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شتههای گالزای صنوبر در استان خراسان رضوی با معرفی دو گونه جدید برای فون ایران
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چکیده
شتههای جنس ) Pemphigus Harting (Hemiptera: Aphididae: Eriosomatinaeاز مهمترین شتههای گالزای درختاا نانر ر اه
شمار میروند .علی رغم اهمیت اقتصادی خسارت شته های گالزا روی درختا ننر ر ،تاکنر مطالعه اختصانی رای معرفی آنها انجام نشاد اتات .در
ررتیهایی که در هار  1396ر روی درختا ننر ر اتتا خراتا رضری نررت گرفت ،تعداد  9گرنه شته گالزا از روی درختا ننر ر ه شرح زیار
جمعآوری و شناتایی شدند:
Pemphigus borealis Tullgren, 1909*; P. bursarius Linnaeus, 1758*; P. immunis Buckton, 1896; P. passeki
Börner, 1952**; P. populi Courchet, 1879*; P. populinigrae Schrank, 1801**; P. protospirae Lichtenstein,
1885*; P. spyrothecae Passerini, 1856*; P. vesicarius Passerini, 1861.

در ین گرنههای شته جمعآوری شد  ،گرنه هایی که ا یک تتار و دو تتار مشخص شد اند ه ترتیب رای اولین ار از خراتا رضاری و ایارا
گزارش می شرند.
واژههای کلیدی :ایرا  ،ندپایا  ،درختا ننر ر ،خراتا رضری ،شته گالزا

مقدمه

1

شناخت تنرع گرنه ای ندپایا و تعیین نقا اکرلرییاک آنهاا از
نظر خسارتزا رد و یا مفید رد از اهمیت ویژ ای رخرردار اتات.
گروهی از ندپایا و خصرص حشرات اعث ناهنجاری رشد و ایجااد
گال روی اندامهای مختلف گیاها میشرند .شناتایی حشرات گاالزا
از نظر تنرع زیستی ،محصرالت فرعی جنگلهای کشرر ،ارائه الگاریی
رای مطالعات اکرلرییک حشرات و نیز خسارتزا و آفت ارد رخای
از گرنااههااا ،دارای اهمیاات اتاات  .)20رخاای گااال را شااامل همااه
تظاهرات رشدی گیا خرا مثبات یاا منفای و هماین رارر تماایزات
غیرربیعی میدانند که ترتط حیرانات یاا پارازیاتهاای گیااهی روی
گیا میز ا ایجاد میشرد .معمرال این رشد غیرربیعی در گالها ،مای
تراند در اثر افزای تعداد هیپرپالزی) یا انداز هیپرتروفای) تالرل-
های گیاهی در محل گال رجرد آید  .)14گرو های مختلف حشارات
گالزا عمرما گالهای خرد را روی میز ا های گیااهی خانای ایجااد
میکنند .در مقا ل رخی از گرو های گیاهی نیز وجرد دارند که ترتط
 2 ،1و  -3هترتیب دانشجری کارشناتی ارشد حشر شناتی کشاورزی ،اتتاد و
دانشیار گرو گیا پزشکی ،دانشکد کشاورزی ،دانشگا فردوتی مشهد
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* -نریسند مسئرل:
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گرو های متعددی از حشرات گالزا مررد حملاه قارار مایگیرناد .)1
خانراد هایی که دارای یشترین تعداد گال هساتند شاامل Fagaceae
لاار  ،راش) Rosaceae ،گاال رز ،تمشااک جنگلاای)Salicaceae ،
درختا ید ،ننر ر) و  Compositaeخارشتر و ا رنه) اند ،اماا ایان
الگری ترزیع در تراتر جها تغییر میکند .)18
شتههای زیرخاانراد  Eriosomatinaeاز مهامتارین شاتههاای
خسارتزای درختا ید و ننر ر هستند که عامل ایجاد گال روی این
گیاها می اشند  .)12از مجمرع حدود  4400گرنه شته شناخته شد
در تراتر جها تقریبا  250گرنه از آفات مهم نباتات زراعای و ااغی
ه شمار مایآیناد .ای از  70گرناه شاته در جانس Pemphigus
 Hartingا پراکن وتیع در اروپا وجرد دارد که ی از  45گرناه از
آنها ترانایی ایجاد گال ر روی میز ا های گیاهی مثل درختا ننر ر
 Populus L.را دارند  .)5این شاتههاا معمارال گاالهاایی ار روی
شاخهها ،دمبرگ و یا پهنک ارگ درختاا نانر ر اریژ Populus
 nigraایجاد میکنند  .)10فقط تعداد کمی از گرناههاا تاکمیز اناه
 )monoeciousهستند و چرخه زندگی خرد را تنها ر روی یک گرنه
ننر ر تکمیل میکنند .ا این حال اغلب گرنههای این زیر خاانراد از
شته ها دو میز انه  )heteroeciousهستند .میز ا اول آ ها درختا
ننر ر اتت که مشخصا گالهای خرد را در انداز و شکل مختف ار
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روی آ ها تشکیل میدهند و میز ا ثانریه آ ها خ های زیرزمینی
گیاهاااااا خاااااانراد ،Brassicaceae ،Asteraceae ،Apiaceae

