
63 طبیعت ایران/ جلد 7، شماره 5، پیاپی 36، آذر - دی  1401

بررسی فون بندپایان زیان آور و مفید گونه های صنوبر در 
استان های تهران و البرز
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Abs tract
The present article is the result of research conducted on arthropods fauna associated with poplars species in the Alborz 
Research Complex of Karaj, as well as in the National Botanical Garden of Iran and Khojir region in the periods 1990 - 2011. 
Field samplings were carried out using a Steiner trap, hand picking, net cloths around infected tree branches & trunks, as well 
as rearing immature stages of the pest in controlled conditions. In this study, 55 harmful arthropod species belonging to 27 
families of 6 orders and over 37 beneficial arthropod species of 8 orders and 18 families were collected on 19 native and exotic 
poplar species. Among them, leaf-feeder insects (19 species); mites & sucking insects of sap aerial parts (28 species), and 
wood borer & root feeder insects (8 species) have been identified. Of the pests, 17 species were more important in terms of 
the severity of their attack. In terms of host range, on 19 poplar species, the identified poplar pests can be grouped as follows: 
1-Pest species that are collected exclusively on one species of poplar. 
2- Pest species with a wide host range. These pests found on more than one poplar species belong to 1-4 poplar taxonomic 
sections.

Keywords: Populus spp., Pests, Benefical arthropods, Karaj, National Botanical Garden of Iran, Khojir area.
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Poplar species in Tehran and Alborz Provinces
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چکیده
مقاله پیش رو، دستاورد تحقیقات انجام شده روی فون بندپایان گونه های مختلف صنوبر، در مجتمع تحقیقات البرز کرج، همچنین مطالعات 
انجام شده در باغ گیاه شناسی ملی ایران و نیز منطقه خجیر، طی سال های 1369 تا 1398 است.در این بررسی، نمونه برداری صحرایی از 
حشرات و کنه  ها، با استفاده از تله ضربه ای، شکار مستقیم، بستن آستین های توری دور شاخه آلوده درختان و محصور نمودن تنه های آلوده به 
آفات چوبخوار با پارچه توری انجام شد. براي به دست آوردن حشرات کامل، برخی از حشرات نابالغ، در آزمایشگاه پرورش داده شدند. در 
این بررسي ها در مجموع، 55 گونه از بندپایان زیان آور متعلق به 6 راسته و 27 خانواده و بیش از 37 گونه از بندپایان مفید از 8 راسته و 18 
خانواده روی 19 گونه بومی وغیربومی صنوبر، از این مناطق جمع آوري و شناسایي شدند. از میان این آفات، تعداد 19 گونه داراي فعالیت 
برگ خواري، 28 گونه آفت مکنده از شیره اندام هاي هوایي و 8 گونه حشرات چوب خوار و ریشه خوار بودند. در بین آفات معرفي شده، تعداد 
17 گونه از نظر آلودگی و خسارت اهمیت بیشتري داشتند. آفات شناسایي شده در این تحقیق از نظر دامنه میزباني روي 19 گونه  صنوبر، در دو 

گروه زیر طبقه بندي شدند:
1- آفاتي که تنها از روي یك گونه  صنوبر جمع آوري شدند.

2- آفاتي که از روي گونه هاي مختلف متعلق به یك بخش تاکسونومیك صنوبر، یا بخش هاي مختلف آن جمع آوري شدند. 
  

واژه های کلیدی: صنوبرها، آفات، بندپایان مفید، کرج، باغ گیاه شناسی ملی ایران، خجیر. 
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مقدمه
نی  درختا صنوبرها 

خانواده  از  لرشد  سریع ا
جنس و   S a l i c a c e a e

 Populus هستند و حدود 50 
گونه در جهان دارند. این درختان 

اکولوژیك، گیاهانی  از نظر شرایط 
کم توقع هستند و به دلیل خصوصیات ویژه 

از نظر تولید چوب فراوان در کوتاه مدت، کاربرد 
متعدد چوب آن در صنایع مختلف، همچنین 
نقش سنتی زراعت آن در ایران، به عنوان یکی 
از منابع مهم اقتصادی کشور محسوب می شوند. 
صنوبر  بین المللی  کمیسیون  آمار  براساس 
)IPC(، ایران با 220 هزار هکتار صنوبرکاری 
دست کاشت، بعد از ترکیه ردیف هفتم را به خود 

 )FAO, 2016(. اختصاص داده است
ایران با عرصه وسیع و برخورداری از شرایط 
متنوع آب و هوایی، یکی از رویشگاه های اصلی 
گونه های مختلف جنس صنوبر به شمار می آید. 
گونه P. caspica  )سفید پلت( در شمال، گونه 
P. euphratica  )پده( در جنوب یا غرب و 
گونه هاي P. alba )سپیدار( و P. nigra )شامل 
دو واریته تبریزي و شالك( در اکثر نقاط کشور، 
پراکنش دارند. در بین گونه های وارداتی، گونه
P.x. eurameri� و دو رگ P. deltoides

cana  در سطح وسیعي از شمال کشور کشت 
می شوند.

تحقیقات صنوبر در زمینه های مختلف از جمله 
حفاظت صنوبرکاری ها، در ایران سابقه ای طوالنی 
دارد. از سال 1334، هم زمان با عضویت ایران 
در کمیسیون بین المللي صنوبر، تحوالتی در روند 
تحقیقات صنوبر ایجاد شد. بررسی هایی هر چند 
پراکنده نیز، با ورود حدود 100 رقم خارجی 
صنوبر در سال 1340، توسط بنگاه های جنگلی 
وقت انجام شده است )کالگری، 1397(. در سال 
با تأسیس مؤسسه تحقیقات  1347، هم زمان 
از  متعددی  کلن های  مراتع کشور،  جنگلها و 
به  متعلق  و غیربومی صنوبر  بومی  گونه های 
 Aigerios، Leuce، Leucoides چهار بخش
و Tacamahaca در مجتمع تحقیقاتی البرز 
کرج در قالب طرح احداث خزانه، طرح پوپولتوم 
احداث  انتخاب و  پوپولتوم  مقایسه ای، طرح 
کلکسیون پایه مادری صنوبر کشت و تحقیقات 

متعددی روی آنها آغاز شد.

