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 هچكيد
 يـا  اين مان. عامل مولد مان معروف به گز خوانسار است) Cyamophila astragalicola Gegechkori(پسيل گون يا پسيل گز 

پسيل گون كـه از شـيره گيـاه گـون     در اين تحقيق ويژگيهاي زيستي     . رود   يكي از مهمترين محصوالت مرتعي بشمار مي       گزانگبين
 7در هر يك از ايستگاهها هر .  ايستگاه در مناطق غرب استان اصفهان انتخاب شد  3به اين منظور    .  بررسي شد  ،كند  گزي تغذيه مي  

ا و هـ  در هر نمونه تعداد تخمهـا، پـوره  . برداري شد  سانتيمتر به طور تصادفي نمونه30 قطعه سرشاخه به طول 20 روز يكبار  10تا  
 5 و   4 عدد پـوره سـن       20 كيسه تور كه هر كدام حاوي        12براي بررسي تعداد نسل حشره  از        . حشرات كامل پسيل شمارش شد    

 آسـتين   8 آن تعداد    )Fecundity (گذاري  براي بررسي قدرت تخم   . ها هر كدام روي يك سرشاخه بسته شد         كيسه.  استفاده شد  ،بود
 داخل هر آستين يك تا سه جفت حشره پسيل نـر و   وبسته شد) Astragalus adscendens(تور روي هشت سرشاخه گياه ميزبان 

پـوره  .  سن پورگي اسـت    5 حشره پسيل گون داراي      ،در اين بررسي مشخص شد كه برخالف گزارشهاي قبلي        . ماده قرار داده شد   
ر اواخر شهريور و اوايل مهر مـاه    روز دوره پورگي د    105سن اول در نيمه هاي خرداد ماه ظاهر مي شود و پس از گذشت حدود                

گـذاري   تخـم ، گيري فتدر ارديبهشت ماه جنس ماده پس از ج . مي شودگذراني  و وارد مرحله زمستان  به حشره كامل پسيل تبديل    
متوسط تعداد تخمي كه هر حشره مـاده پسـيل گـون            . كنند گيري مي  ها قبل از زمستان جفت     تعدادي از پسيل   .كند خود را آغاز مي   

بـه  ها در حالي كه پديسل تخم در عمق بافت برگ فرو رفته در يك و                   روي سطح برگچه   فقطباشد كه     عدد مي  136 ،دهد  ر مي قرا
 عـدد ثبـت     265حداكثر تخمهاي گذاشته شده توسط يك حشره ماده         . شود   دو رديف به موازات رگبرگ اصلي گذاشته مي        ندرت
. كننـد   تغذيه مي  ،ها كه بافت نرم و نازكتري دارند       ز قسمتهاي انتهايي سرشاخه    عمدتاً ا  در مهر ماه   حشرات كامل پس از ظهور    . شد

ها، البالي فلسها و دمبرگها و زواياي مناسب گياه و نيز روي خـس و    را به صورت حشره كامل روي سرشاخه     نپسيل گون زمستا  
گذراند و يـك نسـل در سـال     كنند، مي  ميخاشاك و اليه سطحي خاك كه هنگام زمستان در اثر فشار برف با شاخه ها تماس پيدا           

 .دارد
 
 .، مانزيست شناسيپسيل مولد گز انگبين، :  كليديهاي واژه
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 مقدمه
مانها به عنوان يك گروه مهم از محصوالت مرتعي و 

گزانگبين از . جنگلي از دير باز مورد توجه انسان بوده اند
مهمترين مانهايي است كه در مناطقي از زاگرس توليد و 

گرامي،  ;1381سيف اللهي و عبادي، (شود  برداري مي بهره
1360; Frederick, 1819( .مان گزانگبين ،افراد بومي ) انگبين
اي با نام محلي پشه  را حاصل از فعاليت حشره) گون
حدود دو قرن ) Frederick )1819با آن كه به گفته . دانند مي

مطلع بودند، قبل اهالي خوانسار از توليد گز به وسيله حشره 
ولي در طول اين دو قرن و تا كمتر از بيست سال قبل، حتي 
پژوهشگران و متخصصان ايراني عموماً بر اين باور بوده اند 
كه حشره قطعات دهاني خود را به درون نسوج تازه گياه 
داخل نموده و از محل نيش حشره، گزانگبين به صورت ماده 