،Chenipodiaceae
،Fabaceae
 Ranunculaceaeهستند  10و .)23

Euphorbiaceae

و

شکل  -1سیکل زندگی شتههای دومیزبانه (شته )3( )Pemphigus bursarius
)Figure 1- Life cycle of a heteroecious aphid (Pemphigus bursarius) (3

معمرال میز ا ثانریه آنها گیاهانی مانند گندم ،چغندرقند ،هاری و
کاهر هستند که ه ررر وتیعی کشت می شارند  .)10ایان شاتههاا
عالو ر خسارت مستقیمی که از رریق تغذیه از شیر گیاهی و ضعف
گیا ایجاد میکنند ا ترشح زاق خرد ه داخل گیا  ،اعاث پیییادگی
شدید رگ میز ا میشرند .همینین تعدادی از گرنهها ترانایی انتقال
ویروسهای یماریزای گیاهی را دارند .نا راین ،این شاتههاا از مهام
ترین آفات خطرناک گیاها زراعی تلقای مایشارند  .)11همیناین
گالهای گرنههای مختلف  Eriosomatinaeمیترانند ارزش زیباایی
شناختی درختا تایهدار و ترئینی را نیز کاه دهند  13و .)24
در ایرا تاکنر  485گرنه شته از روی گیاها مختلف جمعآوری
و گزارش شد اتت  )9که از این تعداد  7گرنه متعلق اه شاتههاای
گالزای ننر ر می اشد  .)15گرنههای گالزایی کاه تااکنر از روی
درختااا ناانر ر گاازارش شااد اتاات شااامل P. ،P. borealis
protospirae ،P. populi ،P. immunis ،bursarius

،P.

P.

 spyrothecaeو  P. vesicariusمی اشد .از این تعداد تنها دو گرنه
ی آنها قبال از منارق ننر رکاری اتتا خراتا رضری گزارش شد
ردند .)19

مواد و روشها
این مطالعه در ررل فصل رویشی تال  1396در خا هاایی از
اتتا خراتا رضری  35.1020°شمالی و  59.1042°شرقی) انجاام
گردید .در این ررتی درختا ننر ر  14منطقه شاامل پاارک سای ،
هشت رضا ،پارک پردیس قائم ،پاارک رجاا ،پاارک جنگلای رارق و
روتتای النا در شهرتاتا مشاهد ،چناارا  ،رادکاا  ،شیرحصاار و
روتتای کالته شیخها از ترا ع شهرتتا چنارا  ،شهرتتا ررقباه و
تعدآ اد ،ریا و قدمگا در شهرتتا نیشا رر مررد ازدید قرار گرفت
و در تاریخ های مختلف اقدام ه یافتن گال روی اندامهای مختلاف و
تهیه نمرنه از روی میز ا های گیاهی شد.
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شکل  -2نقشه استان خراسان رضوی ،مناطق نمونهبرداری شده با مربع نشان داده شدهاند -1( .شهرستان مشهد -2 ،شهرستان چناران-3 ،
شهرستان طرقبه -4 ،شهرستان نیشابور)
Figure 2- Map of Razavi Khorasan province, sampling localities are indicated by squares. (1- Mashhad, 2- Chenaran, 3)Torghabe, 4. Neyshabour