بیشه زارها و  بین عوامل مخرب و محدود کننده توسعه  در 
ایفا  بندپایان، نقش عمده اي را  صنوبرکاری های کشور، 
مي کنند. در این مجموعه جانوري، تعدادي از گونه هاي 
حشرات و کنه ها با تغذیه از اندام هاي مختلف صنوبر، 
شدیدي  کیفي  و  کمي  بروز خسارت های  سبب 
می شوند و عملکرد چوب را در واحد سطح کاهش 
مي دهند. توسعه و افزایش سطح زیر کشت صنوبر 
در مناطق مختلف اکولوژیك کشور، نیاز به مطالعه 
مستمر از کم و کیف این عوامل دارد، به همین 
دلیل در کشورهاي مختلف صنوبر خیز جهان به 
موازات مطالعاتي که با هدف شناسایي گونه ها 
و کلن هاي سازگار و با عملکرد باال انجام شده 
است، عوامل خسارت زاي آنها نیز مورد بررسي 

قرار گرفته است.
در  فون حشرات صنوبر  پیرامون  تحقیقات 
ایران، از سال 1307 توسط استاد فقید، جالل 
افشار هم زمان با تأسیس موزه جانورشناسی 
در دانشکده کشاورزی آغاز شد. این تحقیقات 
از سال 1334 تحول تازه ای پیدا کرد. فون 
جانوران زیان آور درختان صنوبر و بید کشور 
توسط فرحبخش در سال 1340، عبایی در 
سال 1362 و خیال و صدرایی در سال 1363 
ارائه شده است. رضوانی و ترمه )1362( و 
حجت )1363(، شته هاي درختان صنوبر و 
بید را در ایران گزارش کردند. مجموعه ای از 
این اطالعات در کتاب تدوین شده توسط بهداد 
در سال 1366، ارائه شده است. به دنبال آن 
عبایی )1378 و 1388( و رضوانی )1380 
و 1383( نسبت به بازنگری و تجدید چاپ 

انتشارات خود اقدام کردند. 
تحقیقات  گروه  تأسیس  با   ،1347 سال  از 
حمایت و حفاظت در مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشور، روند تحقیقات در زمینه های 
مختلف صنوبر شکل تازه ای به خود گرفت. 
تحقیقات گسترده ای توسط نگارنده و از سال 
1369، در زمینه های مختلف آفات درختان 
سریع الرشد )صنوبر و بید( شامل جمع آوري و 
شناسایي فون بندپایان زیان آور و مفید، مطالعه 
بیواکولوژی برخی از آفات مهم صنوبر و بید، 
بررسی میزان مقاومت و حساسیت گونه ها و 
کلن های صنوبر و بید در مقابل آفات مهم در 
استان های تهران، البرز و سایر استان های کشور 
انجام شده است )باب مراد، 1372؛ صالحی و 
 Babmorad  & 2000 1377؛,  باب مراد، 

Babmorad et al., 2001؛ Saboori؛ 
؛   Lotfalizadeh & Babmorad, 2015
 a,b باب مراد و همکاران،  باب مراد، 1377؛ 
1379؛ باب مراد و عبایی، 1379؛ باب مراد و 
عسکری، 1382؛ باب مراد و همکاران، 1383؛ 
باب مراد و همکاران، 1385؛ باب مراد و همکاران، 
1386؛ باب مراد و همکاران، 1387؛ باب مراد و 
همکاران، 1389؛ باب مراد و همکاران، 1395؛ 
 ،1397 ،1393 ،1391  a,b،باب مراد و همکاران
1397؛   ،1392 زینالی،  و  باب مراد  1398؛ 

باب مراد و زینالی، 1400(.
فون بندپایان صنوبر در برخی از مناطق دیگر 
و  گیالن، چهارمحال  استان های  نظیر  کشور 
بختیاری، زنجان، همدان، اصفهان، آذربایجان 
غربی و شرقی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و 
خراسان شمالی مطالعه شد )تاراسي و همکاران، 

1384؛ صادقي و همکاران، 1387(.
در این تحقیق، سعی شده است شناختی از فون 
بندپایان آفت و میزبان هاي آنها، معرفی گونه های 
غالب آفات صنوبر، همچنین شناسایي عوامل 
کنترل کننده طبیعي آنها، در استان های تهران و 

البرز ارائه شود.

  اقدامات انجام شده و یافته ها
فون بندپایان درختان صنوبر، در مجتمع تحقیقاتی 
البرز کرج )80- 1369(، باغ گیاه شناسی ملی 
ایران )1390-1389( روی گونه های مختلف 
صنوبر، همچنین در رویشگاه های طبیعی منطقه 
خجیر )1389-1387(، روی گونه پده بررسی 
شد. عالوه بر این، مطالعاتی روی دشمنان طبیعی 
برخی از افات مهم صنوبر در این استان ها صورت 

گرفته است )1371-1398(.
آفات روي 18 گونه  البرز کرج،  در مجتمع 
قالب طرح هاي  بومي و غیربومي صنوبر در 
م  لتو پو پو  ، ن سلکسیو نه  ا خز تی  تحقیقا
مقایسه اي، پوپولنوم انتخاب و کلکسیون پایه 
باغ  در  آفات  بررسی شد. همچنین،  مادري 
بومي  گونه   6 روی  ایران،  ملي  گیاه شناسي 
فقط  منطقه خجیر  در  و  صنوبر  غیربومي  و 
Populus euphratica( پده  گونه  روی 
.)1 ) جدول   بررسی شد  و  مطالعه   )Olive

فراواني  به دلیل  که  است  نکته الزم  این  ذکر 
 گونه های میزبان آفات صنوبر، اسامی این گونه ها 
مطابق جدول 1، به طور اختصار معرفي شده 
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است، بنابراین، درقسمت نتایج از نام مختصر 
آنها استفاده می شود )جدول 3(.

در این بررسي براي جمع آوري بندپایان آفت 
و نیز دشمنان طبیعی آنها از روش هاي مختلفی 
و  حشرات  از  برخي  در مورد  شد،  استفاده 

کنه های آفت، همچنین بندپایان شکارگر  آنها 
در طبیعت، نمونه ها به طور مستقیم از روي گیاه 
میزبان جمع آوری شد، از سایر روش ها نیز نظیر 
تکان دادن شاخه هاي میزبان داخل تله ضربه ای 
)Schneider(، محصور نمودن شاخه های آلوده 

به مراحل نابالغ حشرات به وسیله آستین هاي 
توري، بستن تنه هاي آلوده به حشرات چوب خوار 
با پارچه هاي توري سفید رنگ استفاده شد، 
همچنین، پس از جمع آوري شاخه های آلوده 
صنوبر و انتقال  آنها به آزمایشگاه، مراحل نابالغ 

         شکل 1- تله اشنایدر )ضربه ای(                                                             شکل 2- پرورش حشرات نابالغ داخل آستین های توری

جدول 1- اسامي گونه ها و دورگ هاي صنوبر مورد مطالعه به تفکیك بخش )زیرجنس( در استان تهران و مجتمع البرز کرج 

گونه های مورد مطالعه در مناطق نام فارسي نام 
اختصار نام گونه ها، یا دورگ ها نام بخش صنوبر ردیف

ایستگاه البرز کرج، باغ گیاه شناسی صنوبر سیاه شامل واریته تبریزي و شالك P. ni. Populus nigra L. Aigeiros Duby 1
ایستگاه البرز کرج، باغ گیاه شناسی - P.de. P. deltoides (Marsh) ″ 2
ایستگاه البرز کرج، باغ گیاه شناسی  (P. nigra*P. deltoides( دورگ P. x. eur  P. x euramericana (Dode)

Guinier
″ 3

ایستگاه البرز کرج - P. fr. P. fremontii Wats ″ 4
ایستگاه البرز کرج، باغ گیاه شناسی سپیدار، کبوده P.al. P. alba L. Leuce Duby 5

ایستگاه البرز کرج صنوبر لرزان P. tre. P. tremula L ″ 6
ایستگاه البرز کرج سفید پلت P. cas. P. caspica Bornm ″ 7

ایستگاه البرز کرج، باغ گیاه شناسی - P. ci. P. ciliata Wall. Leucoides 
Spach.

