم بر حرکت حشرات و سایر بندپایان تأ یر تریکوم

 دنشوگذاشته و باعث کاهش دسترسی آنها به اپیدرم برگ می
(., 2009et al Agrawal .) مواد  انویه گیاهی نیز از عوامل

مهمی هستند که در انتخاب میزبان توس  آفات نقش مهمی 
های گیاهی یکی از های  انویه، فنلدارند. در میان متابولیت

ترین گروه ترکیبات دفاعی هستند که ترین و گستردهرایج
حمله حشرات  نقش مهمی در مقاومت گیاهان در برابر

(.  Jyothsna, 2010 &Usha Rani) دارندخوار گیاه
ای در برابر تغذیهها نقش ضدهای ساده مانند سالیسیالتفنل

و  Aradottirهای برخی حشرات آفت دارند. نتایج بررسی
 .T( این فرضیه را تأیید کرد که شته 2009همکاران )

salignus باشد و تحت تأ یر عالئم شیمیایی گیاه میزبان می
سنجی مشخص شده است که این مایش بویاییاساس آزبر

گونه  های مختلف بید دارد.متفاوتی به گونه واکنشحشره 
 ,Colins) به این شته حساس است L.s Salix viminali بید 

داری مربت معنی واکنشسنجی و در آزمایش بویایی (2001
 Salixولی نسبت به گونه به این گونه بید نشان داده است.

triandra نداشته است اکنشیو (., 2009et al Aradottir .)
( نیز این 2007و همکاران ) Hjaltenهای نتایج بررسی

عدم ترجیح این گونه توس  البته نتیجه را تأیید کرده است. 
توان به مواد  انویه گیاهی نسبت داد. چون این شته را می

تواند برای گونه حاوی گلوکوزیدهای فنلی است که می
  (.1995Kolehmainen ,) آفت مضر باشدحشره 

خوار نیز نشان داد نتایج مربوط به تراکم سوسک چوب
بیشترین میزان خسارت سوسک  S. albaکه گونه بید 

خوار را داشت. همچنین کمترین خسارت این آفت چوب
 مشاهده شد. S. aegyptiacaخوار روی گونه چوب

 

و بعد از  saexcel. Sگونه  ،اساس نتایج این پژوهشبر
میزبان بسیاری از آفات با درجات مختلف  S. albaآن گونه 
در کلکسیون پایه مادری بید در ایستگاه ساعتلو  ،آلودگی

 S. aegyptiacaها گونه که در این بررسیحالیبودند، در
ای که در مطالعه ترین گونه نسبت به این آفات بود.متحمل
مورد ترجیح میزبانی کنه  ( در2012) Skorupskaتوس  

schizopus Schizotetranychus و  .rticaeu Tتارعنکبوتی 

Zacher های مختلف گونه بیدروی واریته L. sS. viminali 
در لهستان انجام شد، مشخص گردید که عواملی از قبیل 

ها، نوع کربوهیدرات ساختار آناتومیکی و مرفولوژیکی برگ
ر ترجیح میزبانی این آفت و ترکیبات فنلی نقش مؤ ری د

 د. ندار
های محدودی در زمینه بررسی با توجه به اینکه پژوهش

های مختلف درختان بید به آفات انجام شده تحمل گونه
بنابراین نیاز به مطالعات تکمیلی در آینده در این  ،است

 رسد.زمینه بسیار ضروری به نظر می
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Abstract 

    The study of pests oaffected different Salix species in Western Azarbaijan Province was 

started in 2011 for five years. Samplings were carried out in seven natural selected sites, as well 

as willow collection in Saatloo Research Station at 15–30 day intervals during growing seasons. 

Pest arthropods were collected using hand picking, collecting the infected tree branches, as well 

as rearing immature stages of some pests inside jars in the controlled conditions. The population 

density and also damage of six important pests were surveyed in randomized complete designe 

in Saatloo Research Station for two years. The data were analysed by the SPSS 19 software and 

comparison of means conducted by Tukey, s test. In total, 40 species from arthropods, belonging 

to 26 families, were collected and identified. Among them, Monosteira unicostata, Pontania 

sp., Chaitophorus niger, Tuberolachnus salignus, Melanophila picta and Tetranychus urticae 

were recognized as the most important pests. Among the willow species, S. excelsa and S. alba 

were considered as the important hosts for many pests, on which their densities were higher 

during the samling period. Furthermore, S. aegyptiaca had the lowest density among the above-

mentioned pests. 
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