 تا آن كه بار ،ودش شكرك مانند و به رنگ سفيد خارج مي
ديگر نظر درست قبلي داير بر اين كه حشره خود عامل توليد 

مشخصات ظاهري ) 1366(نعيم و بهداد . است قوت گرفت
و دوره زندگي حشره مولد گز را در منطقه خوانسار مطالعه 

 Lauterer بر اساس گزارش آنها، حشره ابتدا توسط. كردند
 و .Cyamophila spام در موزه تاريخ طبيعي چكسلواكي به ن

 Cyamophilaسپس توسط موزه تاريخ طبيعي بريتانيا به نام 

dicora Loginovaصادقي و همكاران .  نامگذاري گرديد
نام علمي پسيل گز را اصالح نموده و اظهار داشتند ) 1382(

و  Burckhardtكه بر اساس بررسيهاي به عمل آمده توسط 
Lanterer  گونه پسيل گز در ايرانC. astragalicola 

Gegechkoriزيست ضمن بررسي ) 1376(فقيه . باشد  مي
 حشره در منطقه كوهرنگ به فهرستي از عوامل مؤثر شناسي

در كاهش جمعيت پسيل گز شامل زنبور پارازيتوئيد، 
كني  برداري غلط، عوامل اقليمي، چراي مفرط دام و بوته بهره

 . اشاره نمود

 حشره زيست شناسيمورد با توجه به ابهاماتي كه در 
، زمان )Fecundity(  نظير قدرت توليد مثلي،وجود داشت

گذاري، دوره جنيني، تعداد سنين  گيري، ميزان تخم جفت
پورگي و تعداد نسل در سال و همچنين نقصان اطالعات 
 ،در مورد مرفولوژي مراحل مختلف زندگي پسيل گون

ق غرب  در مناط1381 تا 1377مطالعه حاضر طي سالهاي 
 .استان اصفهان انجام شد

 
 ها مواد و روش

زيستي   مختلف  مراحل  تغييرات روند  بررسي  براي
ايستگاه در   گزي سه حشره، در مراتع با تيپ گياهي گون
ايستگاه . انتخاب شد  شهرستانهاي خوانسار و فريدونشهر

 و عرض 50 و 19شهرستان خوانسار با طول جغرافيايي 
ارتفاع از سطح دريا حدود . باشد  مي33و 14جغرافيايي 

 استپي ، متر و اقليم منطقه بر اساس روش گوسن2400
 280ميزان متوسط بارش ساالنه در حدود . سرد است

بر اساس اين آمار پراكنش بارندگي در . باشد  ميميليمتر
طول سال متغير بوده و بيشترين بارش در زمستان اتفاق 

 روز و ميزان 98ن در سال تعداد روزهاي يخبندا. افتد مي
.  ثبت شده استميليمتر 1392تبخير و تعرق ساالنه حدود 

ايستگاههاي منطقه ميدانك شهرستان فريدونشهر در حدود 
.  كيلومتري غرب شهرستان فريدونشهر واقع شده است40

.  است32 و 46 و عرض آن 50و  32طول جغرافيايي آن 
قليم منطقه بر  متر و ا2500ارتفاع از سطح دريا حدود 

متوسط بارش . باشد  استپي سرد مي،اساس روش گوسن
بر اساس .  ثبت شده استميليمتر 511ساالنه در حدود 

اين آمار پراكنش بارندگي در طول سال متغير و بيشترين 
تعداد . باشد بارش در ماههاي آذر، دي، بهمن و اسفند مي

النه  روز و ميزان تبخير و تعرق سا179روزهاي يخبندان 
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. )1367نام،  بي ( گزارش شده استميليمتر 1297حدود 
در رابطه با شروع فعاليت حشرات كامل پسيل گز پس از 

گذاري آنها و ساير  فصل زمستان و رفتار جفتگيري و تخم
رفتارهاي زيستي در ايستگاههاي مشخص شده از طريق 

  تا7مشاهده مستقيم روي گياه ميزبان و با فاصله زماني هر 
 7 هر  زماني  همچنين با فواصل.  روز يكبار اقدام شد10
  گون  هاي سرشاخه از  برداري نمونه  به  اقدام يكبار روز

 از  تصادفي  صورت  به  نوبت هر در و  ايستگاه هر از .گرديد

 سانتيمتر 30  طول  به  سرشاخه 20  ،بزرگ تا متوسط  بوته  ده
  وسيله هب  هشد  آوري جمع  هاي نمونه. شد آوري جمع