گال ها ا ترجه ه محال ایجادشاا از روی ارگهاا ،دمبارگ و
شاخهها جمعآوری شدند و از آ ها عکس تهیاه مایشاد .شاتههاای
فرنداتریکس و مهاجر ترتط قلم مر از درو گالها جمعآوری شاد و
ه داخل شیشاه هاای محتاری الکال  % 75انتقاال یافتناد .ار روی
شیشههای محتری شته ها ،نام گرنه ی میز ا گیاهی ،تیپ خساارت،
تاریخ و منطقه جمعآوری نرشته میشد .شافا تاازی و آمااد تاازی
نمرنهها ا ترجه ه روش لکمن و ایستاپ  )5انجام شاد .شناتاایی
اولیه گرنهها ا اتتفاد از کلید های شناتایی لکمان و ایساتاپ )5
انجام و ا ارتال نمرنه ها رای دکتر رامن هالج  )Roman Hałajاز
کشرر لهستا  ،شناتایی نمرنهها قطعی شد.

نتایج
در این ررتی تعداد  9گرنه شته از قبیله  Pemphiginiو جانس
 Pemphigus H.از اندامهای هارایی درختاا نانر ر شاامل ارگ،
دمبرگ و شاخهها جمع آوری و شناتایی گردید کاه در این آ هاا دو
گرنااه  Pemphigus passeki Börner, 1952و Pemphigus

 populinigrae Schrank, 1801ه عنرا گزارش جدید رای فار
ایرا معرفی میشرند.
خانواده Aphididae
زیرخانواده Eriosomatinae
قبیله Pemphigini
جنس Pemphigus Harting, 1839
گونه Pemphigus borealis Tullgren, 1909

شکلشناتی :رن افراد مرتس تبز مایل ه خاکساتری همارا
ا پرش گرد تفید مرمی ،در افراد الدار شاخکها ش ندی ،ررل
آنها حداکثر را ر نصف ررل د  .تعداد ریناریای ثانری روی ند ترم
شاخکها  ،19-13چهارم  ،5-4پنجم  9-6و ششام  10-6عادد کاه
حلقری شکل هستند شکل.)4-4
زیستشناتی :گالهای این گرنه روی شاخههای تبریزی کرز ای
شکل ه نظر میآیند شکل  .)2-3افراد االدار در اوایال تا ساتا از
گالها خارج و ه رر میز ا ثانری کاه در ایارا مشاخص نیسات
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مهاجرت میکنند .افراد جنسی در اواخر پاییز ظاهر میشرند .)19
پراکن  :این گرنه در منطقه پالئارتیاک در تراتار قسامتهاای
شمالی از ترئد تا چین و یاپن انتشار دارد  .)5همینین از انگلستا و
ایاالت متحد آمریکا نیز گزارش شد اتت  .)8در ایرا نیز از اررا
کرج ،منارق البرز مرکزی و اررا تمنا جمعآوری شد اتت .)20
نمرنههای ررتی شد  :در این مطالعه ،این گرنه از پارک سای ،
پارک پردیس قائم ،پارک جنگلای ررق مشاهد) ،قادمگا و تاعدآ ااد
نیشا رر) در تااریخ هاای  7خارداد  24 ،1396اردیبهشات 18 ،1396
فروردین 1396و  28اردیبهشت  1396جمعآوری گردید.
گونه Pemphigus bursarius Linnaeus, 1758