8

ایستگاه البرز کرج، باغ گیاه شناسی و 
منطقه خجیر

پده P. eu. P. euphratica Olive Turanga Bge 9

ایستگاه البرز کرج - P. can. P. candicans Ait. Tacamahaca 
Spach.

10

ایستگاه البرز کرج - P. tri. P. trichocarpa Torr ″ 11
ایستگاه البرز کرج - P. si. P. simonii Carr ″ 12
ایستگاه البرز کرج - P. ma. P. maximowiczii Henry ″ 13
ایستگاه البرز کرج - P. yu. P. yunnanensis Dode. ″ 14

ایستگاه البرز کرج - P. su. P. suaveolens Fish. ″ 15
ایستگاه البرز کرج - P. sz. P. szchuanica ″ 16
ایستگاه البرز کرج دورگ P. ja. P. jackii Sarge - 17
ایستگاه البرز کرج ″

P. be. P. berolinensis Dippel - 18

ایستگاه البرز کرج ″
P. ge. P. generosa Henry - 19
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ا

اندام هـاي هوایي، همچنین حشـرات  مکنده 
چـوب خـوار و ریشه خوار طبقه بندی  شدند. 

1-1- حشرات برگ خوار
تعدادی از گونه های حشرات متعلق به راسته های 
به ندرت  و    Lepidoptera ،Coleoptera
گونه هایی از راسته Hymenoptera، در مرحله 
الروی یا همراه با حشره کامل خود، از برگ ها و 
جوانه های درختان صنوبر تغذیه می کنند. در نتیجه 
تغذیه این حشرات، سطح فتوسنتزکننده گیاه و 
عملکرد گیاه )قطر تنه، ارتفاع و حجم چوب( 
کاهش می یابد. گاهی میزان تغذیه در خزانه ها و 
نهالستان ها به قدری باالست، که نهال های صنوبر 
کاماًل لخت می شوند. در این صورت، اگرچه 
نهال آلوده با رشد برگ ها، دوباره تجدید حیات 
می کند، درختان آلوده دچار ضعف فیزیولوژیك 
از جمله  ثانویه  می شوند و مورد حمله آفات 

چوب خوار قرار می گیرند.

حشرات روی نهال های گلدانی، همچنین داخل 
 ،Plexyglass ظروفي از جنس پلکسي گالس
پرورش داده  شدند )شکل های 1 تا 5(. نمونه ها 
بعد از آماده سازي و نگهداري درون جعبه هاي 
کلکسیون، یا داخل الکل با درجات مختلف، با 
استفاده از منابع و کلیدهاي شناسایي، مقایسه با 
نمونه هاي موجود در موزه و نیز توسط متخصصان 

داخلی و خارجی تأیید، یا شناسایي شدند.

 نتایج و بحث
1- آفات صنوبر

بندپایان  در این بررسي بیش از 55 گونه از 
زیان آور مربوط به 6 راسته از روي گونه ها و 
کلن هاي بومي و غیربومي صنوبر جمع آوري و 
شناسایی شد. از این مجموعه، 53 گونه متعلق 
به پنج راسته و 26 خانواده از رده حشرات و 2 
گونه کنه از رده عنکبوتیان هستند. این گونه ها در 
سه گروه حشرات برگ خوار، کنه ها و حشـرات 

در گروه حشرات برگ خوار، 19 گونه متعلق 
به چهار راسته و 10 خانواده روي درختان صنوبر 
فعالیت داشتند. در میان گونه هاي معرفي شده، 
Chrysomela po� كسوس های برگ خوار
L. ،Zeugophora sp. puli ، همچنین پروانه

.Gypsonoma aceriana Dup دربرخي 
از سال ها خسارت زیادي به گونه  هاي بومي و 
غیربومي صنوبر در کرج وارد کردند )شکل های 6 تا 
Tropinota hirta )Poda(دو گونه سوسك .)8
Oxythyrea cinctella )Schaum( و 

، آفاتی گل خوار و پلن خوار هستند که گاهی 
از برگ ها نیز تغذیه می کنند. بعضي از حشرات 
Harpyia این گروه، نظیر پروانه های برگ خوار
 leucotera Stichel ، Amorpha  
populi L.، Smerinthus kindermani
 Led.، Catocala puerperal Giorn.
،Catocala sp. Nycteola asiatica
، زنبورهای   Phyllocnistis  sp. .Krul و   

شکل 5- پرورش حشرات روي شکل 4- بررسي حشرات داخل بانکه های پرورش   شکل 3- بستن تنه   هاي آلوده صنوبر  با پارچه توري )کرج(   
نهال هاي گلداني

شکل 6- مراحل زیستی Chrysomela populi :  راست و وسط، خسارت الرو روی گونه  های .Populus spp و چپ، خسارت حشره کامل روی
 گونه P. x euramericana )مجتمع البرز کرج(
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 Pristiphora platycerus Hartig برگ خوار
و Nematus oligospilus Förster ، همچنین ملخ
،Anacridium aegyptium aegyptium L.