حاوي برچسب تاريخ و محل   نايلوني  هاي كيسه
  به  انتقال از   پس.دگردي  منتقل  آزمايشگاه  آوري به جمع

 نر  جنس  تفكيك  به  پسيل  كامل  حشرات تعداد ، آزمايشگاه

  اساس بر  نمونه هر  تفكيك  به ها پوره  و تعداد ماده و

 براي .گرديد  دداشتيا  شده  آوري جمع مختلف   تاريخهاي
ماه قبل از  گذاري در نيمه دوم فروردين بررسي تعداد تخم
 جفت حشره نر و ماده داخل 3 تا 1ريزي  زمان شروع تخم

هاي   تكرار روي سرشاخه8كيسه توري رهاسازي و با 
در تيرماه حشرات ماده كه . گياه ميزبان بسته شد

رج گرديد و ها خا گذاري كرده و مرده بودند، از كيسه  تخم
در زير بينوكولر با بازكردن شكم و بررسي تخمدانهاي آنها 

 . تعداد تخم باقيمانده در شكم شمارش شد

 تعداد شاملها  با بررسي مشخصات مورفولوژيك پوره
 هاي بال، اندازه بدن بندهاي شاخك، رشد جوانه

)Hodkinson & Hollis, 1987(بندي   و مقايسه و گروه
به عنوان شاخصي براي حداكثر تراكم هاي پورگي  پوسته

به .  تعداد سنين پورگي مشخص شد،هر مرحله رشد
 Dyar منظور تعيين تعداد سنين پورگي بر اساس روش

آوري شده از روي گياه  هاي جمع هاي پوره نمونه) 1890(
عرض قسمت انتهايي . ندميزبان به آزمايشگاه منتقل شد

ومتر چشمي نصب بوسيله ميكر) Pygidium (ها شكم پوره
 شد گيري  شده روي استريوسكوپ و ميكروسكوپ اندازه

)Gerami, 1998(. 
در    قفس2 تعداد  ،حشره  نسل تعيين تعداد به منظور

 در  قفس 2و تعداد  جعفرآباد  حوالي در  منطقه ميدانك

  سيب دره  روستاي  حوالي در شهر فريدون  شهرستان  جنوب
 5  شكل  به و  آهني گرد ميل  سجن از ها قفس. گرديد  مستقر
  به  نامساوي  هاي پايه با  متر1×2×3/1ابعاد   به  نامنظم  ضلعي
  شكل( شد  ساخته متر 10/1حداكثر   و75/0حداقل   ارتفاع

  يك  براحتي  كه شد  طراحي  اي گونه به  قفس هر  شكل). 1
 از  پس. تگرف مي بر در  تپه  شيب در را  بزرگ  گون  درختچه

  آلومينيومي ريز  توري ، خاك در  قفس  پايه 5  كردن  محكم
  قفس هر  بزرگتر اضالع از  يكي در. گرديد  نصب آنها  روي
  براي  كه شد مسدود  اي گونه  به  نرم  سيم با  توري  لبه دو

  هاي كيسهل، مح  آن از  بتوان  راحتي هب مكرر  بازديدهاي

 .كرد  را بررسي اه سرشاخه  روي  شده  بسته  توري
  انتخاب  درختچه 2از   يكي  ايستگاه هر  در تيرماه اواسط

  سمپاشي هزار در 2  نسبت به  سوين  سم با  آن بستر و  شده
  حذف  آن  روي موجود  حشرات  احتمالي  هاي نمونه تا شد

  مردادماه اواخر در قفسها، محيط شدن  آماده از  پس. شوند
   سرشاخه 3  روي  كيسه  سه  ستنب  س نسبت بهقف هر در

 آخر  سنين  پوره عدد 20 كيسه هر  داخل در. گرديداقدام 

  داده قرار ،بودند  شده  آوري جمع  طبيعي شرايط در  كه  پسيل
  صورت  به ها كيسه  درداخل ها پوره  وضعيت تغيير. شد

نتايج آن مشاهده شده و   هاآن شرايط  شده وبررسي  ماهانه
 .ديگرد  ثبت



 ... گز انگبينبررسي زيست شناسي تكميلي پسيل مولد

138

 
  گونچههاي نامساوي مستقر شده روي درخت  ضلعي نامنظم با پايه5قفس  -1شكل 

 
  بحث و  نتايج

  تغييرات جمعيت-1
هاي  آوري شده از سرشاخه هاي پسيل جمع نمونه

هاي گياه ميزبان در آزمايشگاه مورد بررسي و شمارش  بوته
 و حشرات كامل پسيل  ميانگين مجموع پوره. قرار گرفت