شکلشناتی :در افراد مرتس رن د در نمرنه های زند تابز
مایل ه خاکستری همرا ا گرد تفید مرمی .در افراد مهاجر شاخکها
ش ندی .تعداد ریناریای ثاانری روی ناد تارم شااخکهاا ،15-7
چهارم  ،9-2پنجم  5-3و ششم  7-3عدد .شکل ریناریاها یضای تاا
حلقری اتت.
زیستشناتی :فعالیت این گرنه اا گرناه  P. borealisهمزماا
شروع میشرد .افراد مؤتاس در اوایال هاار اا رشاد ارگهاا ،روی
دمبرگها گال هایی فالتکی شکل و ترخالی که انداز آ ها در حدود
فندق یا کمی زرگتر اتت ایجاد میکنند شکل  .)5-3میز ا واتاط
رای این گرنه در ایرا شاناخته نشاد اتات ولای در اروپاا گیاهاا
خااااانراد  Asteraceaeاز جملااااه کاااااهر و گیاهااااا خااااانراد
 Chenopodiaceaeمانند تلمهتر ه عنرا میز اا واتاط گازارش
گردید شد اند .)19
پراکن  :این گرنه در اروپاا ،آتایای غر ای و مرکازی ،شامال و
جنرب آفریقا ،آمریکای شمالی و جنر ی و احتماال در اتترالیا و نیرزلند
انتشار دارد  .)4در ایرا تاکنر از اررا قزوین ،همدا  ،منارق البرز
مرکزی و اررا تهرا گزارش شد اتت .)19
نمرنههای ررتی شد  :در این مطالعه ،این گرنه از پارک سای ،
هشت رضا ،پارک رجا ،پارک جنگلی ررق ،روتاتای النا مشاهد)،
ریا  ،قدمگا  ،تعدآ اد نیشا رر) ،روتاتای شیرحصاار ،شاهر چناارا
چنارا ) و ررقبه در تاریخهای  7خرداد  13 ،1396خارداد 18 ،1396
فروردین  29 ،1396تیار  23 ،1396اردیبهشات  31 ،1396فاروردین
 28 ،1396اردیبهشت  6 ،1396خرداد  1396و  7تیر  1396جمعآوری
شد.
گونه Pemphigus immunis Buckton, 1896

شکلشناتی :در افراد مؤتس رن د تبز تیر و گاهی مایال
ه خاکستری ا پرششی از گرد تفید مرمی .شاخکها در افراد االدار
ش ندی ،ند ششم تقریبا را ر ا ند ترم .تعاداد ریناریاای ثاانری

روی ند ترم شاخکها  ،10-8چهارم  3-2و پنجم در رخی از مرارد
تنها یک عدد شکل .)3-4ریناریای انلی روی ند پنجم شااخکهاا
تمام عرض انتهایی ند را در رگرفته اتت .)19
زیستشناتی :رای این گرنه تاکنر میز ا واتط شناخته نشاد
اتت  .)20گالهای ایجاد شد ترتط این گرناه قلار ای شاکل ،اه
انداز فندق تا کمی زرگ تر از گردو کاه تاطح خاارجی آنهاا کاامال
خشبی و مانند پرتت درخت و در انتها دارای شاکا اتت شاکل -3
 .)1افراد ال دار در اوایل تا ستا از رریق آ خارج شد و اه رار
میز ا های واتط مهاجرت مینمایند .)19
پراکن  :این گرنه در اروپا ،شمال آفریقا ،جناربغر ای و آتایای
مرکزی ،پاکستا  ،شمال غرب هندوتتا و چین  )22پاراکن دارد.
در ایرا نیز در تمام منارقی کاه  Populus nigraوجارد دارد یافات
میشرد .)19
نمرنههای ررتی شد  :در این ررتی ،این گرنه از هشات رضاا،
پارک پردیس قائم ،پارک رجا ،پارک جنگلای ررق مشاهد) ،قادمگا ،
تعدآ اد ،روتتای رادکا نیشا رر) و ررقبه در تاریخ هاای  13خارداد
 24 ،1396اردیبهشت  7 ،1396خرداد  18 ،1396فروردین 29 ،1396
تیر  28 ،1396اردیبهشت  1396و  7مرداد  1396جمعآوری شد.
گونه Pemphigus passeki Börner, 1952