ر  بسیا جمعیت  خود  ر  نتشا ا مناطق  در   
بودند. اقتصادي  اهمیت  فاقد  و  داشتند  کمي 

1-2- کنه ها و حشرات مکنده اندام هاي 
هوایي )آفات مکنده(

سته های را ز  ا حشرات  گونه های  برخی 
نیز  و   Thysanoptera و    Hemiptera  
بافت  به درون  با فروبردن نیش خود  کنه ها، 
برگ ها، شاخه ها و تنه درختان صنوبر، از شیره 
آنها تغذیه می کنند. در برخی از گونه های راسته 
Hemiptera، مقدار اضافی آب و مواد غذایی 
به صورت ترشحات عسلك از انتهای بدن آنها 
دفع و سبب جذب مورچه ها، زنبورها، گرد و 
خاک و قارچ دوده می شود. گونه های مختلفی 
و   Pemphigus spp. شته های جنس  از 
گونه هایی از پسیل ها و کنه ها به دلیل ترکیبات 
یا  گال،  ایجاد  باعث  بزاق خود،  در  موجود 

پیچیدگي در اندام هاي مختلف درختان صنوبر 
می شوند. گونه هایی از زنجره ها، تریپس ها، سن ها 
Monosteira unicostata از جمله سنك 

با تغذیه خود  و کنه ها   (Mulsant & Rey(
از برگ ها و باقی گذاردن فضوالت و بقایای 
پوسته های پورگی خود، باعث تغییر رنگ، نقره ای، 
زردی، نکروزه شدن و ریزش زودهنگام برگ ها 
می شوند و بدین ترتیب آسیب شدیدی به درختان 
صنوبر وارد می کنند. شته هایی نظیر شته مومی
Phloeomyzus passerinii )Signoret( 
،Pterocomma populeum  )Kalt.( و شته ساقه
 با استقرار روی شاخه و تنه درختان صنوبر 
و تغذیه از شیره آنها، شیارهایی روی پوست 
درخت میزبان ایجاد می کنند. درخـتان مـورد 
حمله آفات این گروه، ضعیـف و مستعد حمله 

آفات چوب خوار مي شوند. 
در گروه آفات مکنده، 28 گونه از حشرات 
به دو راسته و 12 خانواده  کنه ها مربوط  و 
روي گونه های مختلف صنوبر فعالیت می کنند. 
 Monosteira گونه هایي مانند سنك صنوبر

unicostata و شته های (Muls. & Rey)
Chaitophorus leucomelas Koch. 
، Phloeomyzus passerinii (Sign.)، 
Pemphigus spyrothecae Passerini،
 Camarotoscena fulgidipennis پسیل 
 Eotetranychus تارتن  کنه های  و   Leg.
 Tetranychus urticae و populi Koch.
گونه های  به  بیشتري  خسارت   Groupe .
Egeirotr i� پسیل کردند.  وارد   صنوبر 
پده شته  و   )Bergevin)  oza ceardi
 Chaitophorus euphraticus Hodjat، در 
مناطق خجیر و باغ گیاه شناسی، همچنین گونه 
 Loginova) Syntomoza unicolor پسیل
Parfentiev &( در منطقه خجیر، روی گونه 
پده فعالیت زیادی داشتند )شکل های 9 تا 14(.
 Pulvinaria شپشك  گونه  سه  جمعیت 
Eulecanium  sp . ،  betulae (L . )

 ،Pulvinaria populeti Borchsenius و 
Apodiphus سن  گونه  شش  همچنین 
A. integriceps Hor� ،amygdali Germar 

شکل 7- حشره کامل .Zeugophora sp  و خسارت الرو به صورت مینوز 
برگ روی صنوبر دورگ P. x. euramericana )مجتمع البرز کرج(

شکل 8- راست، حشره کامل Gypsonoma aceriana و چپ، خسارت الرو 
به صورت چسبانیدن برگ ها و تغذیه داخل آنها )کرج(

شکل 9- حشره کامل سنك صنوبر )Monosteira unicostata(، تجمع پوره  ها پشت برگ و آثار خسارت روی برگ گونه Populus alba )باغ گیاه شناسی ملی 
ایران(.
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شکل 10- پوره و حشره کامل و گال پسیل Camarotoscena fulgidipennis روي گونه Populus nigra  )مجتمع البرز کرج(

شکل 11- حشره کامل نر و ماده و پوره پسیل پده Egeirotrioza ceardi  و خسارت پوره ها به صورت گال روي صنوبر پده Populus euphratica )باغ گیاه شناسی 
ملی ایران(

شکل 12- راست، گال مارپیچي Pemphigus spyrothecae روی گونه Populus nigra، چپ، خسارت شته گال کیسه ای Pemphigus bursarious )باغ 
گیاه شناسی ملی ایران(.
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 ،Rhaphigaster nebulosa Poda ،vath
 Dolycoris baccarum ، Eurydema sp.
)Boheman) Carpocoris fuscispinus ،L.
Egeirotrioza intermedia پسیل  و   

Bajeva، در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج در 
مقایسه با سایر گونه های این منطقه بسیار اندک 

بود.

1-3- حشرات چوب خوار و ریشه خوار
به  متعلق  گونه   8 گروه شامل  این  حشرات 

 Coleoptera ، Lepidoptera، راسته  سه 
Hemiptera و 5 خانواده بودند. الرو برخی 
ریشه  سفید  کرم  مانند  گروه  این  آفات  از 
همچنین   Polyphilla  olivieri  Cast .
 Chloropsalta (Cicadatra)زنجره پوره 
(Melichar) از ریشه ها و الرو   ochreata
 Capnodis miliaris miliaris Klug سوسك
از ریشه و طوقه برخی از گونه های صنوبر تغذیه 
می کنند و موجب ضعف و خشکی این درختان 
می شوند. آفاتی نظیر سوسك های چوب خوار 

 Saperda sp. و Melanophila picta Pall.
و سه گونه چوب خوار از پروانه های زنبور مانند 
خانواده Sessidae، از ساقه و تنه درختان 
صنوبر تغذیه می کنند. فعالیت این حشرات بیشتر 
روي درختاني که در اثر کم آبي دچار ضعف 
فیزیولوژیك شده اند، دیده می شود. گونه های 

Paranthrene ta ،Melanophila picta
 Capnodis miliaris ، baniformis Rott.
miliaris  و .Sapera sp از آفات مهم این 

گروه چوب خوار بودند )شکل 15(

Popu� روی تنه صنوبر گونه Phloeomyzus passerinii 13- شته مومی  شکل
lus nigra )مجتمع البرز کرج(

 Populus simonii روی گونه Pterocomma populeum شکل 14- شته ساقه
)مجتمع البرز کرج(

شکل 15- حشره کامل و الرو سوسك چوب خوار Melanophila picta و خسارت الروها روی نهال و تنه درختان صنوبر )مجتمع البرز کرج(
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2-دامنه میزباني
آفات صنوبر موجود در استان تهران و 
مجتمع تحقیقاتی البرز کرج، از نظر دامنه 
میزباني در بین گونه هاي صنوبر، به دو 

گروه تقسیم مي شوند:
1- حشراتي که تنها از روي یك گونه صنوبر 

جمع آوري شده اند )جدول 2(.
2- حشرات و کنه هایي که از روي گونه هاي 
مختلف صنوبر موجود در یك، یا بیش از دو 
بخش تاکسونومیك صنوبر جمع آوري شده اند 

)جدول 3(.
در  که  حشراتي  تعداد   ،2 جدول  مطابق 
گونه صنوبر  یك  روي  از  تنها  بررسي  این 
بودند.  آفت  گونه   14 شده اند،  جمع آوري 
شته هاي  شامل  حشرات  این  از  گونه  پنج 
  Pemphigus spyrothecae گال زاي 
، Pemphigus bursarius L. ،Passerini
P e m p h i g u s  b o r e a l i s  T u l l .
Pristiphora platyce�   و زنبور برگ خوار

 Rhaphigaster همچنین سن ،rus Hartig

Pop� nebulosa Poda. فقط روي گونه 
popu� شته  داشتند.  فعالیت   ulus nigra

سن  و   lialbae (B.F.) Chaitophorus
Carpocoris fuscispinus (Boheman(

به خصوص روي گونه Populus alba  دیده 
Populus گونه  اختصاصي  آفات  شدند. 
مولد گال پسیل های  ، شامل   euphratica
،  Egeirotrioza ceardi (Bergevin(
 ،  Egeirotrioza intermedia Bajeva
 Syntomoza unicolor (Loginova پسیل
 Chaitophorus شته پده ،)& Parfentiev
Gypsonoma  ،  euphraticus Hodjat
ر نبو ز و   e u p h r a t i c a n a  A i m s .
Nematus oligospilus Förster بودند. 