 . ارائه شده است2 ايستگاههاي انتخاب شده در شكل در
شود حشرات كامل   ديده مي2طور كه در شكل  همان

 در ،شوند  ماهه اول سال ديده مي4نسل قبل كه در 
و در تيرماه كمترين تعداد ) 185(بيشترين  ماهارديبهشت 

در مردادماه و نيمه اول شهريور ماه نيز . را دارند) 39(
حشرات كامل نسل جديد . يباً صفر استجمعيت آنها تقر

 در ،شوند  ماهه دوم سال ظاهر مي6كه جمعيت آنها در 
دهد كه بتدريج  نشان مي) 229(آذرماه بيشترين تعداد را 

هاي نسل جديد  پوره. شوند گذراني آماده مي براي زمستان
 بيشترين جمعيت ،شوند كه از نيمه دوم خرداد ظاهر مي

اه دارند و به تدريج در ماههاي مهر را در شهريور م) 288(

و آبان با تبديل شدن به حشره كامل از تعداد آنها كاسته 
 برداري گزانگبين كه از اين پديده با تقويم بهره. شود مي

 ،يابد اواسط شهريورماه آغاز و تا اواسط مهرماه ادامه مي
 .تطبيق كامل دارد

حشرات كامل نسل ) 1366(نعيم و بهداد 
فقيه . اند ران را تا پايان خردادماه مشاهده نمودهگذ زمستان

نيز بدون ارائه آمار وجود حشرات كامل نسل ) 1376(
با عنايت به . والد را تا اوايل تيرماه گزارش نموده است

شود طول   محققان قبلي تاكنون مالحظه ميهاي همشاهد
نعيم و بهداد،  ( روز40 تا 30دوره انكوباسيون تخم از 

 روز تقليل يافته و ظهور پوره سن آخر از 28 به )1366
 روز كاهش يافته و نيز 17 به )1376فقيه،  ( روز25 تا 20

 نعيم ;1376فقيه، (ظهور حشرات كامل از نيمه اول مهرماه 
در .  به اواخر شهريورماه جابجا شده است)1366و بهداد، 

برداريها  رغم اينكه نمونه  بهتوان گفت  تحليل اين پديده مي
در يك مكان واحد نبوده ولي از نظر شرايط اقليمي همه 
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تواند ناشي از  نقاط در يك گروه قرار دارند و تفاوتها مي
برداري شده و  تفاوت در شرايط ميكروكليماي نقاط نمونه

ثر از روند گرمتر شدن دماي محيط و كاهش رطوبت أيا مت
 با مقايسه آمار ده) 1376(فقيه . نسبي هواي منطقه باشد

 در منطقه خوانسار مربوط به 1358-67 با 1347-57ساله 
ميانگين رطوبت نسبي و ميانگين دماي حداقل و حداكثر 

گيري نمود كه دماي هوا روند افزايشي و  مطلق هوا نتيجه
 .رطوبت نسبي سير نزولي داشته است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 يگذار گيري و تخم رات كامل، جفت فعاليت حش-2

مستقيم و مكرر هفتگي نشان داد كه  هاي همشاهد
  يخبندان و سرما  دوره  اتمام با  گذران زمستان  كامل  حشرات

  برفهاي  شدن ذوب با  همزمان هوا،  تدريجي  شدن  گرم با و
  هاي بوته  هاي سرشاخه  به  آفتاب  مستقيم  تابش و  زمستانه

  خاك  به كامالف بر فشار و  سنگيني اثر در  كه  ميزبان  گون
 و  تحرك  شروع  بنابراين .شوند مي  فعال هستند،  چسبيده
  شروع در هوا  دماي به  بستگي جديد  فصل در  پسيل  فعاليت
  حجم و  ميزان و  زمستانه  برفهاي  شدن  ذوب  سرعت و  فصل
 .دارد ، است  شدهه انباشت ها سرشاخه  روي  كه  برفي