شکلشناتی :شاخکها در افراد مهاجر ش ندی اتت .ریناریای
اولیه در ند ششم شاخک سیار زرگ تر از ریناریاای ثانریاه اتات و
تشکیل گرو گسترد ای را داد اتت که دور شااخک را فارا گرفتاه
اتت .تعداد ریناریای ثانری روی ند ترم شاخک  ،16-12چهاارم -3
 ،5پنجم  6-4و ششم  8-6عدد اتت شکل .)5 )5-4
زیستشناتی :افراد مرتس در اوایل هاار گاالهاایی را ار روی
رگهای درختا ننر ر  Populus nigraایجاد میکنند .این گالها
ا تررم نیمه انتهایی دمبرگ شکل میگیرند و در رارل پهناک ارگ
کشید میشرند که در قسمت ا تدایی معمرال متررم تر و عریضترناد
شکل  .)9-3میز ا ثانریه این شته ریشههای گیا Carium carvi
 L.اتت .)16
پراکن  :این گرنه در شمال غرب ،شمال و خ هاای مرکازی
اروپا  )5و الروس  )6گسترش دارد .وجرد این گرنه رای اولین اار
از ایرا گزارش میگردد.
نمرنههای ررتی شد  :این گرنه از منطقه قدمگا در شهرتاتا
نیشا رر در تاریخ  28اردیبهشت  1396جمعآوری شد.
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شکل  -3انواع و محل ایجاد گال در شتههای جنس P. populinigrae -4 P. vesicarius -3 P. borealis -2 P. immunis -1 :Pemphigus spp.

(P. passeki -9 P. protospirae -8 P. populi -7 P. spyrothecae -6 P. bursarius -5شکلها از نگارنده اول)
Figure 3- Type and location of gall forming in Pemphigus spp. Aphids: 1- P. immunis, 2- P. borealis, 3- P. vesicarius, 4- P.
)populinigrae, 5- P. bursarius, 6- P. spyrothecae, 7- P. populi, 8- P. protospirae, 9- P. passeki (Photos from first author
گونه Pemphigus populi Courchet, 1879

شکلشناتی :در افراد مرتس رن نمرنههای زند تبز تیار اا
جالی آ ای و پرشاید از گارد تافید مارمی .در االدارهاای مهااجر
شاخکها ش ندی .تعداد ریناریای ثانری روی ند ترم شااخکهاا
 ،7-4چهارم  4-2و پنجم  3-2عدد .شکل ریناریاها یضی ،دوکی و یا
حلقری .ررل ند ترم شاخکها از مجمارع رارل نادهای چهاارم و
پنجم لندتر اتت و ند ششم تقریبا را ر اا رارل مجمارع نادهای
چهارم و پنجم شکل .)6-4
زیستشناتی :در اوایل هار روی رگبرگ میانی Populus nigra

گالهای نخردی شکلی که انداز آ ها ه زرگی نخرد و یاا حاداکثر
فندق میرتد ترتط افراد مؤتس رجرد میآید .این گاالهاا ممکان
اتت ه نررت انفرادی یا دتتهجمعی اشند که ه رن تبز تا قرماز
دید میشرند شکل  .)7-3در اواتط تا اواخر تیرما در انتهای گالها
شکا ایجاد شد و شتههای داخل که الدار هستند خارج و ه رر
میز ا ثانری که در ایرا شناخته نیست مهاجرت مینمایناد گاالهاا
پس از خروج شتهها می ریزند .ر اتاس منا ع در اروپا میز اا ثاانری
گیاهااا خااانراد  Fabaceaeماننااد  Medicago lupulina L.و
 Lathyrus pratensis L.می اشند .)16
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پراکن  :این گرنه در اروپا ،جنرب غر ای و آتایای مرکازی و از
شرق تا چین پراکن دارد  .)7در ایرا این گرنه قبال از منطقه لاد
واقااع در منااارق کرهسااتانی ناارر الباارز مرکاازی) و اراارا تهاارا
جمعآوری شد اتت .)19
نمرنههای ررتی شد  :این گرنه از پارک جنگلی ررق مشاهد)،
ااریا  ،قاادمگا  ،تااعدآ اد نیشااا رر) ،روتااتای شیرحصااار ،چنااارا و
روتااتای شاایخها چنااار ) در تاااریخهااای  18فااروردین 31 ،1396
فروردین  28 ،1396اردیبهشت  6 ،1396خرداد  7 ،1396تیر  1396و
 16خرداد  1396جمعآوری شد.
گونه Pemphigus populinigrae Schrank, 1801