 Nematus برگ خوار  زنبور  این گروه،  در 
 Pulvinaria populeti همچنین ،oligospilus
در ایران عالوه بر تغذیه از گونه صنوبر پده، 
از درختان بید نیز تغذیه می کنند، ولی میزان 
خسارت آنها کم است )باب مراد و همکاران، 
1397(. این زنبور آفت، در کشور نیوزلند از 

آفات مهم بید محسوب می شود و خسارت 
 Koch & Smith,( مي کند  ایجاد  شدیدي 
 .)2000; Charles & Allan, 2000
شته نظیر  گروه  این  آفات  از  دیگر  برخي 

Pemphigus bursarius، عالوه بر فعالیت 
روي صنوبر )گونه P. nigra(، مرحله اي از 
میزبان دیگري  سیکل زندگي خود را روي 
سپري مي کند که در ایران شناخته شده نیست، 
Com-  ولي در سایر کشورها گیاهان خانواده
Chenopodi- و positae، Asteraceae

این گونه شته شناخته  میزبان دوم   aceae
اسامي  به  سن  گونه  دو  همچنین،  شده اند. 
Carpoco� و Rhaphigaster nebulosa

ris fuscispinus گونه هاي همه چیز خواري 
)Polyphage) از این گروه هستند که درختان 
نارون و چنار به عنوان سایر میزبان های گونه 
دیگری  میزبان   به عنوان  نیز  غالت  و  اول 
برای گونه دوم شناخته شده است، بنابراین، 
کلیه آفات مستقر در این گروه را که از یك 
گونه صنوبر تغذیه می کنند، نمي توان حشرات 

جدول 2- آفاتي که در مناطق مورد مطالعه دامنه میزباني آنها به یك گونه صنوبر محدود شده است.

اهمیت نوع تغذیهخانواده، راستهنام فارسیگونه آفتردیف
اقتصادی

محل 
انتشار*

میزبان به تفکیك 
گونه صنوبر

1Chaitophorus populialbae (B.F.)-Hem.: Aphididae1 و 2متوسطمکندهPopulus alba

2Pemphigus spyrothecae pass. شته گال مارپیچي
صنوبر

Hem.: Aphididae
1P. nigra و 2زیاد“

3Pemphigus bursarius L. شته گال کیسه اي
صنوبر

Hem.:        ““1 و 2متوسطP. nigra

4Pemphigus borealis Tull.  شته گال کوزه اي
صنوبر

Hem.:        “
1P. nigra و 2متوسط“

5Chaitophorus euphraticus Hodjatشته پدهHem.: Aphididae“2 و 3زیادP. euphratica

6Pulvinaria populeti Borchsenius-Hem.:Coccidae“1کمP. euphratica

7Egeirotrioza ceardi (Bergevin)پسیل پدهHem.: Triozidae“2 و 3زیادP. euphratica

8Egeirotrioza intermedia Bajeva-Hem.:        ““1 و 3متوسط P. euphratica

9
Syntomoza unicolor (Loginova & 

Parfentiev)-
Hem.: Psyllidae

P. euphratica 3زیاد“

10Rhaphigaster nebulosa Poda-Hem.: Pentatomidae“1کمP. nigra

11Carpocoris fuscispinus (Boheman)-Hem.:        ““1کمP. alba

12Gypsonoma euphraticana Aims.پروانه برگ خوار پده
Lep.: Tortricidae

کم تا برگ خوار
3P. euphraticaمتوسط

13Nematus oligospilus Förster-Hym.:  Tenthredinidae“1کمP. euphratica

14Pristiphora platycerus (Hartig)-Hym.:        ““1کمP. nigra

* مجتمع تحقیقاتی البرزکرج )با کد 1(، باغ گیاه شناسی ملی ایران )با کد 2( و منطقه خجیر ) با کد 3( مشخص شده اند.
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جدول 3 - آفاتي که از روي گونه هاي موجود در یك، یا بیش از دو بخش صنوبر جمع آوري شدند.

نوع تغذیهخانواده، راستهنام فارسیگونه آفتردیف
اهمیت

اقتصادی
مناطق 
انتشار

میزبان ها به تفکیك گونه های 
صنوبر

1
Chrysomela (=Melasoma) 

populi L. 
سوسك برگ خوار 

صنوبر
 Col.:

Chrysomelidae
متوسط تا برگخوار

1 و 3زیاد

P. ni., P. x. eur., P. fr., 
P. al., 

P. can., P. tri., P. si., 
P.ma., P. yu., P. sz, P. 

ja., P. be., P.eu.

2Zeugophora sp.
سوسك مین زای 

صنوبر
 Col.:

Megalopodidae
متوسط تا ″

1زیاد
P. ni., P. de., P. x. eur, 

P. fr.,

 P. al., P. ci.,  p. su.

3Adoretus sp.- Col.:
Scarabaeidae

کم تا ″
1Populous spp. (P. al.,    )متوسط

4Gypsonoma aceriana Dup.
پروانه برگ خوار و 
 ,.1P. ni., P. x. eur., P. alکم تا زیاد″Lep.: Tortricidaeشاخه خوار صنوبر

P. su.

5Nycteola asiatica Krul.پروانه توری صنوبرLep.: Noctuidae″1کمP. ni., P. be.

6Cerura (=Dicranura) vinula L.
پروانه دم چنگالی 

بزرگ صنوبر
 Lep.:

Notodontidae
1کم″

P. ni., P. de., P. al., P. 
ci., 

P. tri., P. si.

7Harpyia leucotera Stichel.
پروانه دم چنگالی 

1 و3کم″″         :.Lepکوچك صنوبر

P. ni., P. de., P. x. eur., 
P. tri., 

P. si., P. ma., P. be., 
P.eu.

8 و 9
Amorpha populi L.

Smerinthus kindermani Led.