  آرام  آرام انه،زمست  برفهاي  تدريجي  شدن  ذوب با

 از و هستند، نمايان  زمين  به  چسبيده كامال  كه  گون  هاي شاخه

  معمولي و  اوليه  حالت  به و شوند مي بلند  زمين  روي

  خس  الي ه در الب كه  گذران  زمستان  كامل  هاي پسيل. دآين درمي
  ميزبان  گون  هاي سرشاخه  روي و  خاك  سطحي  اليه  خاشاك و
 ها بسر سرشاخه  روي  مناسب  زواياي و ها پوستك  الي رد و

 زا برگ  هاي رشدجوانه  شروع با  همزمان و  شده  فعال برند، مي
  گيري جفت  به  و اقدام كنند مي پيدا  الزم را تحرك بهار در
 هفته پس 2گيري حشرات كامل حدود  رفتار جفت. نمايند مي

. مشاهده شدگذراني نيز از ظهور و قبل از زمستان
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  حشرات  گذاري تخم  فعاليت  ماه  ارديبهشت  اول  نيمه از
 در و  اي دسته صورت   به غالباً ها متخ. دشو مي  شروع  ماده

  به  گاهي و  عدد 13تا ندرت  و به  تايي 5ـ4  هاي دسته

  سطح  درفقط تخمها. دشو مي  داده قرار  انفرادي  صورت
  مياني  رگبرگ  موازات  به و  انميزب  گون  هاي برگچه  رويي
 ).3  شكل(شود  مي  داده قرار ها برگچه
  كه شد  مشخص  ،برگ با ها تخم  تماس  محل  بررسي در

 ها برگچه مياني  رگبرگ  نزديكي در تخمها  پديسل يا  پايك 

   روي.شود مي  داده قرار  برگچه  بافت  عمق در كامالً و

  ديده  مومي هاي پوشش و  فياضا  ترشحات  گونه هيچ تخمها
  لبه دو  تدريج  به  گذاري تخم  انجام از  پس روز 3 تا 2. نشد

  نزديك يكديگر  به  شده  ريزي تخم  هاي برگچه  كناري

 بر در را  تخم  تاشده كامالً  صورت  به ها برگچه و شوند مي

 .گيرند مي

 

 
 هاي گياه ميزبان در سطح رويي برگچه )C. astragalicola(گذاري پسيل گون   نحوه تخم-3شكل

 
 

 در و ها برگچه  بافت  عمق در تخمها  پايك  قرارگيري

 و مواد  جريان  بيشترين  داراي  كه  اصلي  رگبرگ  نزديكي
 ها برگچه  شدن تا و  طرف  يك از  ،است  گياه  رطوبت و  شيره

  گرمي و  خشكي و ديگر  سوي از  مياني  رگبرگ محور  حول
  حاكي شايد تخمها،  انكوباسيون  دوره  طول در  منطقه  وايه
   داشتن  مصون نيز و  تخمها  با  ها برگچه   رطوبت   تبادل از

 

 

 آنها  رطوبت  رفتن  دست از و  آفتاب  مستقيم  تابش از تخمها

 تخمها و ها برگچه رطوبت  كاهش  جريان از  حفاظت نيز و

 اثر در، اين بر  عالوه. دباش  فصل  اول  بادهاي اثر در

  دسترسي ها، برگچه لبه دو توسط تخمها  شدن  پوشانيده

  صدمات نيز و شود مي محدودتر تخمها  به  طبيعي  دشمنان
.رساند مي  آسيب كمتر تخمها  سالمت  به  محيطي  مكانيكي
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 ماده  پسيل  يك توسط  كه يتخم تعداد حداكثر و  حداقل
. دش  شمارش عدد 265و  28  تيبتر  به  ،شود گذارده مي

  روي  آستين  داخل در  كه  هايي پسيل  يتخمدانها بررسي

 و  حداقل  كه داد  نشان بودند،  كرده  ريزي تخم ها سرشاخه
  ترتيب  به تخمدان  هاي لوله در موجود  تخم تعداد حداكثر

متوسط تعداد تخم باقيمانده در . باشد مي عدد 46و  15
ها محاسبه و  ه در هر يك از آستينشكم حشرات ماد

اعداد   جمع با . عدد بدست آمد12/35ميانگين كل آن 

  شده  مشاهده  گذاري تخم تعداد حداكثر و  حداقل  به مربوط
 كه  تخمي متوسط  ،ماده  حشرات تعداد بر  آن  تقسيم و

 136  شود تقريباً معادل ه ميشت گذا ماده  حشره  يك توسط

با جمع ميانگين تعداد تخم موجود در  .آمد  بدست عدد
ي هر حشره ماده با ميانگين تعداد تخم گذاشته تخمدانها