شکلشناتی :در افراد مرتس رن

اتت .در افراد الدار تعداد ریناریای ثانریه روی ند ترم شاخک -12
 ،18ند چهارم  ،7-3پنجم  7-4و ششم  8-2عدد اتت شکل .)2-4
زیستشناتی :گالهای این گرنه گرد و ا تطحی نا ه رن
تبز تا مایل ه زرد و قرمز در امتداد رگبرگ انلی تشکیل مایشارند
شکل  .)4-3افراد الدار در اوایل مرداد ما ه تمت میز اا ثانریاه
که  Filago L.و  Gnaphalium L.اتت مهاجرت میکنند .)5
پراکن  :این گرنه در تراتر اروپا ،شامال آفریقاا ،جنارب غر ای
آتیا ،آتیای مرکزی و در تراتر شرق تیبری پراکند اتت  .)17این
گرنه رای اولین ار از ایرا گزارش میگردد.
نمرنههای ررتی شد  :این گرنه از منارق چنارا و شیرحصار در
تاریخهای  7تیر  1396و  6خرداد  1396جمعآوری شد.

نمرنههاای زناد تابز تیار

شکل  -4ویژگیهای ریخت شناسی شاخک شتههای مهاجر در تعدادی از گونههای جنس P. -2 ،P. vesicarius -1 : Pemphigus Harting.

( P. spyrothecae -7 ،P. populi -6 ،P. passeki -5 ،P. borealis -4 ،P. immunis -3 ،populinigraeشکلها از نگارنده اول)
Figure 4- Morphological traits of antennae on fundatrigeniae of Pemphigus Hartig: 1- P. vesicarius 2- P. populinigrae 3- P.
)immunis 4- P. borealis 5- P. passeki 6- P. populi 7- P. spyrothecae (Photos from first author

گونه Pemphigus protospirae Lichtenstein, 1885

شکلشناتی :در افراد الدار شاخکها ش نادی اتات .تعاداد
ریناریای ثانریه ند ترم شاخک  ،14-9چهارم  ،5-2پنجم  4-2و ند
ششم  8-2عدد اتت.
زیستشناتی :این شته در اوایل هار گالهایی ه رن تبز و یاا
تبز ا لکههای قرمز رن ه نررت مارپییی ر روی دمبارگ ارگ
های درختا ننر ر  Populus nigraایجاد مایکنناد .ایان گاالهاا
اغلاب ناازکتار و تعاداد پای خارردگیهاای آ یشاتر از گرناه P.
 spyrothecaeاتت شکل .)8-3
پراکن  :در اروپا ه ررر گسترد ای ترزیع شد اتت ،همینین از

غرب تیبری تا آتیای مرکزی و چین نیز پراکند اتت .)7
در ایرا نیز در خ های مرکزی کشرر پراکند اتت.
نمرنههای ررتی شد  :این گرنه از منطقاه اریا در تااریخ 31
فروردین  1396جمعآوری شد.
گونه Pemphigus spyrothecae Passerini, 1856

شکلشناتی :در افراد مؤتس رن نمرنههاای زناد خاکساتری
روشن تا مایل ه کرم و گاهی زرد و پرشید از گرد تافید مارمی .در
افراد ی ال نسل عد از مرتس د کشید و دوکی .روزنه کررنیکرل
دید میشرد .در افراد مهاجر شاخکها ش نادی ،رارل ناد تارم

شتههاي گالزاي صنوبر در استان خراسان رضوي با معرفی دو گونه جدید...

شاخکها را ر ا مجمرع ررل نادهای چهاارم و پانجم .ناد ششام
شاخکها رریلتر از ند پنجم .ریناریای ثانری یضی شکل تا حلقری،
تعداد آنها روی ند ترم  ،7-4چهارم  4-1و پنجم  1-0عادد شاکل
.)19 )7-4
زیستشناتی :مؤتسها در هنگام ظهرر رگها روی دمبرگهاا
مستقر و تدری دمبرگها را ه حالت مارپییی و ضخیم در میآورناد
که ی از ته پیییدگی ندارند .رن گالهایی که اه رار آفتااب
قرار دارند اغلب قرمز اتت شکل  .)6-3گالها ه رارر کامال ساته
نبرد و شتهها از یک شکا مرجرد در امتداد گالها ه یرو را پیدا
میکنند  .)21این گرنه تغییر میز ا نمیدهد.
پراکن  :دارای پراکن گسترد ای در اروپا ،شمال آفریقاا ،غارب
تیبری ،پاکستا و خ هایی از کانادا می اشد  .)5در تمام مناارق
کرهستانی و هر کجا که درخت تبریزی اشد پیدا میشرد .)19
نمرنههای ررتی شد  :این گرنه از منطقه تاعدآ اد در تااریخ 28
اردیبهشت  1396جمعآوری گردید.
گونه Pemphigus vesicarius Passerini, 1861