پروانه برگ خوار 
″Lep.: Sphingidaeتبریزي

کم

کم

1

1 و3
[P. ni, P. de., P. x. eur., 

P. al.,  P. ci., P. si., 
P.eu.]*.

10
Phyllonorycter populifoliella 

(Treitschke) 
پروانه مینوز برگ 

صنوبر
 Lep.:

Gracilariidae
برگخوار 
  ,.1P. ni., P. de., P. x. eurکم)مینوز(

P.can..

11Phyllocnistis sp.- Lep.:
Gracilariidae

برگخوار 
 ,.1P. ni., P. x. eur., p. si و3کم)مینوز(

P.eu
.

12، 13 و 14

Paranthrene tabaniformis 
Rott.

P. melanocephala Dalm.

Sesia apiformis Cl.

پروانه های گال زای 
چوبخوارLep.: Sesiidaeصنوبر

متوسط تا 
زیاد

-

-

1

1

1

[P. ni., P. x. eur., P. de., 
P. al., P. ci., P. can ., P. 

tri., P. si., 

P. yu., P. su., P. sz.] **

15Melanophila picta Pall.
سوسك چوب خوار 

1، 2 و 3زیاد″Col.: Buprestidaeصنوبر
P. ni., P. de., P. x. eur, 

P. al., 

P. ci., P. can., P. tri., P. 
si., P.eu.

16
Capnodis miliaris miliaris 

Klug.
کرم طوقه و 

″         :.Colریشه خوار صنوبر
طوقه و 

ریشه
متوسط تا 

 .1P. fr., P. al., Pزیاد
.ma.,……..

17Anaerea (=Saperda) sp.- Col.:
Cerambycidae

.1Populus spp-چوبخوار
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18Polyphylla olivieri Cast.کرم سفید ریشه Col.:
Scarabaeidae

..……,.1P. fr., P. al., P. maمتوسطریشهخوار

19
Monosteira unicostata 

(Mulsant & Rey)
1، 2 و 3زیادمکندهHem.: Tingidaeسنك صنوبر

P. ni., P. de., P. x. eur., 
P. fr., P. al., P. tre., P. 

cas., P. ci., 

P. can., P. tri., P. si., P. 
ma., 

P. yu., P. su., P. sz., P. 
ja., 

P. be., P. ge., P. eu.

20
Camarotoscena fulgidipennis 

Leg.
متوسط تا ″Hem.: Psyllidaeپسیل برگ صنوبر

 .1P. ni., P. x. eur., P. fr., P، 2زیاد
can., P. tri.,P. si.

21
Chaitophorus leucomelas 

Koch.
-Hem.: Aphididae″1زیادP. ni, P. de., P. x. eur., P. 

al., P.ci., P. tri.,P.si.

22
Pterocomma populeum 

(Kalt.)
1متوسط″Hem.: Aphididaeشته تبریزی 

P. ni., P. x.eur., P. de., 
P.al., 

P. ci., P. tri., P.si.

23
Phloeomyzus passerinii 

(Sign.)
.1P. ni., P. deکم تا زیاد″Hem. Aphididaeشته مومی صنوبر

24Pemphigus filaginis (B.F.)-Hem:. Aphididae″1کمP. ni., P. su.

25Rhytidodus caspicus Anuf.- Hem.:
Cicadelidae

″-1P. ni., P. al., P. tri.

26
Salicicola kermanensis 

Lndgr.
:.Hem سپردار کرمانی بید

Diaspididae
کم تا ″

1، 3متوسط

P. ni., P. de., P. x. eur., 
P. al.,

P.c., P. tre., P. cas.,P.
can., P. tri.,

P. si., P. su., P.eu.

27
Diaspidiotus slavonicus 

(Green)
-Hem :.        ″″1، 2 و 3کمP. ni., P.eu.

28Diaspidiotus sp.-Hem :.        ″″1کمP. ni., P. de., P. x. eur.

29Lepidosaphes sp.-Hem :.        ″″-1Populus spp.

30Pulvinaria betulae (L.)شپشك غانHem.: Coccidae″1کمP. ni., P. x. eur., P. al.,  
P. ci., P. can.

31Eulecanium sp.-Hem :.        ″″1کمP. ni., P. x. eur., P. al.,  
P.su.

32Apodiphus amygdali Germar.سن بادامHem.: 
Pentatomidae

  ,.1P. ni., P. x. eur., P. alکم″
P. tri.

33A.. integriceps Horvath-Hem :.        ″″1کم
P. ni., P. x. eur., P. al., P. 

ci., P. tri.,

 P. si., P. sz.

34 و 35
Eotetranychus populi Koch.

Tetranychus urticae Groupe

-

کنه دو لکه ای
Acari: 

Tetranychidae
″

زیاد

″
1، 2 و 3

[P. ni., P. de., P. x. eur., 
P. fr., P. al., P. ci., P. tri., 

P. si., P. ja., P. be., P. 
ge., P.eu.] ***

- گونه هاي صنوبر معرفي شده، برای )*دو گونه آفت ردیف 8 و 9(؛ )**سه گونه آفت ردیف 12 ، 13 و 14(؛ )***دو گونه آفت ردیف 34 و 35( به عنوان میزبان 
مشترک آورده شده و تفکیك نشده اند.

- در جدول باال در ستون مربوط به محل انتشار: مجتمع تحقیقاتی البرزکرج )با کد 1(، باغ گیاه شناسی ملی ایران )با کد 2( و منطقه خجیر )با کد 3( مشخص شده اند.
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تك خوار )Monophage( نامید )بهداد، 1361، 
1366؛ عبایی، 1362، 1378؛ حجت، 1363؛ 

رضواني، 1380(. 
از  آفت  گونه   35 تعداد   ،3 جدول  مطابق 
گونه هاي مختلف صنوبر تغذیه کردند. برخی 
نظیر پروانه برگ خوار  این گروه  از حشرات 
Gypsonoma aceriana، شته مومی صنوبر 
ساقه  شته   ،Phloeomyzus passerinii
Pterocomma populeum و پسیل برگ 
 Camarotoscena fulgidipennis صنوبر
از آفات اختصاصي درختان صنوبر در کشور 
حشرات  گروه  این  در  مي شوند.  محسوب 
 Chrysomela populi ، مانند  برگ خوار 
 Zeugophora sp.، Harpyia leucotera،
Smerinthus kindermani، شپشك های 
 Salicicola kermanensis، Diaspidiotus
 Monosteira slavonicus، سنك صنوبر 

چوب خوار  پروانه  همچنین   ،unicostata
Paranthrene tabaniformis  و کرم طوقه 
و ریشه خوار Capnodis miliaris، در ایران 
مختص خانواده Salicaceae هستند و فقط 
از درختان صنوبر و بید تغذیه مي کنند. در ایران 
تعدادي از آفات گروه دوم، نظیر پروانه های 
 Cerura و   Amorpha populi برگ خوار 
 ،Pulvinaria betulae شپشك   ،vinula
 Melanophila picta، گونه هاي چوب خوار
Poly� و کرم سفید ریشه Sesia apiformis