شکل شناتی :در افراد مرتس د ه رن آ ی اا پرشا گارد
تفید مرمی .در افراد ال دار شاخکها شا نادی ،تعاداد ریناریاای
ثانری روی ند ترم شاخکها  ،11-6چهارم  4-1و پنجم  2-0عادد
اتت شکل .)1-4
زیستشناتی :گال هاا در اوایال اردیبهشات اه تادری تشاکیل
میشرند .این گالها در ا تدا گرد و تبز رن که روی جرانههای تااز
رویید درختا تبریزی قرار گرفتهاند و ا رشد تدریجی ،شکل مرجانی
ه خرد میگیرد که از ه هم پیرتتن چند گال تشکیل میگردد شکل
 .)3-3در اوایل تا ستا ا ایجاد شکا در انتهای گاالهاا االدارهاا
خارج و ه رر میز ا واتط نامشخص مهاجرت مینمایند .گاالهاا
پس از خروج الدارهاا خشاک شاد و مادتهاا روی درخات ااقی
میمانند.
پراکن  :در جنرب اروپا ،الجزایر ،جنرب غر ی و آتیای مرکازی،
شرق تا پاکستا و هند پراکند اتت  .)4در ایرا نیز در هر کجا کاه
 Populus nigraوجرد داشته اشد پیدا میشرد .)19
نمرنههای ررتی شد  :ایان گرناه از مناارق قادمگا  ،تاعدآ اد
نیشا رر) روتتای شیخها چنارا ) و ررقبه در تااریخ  29تیار ،1396
 28اردیبهشت  1396و  16خرداد  1396جمعآوری شد.
کلید شناسایی شته های گالزای صنوبر جمعآوری شده در
مطالعه حاضر بر اساس شکل و محل تشکیل گال با استفاده
از حالج و اوسیاداچ ()10

 -1گالها روی شاخهها 2.........................................................
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گالها روی دمبرگ و پهنک رگ 3....................... ................... -2)1گالها اغلب کروی ،ا دیرار ضخیم و تاطحی نااهمرار و
چین و چروک و اغلب ترک خررد ه انداز گردو .قطری در حادود 4
تانتیمتر .معمرال صررت جداگانه و کمتر ه ناررت گروهای )4-1
P. immunis Buckton.......................................................................
 گالها نسبت ه گرنه قبلی سیار کرچکتر حادود  2.5تاانتیمتر) .تقریبا یضی شکل ا تطحی نا و اغلب ه نررت گرو های
 6-4تااایی حتاای تااا  10عاادد) ،ااا منااارق خروجاای جاادا از هاام
P. borealis Tullgren........................................................................
 -3)1گالها روی دمبرگ 4...........................................................
 گالها روی پهنک رگ7............................................................ -4)3گالها ر روی دمبرگ .دارای کمی انحنا ،صررت گال ای
شکل یا کیسهای شکل در رن های تبز ،زرد-تبز و گاهی اوقات ه
رن قرمز-قهر ایP. bursarius Linnaeus.....................................
 گااالهااا ااه شااکلهااای دیگاار :شااانه ماننااد ،تاااج ماننااد ومارپییی5................................................................................................
 -5)4گالها شانه مانند ،تاج مانند و یا گرز مانند و همیشه دارای
مراحل مختلف رشدی شته هستندP. vesicarius Passerini.........
 گالها مارپییی6......................................................................... -6)5گالها ه نررت پهن و پی خررد ر روی دمبرگ .اغلاب
تعداد پی خرردگی کمتر از  5دور  .)4-3گالها ه رن تبز ،زرد-تبز
تا قهر ای-قرمز .از شد گاالهاا در انتهاای تا ساتا و آغااز پااییز
P.spyrothecae Passerin..................................................................
 گالها ه نررت پهن و ه شدت ماارپییی ار روی دمبارگ.معمرال پی خرردگیها از نظر انداز کرچک اماا دارای تعاداد یشاتری
پی خرردگی نسابت اه  P. spyrothecaeای از  5دور) .گاالهاا
اغلب در تمام تطح دمبرگ و پایه پهنک ارگ .معمارال اراق و اه
رن تبز یا تبز ا لکه های قرمز .از شاد گاالهاا اغلاب در آغااز
تا ستا تا اواتط تا ستا P. protospirae Lichtenstein..............
 -7)3گااالهااا اار روی پهنااک اارگ و در امتااداد رگباارگ
انلی8.....................................................................................................
 گالها ر روی پهنک رگ ،تقریبا کروی یا یضای شاکل و االبههایی نامنظم .همیشه قسمت پایینی اریاکتار از قسامت ااالیی.
گال ی شکل یا شبیه چرب یس ال ،روی رگبرگ انلی و نزدیک اه
دمبرگ قرار گرفته .زرگتر از فندق و اغلب تبز رن
P. populi Courchet...................................................................
 -8)7گالها در امتداد رگبرگ انلی رریل شاد اماا در قسامت
پایه خرد رریلتر ه دمبرگ و پهن رگ متصال)P. passeki ......
Borner