نقطه ای  دو  کنه  ، همچنین   phylla olivieri
از  تغذیه  Tetranychus urticae، عالوه بر 
گونه هاي مختلف صنوبر و بید، در زمره آفات 
خانواده هاي مختلف گیاهي نیز هستند )بهداد، 
1361، 1366؛ عبایی، 1362، 1378؛ حجت، 
 ,Moghaddam 1380؛  1363؛ رضواني، 
2013؛ باب مراد و همکاران، 1397؛ باب مراد 

و زینالی، 1397(. در بین حشرات این گروه، 
 ،Salicaceae سنك صنوبر عالوه بر خانواده
روي سایر درختان خانواده Betulaceae  و 
درختچه هاي خانواده Rosaceae در برخي 
از کشورهاي جهان گزارش شده اند، بنابراین، 
آفت اخیر مي تواند در گروه آفات چند میزبانه 

.)Pericart, 1983( قرار گیرد

3- دشمنان طبیعی آفات صنوبر
در این بررسي ها، بیش از 37 گونه از دشمنان 
طبیعي آفات صنوبر، در استان تهران و مجتمع 
البرز کرج جمع آوري و در سطح  تحقیقاتی 
جنس، یا گونه شناسایی شدند. بندپایان مفید 
از حشرات  شناسایی شده شامل: 22 گونه 
شکارگر )کفشدوزک ، سن  ، بالتوري ، شیخك ، 
مگس و مورچه(، یك گونه کنه شکارگر، 7 
گونه عنکبوت، بیش از 6 گونه از زنبور هاي 

جدول 4- برخی از فون بندپایان مفید آفات صنوبر در استان تهران و مجتمع البرز کرج

حشرات آفت )میزبان دشمنان طبیعی(راسته- خانوادهنام فارسینام علمی دشمنان طبیعی

Coccinella septempunctata L.کفشدوزک هفت نقطه
Col.: Coccinellidae

Chaitophorus leucomelas

Pterocomma populeum

Egeirotrioza ceardi

Chilochuruas bipustulatus L.کفشدوزک نقاب دار دو لکه ای“

Pterocomma populeum

Phloeomyzus passerinii

Egeirotrioza ceardi

Exochomus quadripustulatus (L.)کفشدوزک نقاب دار چهار لکه ای“Pterocomma populeum

Exochomus nigromaculatus Goezeکفشدوزک“
 Chaitophorus leucomelas

Pterocomma populeum

Hypodamia variegata (Goeze)““
 Chaitophorus leucomelas

Pterocomma populeum

Oenopia (Synharmonia) conglobata L.““

Monosteira unicostata

Ch. Leucomelas

Pemphigus spyrotecae

Egeirotrioza ceardi

Exochomus sp.““�

Symnus sp.““
Tetranychus urticae

Eotetranychus populi 

Hyperaspis erythrocephala (Fabricus)““�

Psyllobora (Thea) vigintiduopunctata (L.)““�

Orius laticollis (Reuter)سن شکارگرHem.: Anthocoridae
Monosteira unicostata

Camarotoscena fulgidipennis
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Anthocoris minki Dahrn“Hem.: Anthocoridae
Monosteira unicostata

Camarotoscena fulgidipennis

Deraeocoris (Phaeocapsus) pilipes 
(Reuter)

“Hem.: MiridaeMonosteira unicostata

Pilophorus confusus (Kirchbaum)“Hem.: MiridaeMonosteira unicostata

Rhynocoris nigripes Mancini“Hem.: Reduviidae�

Chrysoperla carnea Steph.)بالتوری )شکارگرNeur.:Chrysopidae
Monosteira unicostata

Egeirotrioza ceardi

Dichochrysa prasina (Burmeister)“Neur.:ChrysopidaeMonosteira unicostata

Chrysopa septempunctata“Neur.:ChrysopidaeMonosteira unicostata

Mantis religiosa:(Linnaeus))شیخك )شکارگرDicty.: MantidaeMonosteira unicostata

Syrphus sp.)مگس )شکارگرDip.: Syrphidae
Camarotoscena fulgidipennis

Pterocomma populeum

Anystis baccarum (Linn))کنه )شکارگر Prostigmata:
Anystidae

Monosteira unicostata

Tetranychus urticae

Eotetranychus populi

Erythraeus shojaii Saboori & Babolmorad 
sp. nov

:Prostigmata کنه انگل پوره
Erythraeidae

Monosteira unicostata

Cheiracanthium sp.)عنکبوت )شکارگرAran.: Clubionidae
Monosteira unicostata

Egeirotrioza ceardi

Clubiona sp.“Aran.: ClubionidaeMonosteira unicostata

Philodromus sp.“Aran.: ThomisidaeMonosteira unicostata

Xysticus spp.“Aran.: Thomisidae
Monosteira unicostata

Egeirotrioza ceardi

Marpissa sp.“Aran.: SalticidaeMonosteira unicostata

Heliophanus spp.“Aran.: SalticidaeMonosteira unicostata

Pisaura sp.“Aran.: PisauridaeMonosteira unicostata

Lasius alienus (Foerster))مورچه )شکارگرHym.: FormicidaeMelanophila picta

Tetramorium sp. near Chefteki“Hym.: FormicidaeMelanophila picta

Dolichomitus sp.زنبور انگل الرو Hym.:
Ichnoumonidae

Melanophila picta

Atanycolus ivanowi (Kokujev)“Hym.: BraconidaeMelanophila picta

Brachymeria sp.زنبور انگل شفیرهHym.: ChalcididaeMelanophila picta

Ooencyrtus sp.زنبور انگل تخمHym.: EncyrtidaeMelanophila picta

Copidosoma boucheanum Ratzeburgزنبور انگل الروHym.: EncyrtidaeTortricidae family

Psyllophagus spp.زنبور انگل پورهHym.: Encyrtidae

Syntomoza unicolor

Egeirotrioza ceardi 

Egeirotrioza intermedia
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شکل های 16 و 17- شکارگرهای سنك  M. unicostata : راست، عنکبوت .Xysticus sp، چپ، پوره سن Orius laticollis )مجتمع البرز کرج(

شکل18- الرو و حشره کامل کفشدوزک Oenopia conglobata  شکارگر پوره سنك M. unicostata )مجتمع البرز کرج(

شکل های 19 و 20- راست، عنکبوت .Xysticus sp.  و چپ، گونه ای عنکبوت از خانواده Salticidae شکارگرهای پسیل
Egeirotrioza ceardi  (باغ گیاه شناسی ملی ایران)
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شکل 22- راست، الرو پارازیت شده گونه ای شب پره از خانواده Tortricidae و چپ، زنبور پارازیتوئید آن Copidosoma boucheanum  )منطقه سیراچال(