 گالها در امتداد رگبرگ انلی گسترش یافته .آ له مانناد و اهانداز فندق .نسبتا نا  .در اغلب مرارد رنگی مایل ه قرمز روشان و
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هستند که در اغلب مرارد شناختی کافی در ارتبا ا میز ا ثانریاه آ
 قا ل ذکر اتت که میز اا ثانریاه رخای از.ها در دتترس نمی اشد
گرنهها دارای کشت گسترد ای هستند و رای کشاورزی اهمیت دارند
 ناا راین. هری و کاهر اشاار کارد،که از آ جمله میترا ه چغندر
شناخت و ررتی زیست شناتی این شتهها میتراند در کنتارل آ هاا
.سیار مؤثر اشد

سپاسگزاری
ه این وتیله از کلیه عزیزانای کاه نگارنادگا را در انجاام ایان
پژوه یاری نمردند و ه ویژ آقای دکتار رامان هاالج آزمایشاگا
حشر شناتی انجمن ربیعی تیلسیای شمالی لهستا ) رای کمک در
 آقای مهندس علیمحماد ملرنادی کاه در،شناتایی نمرنه های شته
 ایان مطالعاه.جمعآوری نمرنهها ما را یاری نمردند قدردانی مایشارد
قسمتی از پایا نامه نگارند اول رد کاه اا حمایات ماالی دانشاگا
.فردوتی مشهد انجام گرفت و دینرتیله قدردانی میگردد
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.ه ندرت مایل ه تبز و در یشتر مارارد دارای رنا زرد مختصاری
P. ......... فقااط تااا حاادی از خ ا پااایینی پهنااک اارگ اااز شااد
populinigrae Schran

 از جملاه، از نظار زیساتشناتایPemphigus شتههای جانس
 همینین شکل گاالهاای ایان.مرفرلریی گال سیار متفاوت هستند
شتهها دارای ثبات قا ل ترجهی اتات کاه شناتاایی قا ال اعتمااد و
تریعی را ترتط حشر شناتا از روی شکل ظاهری گالهاا امکاا
.)2 پذیر میکند
، گرنه شتهای که در اروپا اعث انراع مختلفی گال میشرند14 از
 گرنه دارای چرخه کامل هستند و تیکل زندگی خرد را ر روی دو13
Pemphigus spyrothecae  تنهاا گرناهی.میز ا تکمیل می کنناد
 مطالعات انجاام.)10 چرخه زندگی خرد را روی ننر ر کامل می کند
P. bursarius شد در آمریکای شمالی نشاا داد اتات کاه شاته
P. populitransversus  روی چغندرقنااد وP. betae ،روی کاااهر
 در.)2 روی کلم اعث آتیب جدی اه ایان محصارالت مای شارند
 دارای دو میز ااP. spyrothecae ایرا نیز تمامی گرنهها اه جاز
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