شکل 21- راست، تخم پارازیت شده سوسك چوب خوار M. picta و چپ، زنبور انگل تخم آن از جنس .Ooencyrtus sp )مجتمع البرز کرج(

شکل 23- پوره پارازیت شده پسیل E. ceardi و زنبور پارازیتوئید آن از جنس .Psyllaephagus sp )منطقه خجیر( 
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بودند. سهم  پارازیت  کنه  گونه  یك  و  انگل 
کفشدوزک ها، زنبورها و عنکبوت ها از نظر تعداد 
گونه در مقایسه با سایر بندپایان مفید، بیشتر  بود 

)جدول 4(. 
بندپایان شکارگر مورد بررسي روی درختان 
صنوبر، از جمله دشمنان طبیعي بودند که بیشتر از 
گروه هاي مختلف آفات تغذیه مي کردند. در استان 
البرز )مجتمع البرز کرج(، شته ها، همچنین سنك 
Monosteira unicostata بیشتر مورد تغذیه 
مراحل الروی و کامل کفشدوزک ها قرار گرفتند. 
 Miridae و  Anthocoridae سن های خانواده
از سنك کامل،  پورگی و حشره  مراحل  در 
پسیل همچنین   ،M .  u n i c o s t a t a  

 Camarotoscena fulgidipennis تغذیه 
بالتوری  گونه  بررسی سه  این  در  می کردند. 

 Chrysoperla
 Dichochrysa prasina ،carnea Steph.
Chrysopa septempunc� و )Burmeister)
 Mantis religiosa یك گونه شیخك ،tata
)Linnaeus) و هفت گونه عنکبوت از سنك 
صنوبر تغذیه کردند )باب مراد، 1377؛ باب مراد 
و همکاران،  باب مراد  1379a؛  و همکاران، 
از  b 1379(. در استان تهران عنکبوت هایی 
خانواده های Thomisidae ، Salticidae و 
 Egeirotrioza از پسیل پده Clubionidae
ceardi نیز تغذیه می کردند )باب مراد و زینالی، 

1400( )جدول 4 و شکل های 16 تا 20(.
 Anystis baccarum در مجتمع البرز کرج، کنه
(Linn( شکارگر فعال آفاتی نظیر سنك صنوبر 
و کنه های تارتن Tetranychus urticae و 
Eotetranychus populi بود. دو گونه مورچه، 
Melano�  از شفیره سوسك چوب خوار صنوبر

phila picta تغذیه می کردند. در بین زنبورهای 
پارازیت، زنبور .Dolichomitus spاز خانواده 
 Atanycolus زنبور  Ichneumonidae و 
ivanowi از خانواده Braconidae، پارازیت های 
Ooencyrtus sp . زنبور  گونه  و  الرو 

 از خانواده Encyrtidae پارازیتوئید تخم و زنبور 
 Chalcididae از خانواده  Brachymeria sp.
 M. picta پارازیت شفیره های سوسك چوب خوار
روی درختان صنوبر بودند )باب مراد و عبایی، 
1379؛ باب مراد و همکاران، 1386(. گونه زنبور 
 Copidosoma boucheanum Ratzeburg
از خانواده Encyrtidae، پارازیتوئید الرو یك 

گونه پروانه از خانواده Tortricidae  به میزبانی 
صنوبر بود. این گونه برای اولین بار در ایران 
توسط لطفعلی زاده و باب مراد در سال 2015، 
از منطقه سیراچال گزارش شد. در استان تهران، 
زنبور هایي از  خانواده Encyrtidae و بیشتر 
پارازیت   ،Psyllophagus spp. از جنس 
Synto�  پوره هاي زیادي از گونه هاي پسیل
moza unicolor، Egeirotrioza ceardi و 
E. intermedia  روی درختان پده بودند. در 
بررسی های انجام شده در مجتمع البرز کرج، یك 
 Erythraeidae گونه کنه پارازیتوئید از خانواده
 Erythraeus shojaii Saboori و با نام علمی
Babolmorad &، در مرحله الروی، به پوره های 
سنك M. unicostata روی نهال های گلدانی 
 Saboori & Babolmorad,( صنوبر حمله کرد
2000(. این گونه برای دنیای علم جدید بود 

)جدول 4 و شکل های 21 تا 23(.
هرچند دشمنان طبیعي جمع آوري شده از نظر تعداد 
گونه متنوع بودند ، ولي جمعیت  آنها در مقایسه با 
جمعیت آفات صنوبر بسیار پایین بود، بنابراین، 
نقش چشمگیری در کاهش جمعیت و کنترل این 

آفات نداشتند. 

 سپاسگزاري 
نگارندگان از آقاي دکتر کریم کمالي، استاد دانشکده 
کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس و آقاي دکتر 
علي رضا صبوري از دانشکده کشاورزي کرج 
متخصص گونه های کنه، آقاي مهندس گودرزي 
از مؤسسه واکسن و سرم سازي رازي و متخصص 
گونه های عنکبوت، آقای دکتر لطفعلی زاده عضو 
هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
طبیعی استان آذربایجان شرقی و خانم دکتر سمیرا 
فراهانی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشور، متخصص زنبورهای پارازیتوئید، 
همچنین شادروان آقای دکتر منصور عبایی و دکتر 
علي رضواني و مهندس ارده اعضای هیئت علمی 
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور به خاطر 
کمك های ایشان در شناسایي، یا تأیید نمونه ها، 
 M. Jean Pericart تشکر مي نماید. ازآقاي دکتر
متخصص سن هاي خانواده  Tingidae در موزه 
ملي تاریخ طبیعي پاریس، همچنین آقاي دکتر 
Armand Matocq متخصص سن ها از موزه 
 Daniel Burckhardt تاریخ طبیعي پاریس، دکتر
متخصص گونه هاي پسیل از موزه تاریخ طبیعي 

 Nicolas Perez Hidalgo سوئیس، دکتر 
اسپانیا، همچنین  لئون  از دانشگاه  شته شناس 
jean-Fran- كمتخصصان شپش ها، آقایان دکتر
 Pelizari از کشور فرانسه و دکتر cois Germain
Giusoppina از کشور ایتالیا که در شناسایی و 
تأیید نمونه های ارسالي یاري گر ما در این تحقیق 
بودند، قدردانی می شود. همچنین از همکاري 
آقایان دکتر جلیلی رئیس وقت محترم مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، دکتر علي رضا 
مدیررحمتي و مهندس رفعت اله قاسمي از بخش 
تحقیقات درختان سریع الرشد، همچنین از سرکار 
خانم دکتر زمانی رئیس محترم بخش تحقیقات 
حمایت و حفاظت مؤسسه سپاسگزاری می شود. 
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