شده توسط يك حشره ماده ميانگين ظرفيت توليد تخم هر 
 محاسبه شد 45/171 تعداد )Fecundity (حشره ماده

 ).1ل جدو(
 

 در شرايط طبيعي ل گز روي گياه ميزبان توسط حشرات ماده پسيه شدهشت تعداد تخم گذا– 1جدول 

 شماره آستين
تعداد جفت نر و 

 شده ماده رهاسازي
گذاري  مجموع تعداد تخم
 در هر آستين

ميانگين تعداد تخم 
شده توسط يك  گذاشته

 حشره ماده در هر آستين

تخم موجود  تعداد ميانگين
در اواريولهاي هر حشره 

 ماده

ظرفيت توليد تخم هر 
 حشره ماده

(Fecundity) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
2 

224 
130 
28 
136 
678 
795 
320 
192 

112 
65 
28 
136 

6/226 
265 
160 
96 

39 
34 
46 
31 
15 
29 
41 
46 

151 
99 
74 
167 
241 
294 
201 
142 

 6/1369 281 6/1088 2504 16 كلتعداد 
 2/171 125/35 07/136 5/156  ميانگين

 
  كه  متوسط تعداد تخمي مورد تا كنون گزارشي در

   گذاشته مولد گزانگبين پسيل  ماده  حشره  يك توسط

 ظرفيت )Hodkinson )1974اما   ،وجود ندارد شود مي
توليد مثلي و تعداد نسل شش گونه پسيل به نام 

Diaphorina citri  ،از هندParatrioza cockerelli 
 Cardiaspina از آمريكا، Psylla pyricolaو 

albitexturaاز استراليا  ،Arytaina genistae  و

Strophiginae ericae با يكديگر  از انگلستان را
هاي انتخاب شده مربوط به  گونه.  استمقايسه نموده

هاي مختلف با عرضهاي جغرافيايي بسيار متفاوت  كشور
  رابطه  كه  گرفت  نتيجه  بتوان شايدبنا بر اين . بودند

 حشره ماده گذاشته شده توسط تخم تعداد  بين  مستقيمي
  و عرضهاي مختلف جغرافياييپسيل هاي مختلف  گونه

 .وجود ندارد
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  سال در گز  پسيل  نسل تعداد -3

  نصب  قفس 4از   يك هر در ها پوره  حاوي  هاي آستين
 در شهر فريدونب سي  دره و جعفرآباد  ايستگاه دو در  شده
  اتحشر و ها پوره  تغييرات  وضعيت و بازديد  ماه هر اواخر
  ماه شهريور اواخر  نشان داد ازها همشاهد. شد  بررسي  كامل

  طي. كردند  ظاهرشدن  به  شروع گز  پسيل  كامل  حشرات
  حشره  به ماندند  زنده  كه  هايي پوره  كليه  مهر و آبان ماه

 از  تعدادي  ماه شهريور اواخر از. دشدن  تبديل  كامل

 ها پوره  تلفات روند و دندش  تلف  آستين هر  درون  هاي پوره

  كامل  حشرات از تعدادي  آذرماه در. تداش  ادامه  آذرماه تا
 تا  كامل  حشرات  تلفات روند .شدند  تلف  ،شده ظاهر

  حشرات  تلفات بيشترين. تداش  ادامه بعد  سال  خردادماه
 از  مجموع در. ادافت  اتفاق  زمستان سرد  ماههاي  طي  كامل

 درصد 5/62و  شدند  تلف درصد 5/37ها  پوره  جمعيت  كل

  حشرات  درصد5/62از  . دگرديدن تبديل  كامل  حشره  به
  مشاهده  خردادماه تا  زنده  صورت  به درصد 35،  كامل

 تا  شده  تلف  هاي پوره  كليه  كلي  نتيجه  يك  عنوان  به. دشدن

  طي و شدند مير و  مرگ دچار  زمستان از  قبل

  مشاهده  اي زنده  پوره  هيچ بعد  سال بهار تا  زمستان ماههاي
 .شد مشاهد  كامل  حشره  صورت  به  جمعيت  بقيه و نشد

گذران پسيل   فرم زمستان كه شد  مشخص  ،ترتيب  اين  به
مولد گزانگبين بصورت حشره كامل است و در طول سال 

با مقايسه تعداد نسل ) Hodkinson) 1974. يك نسل دارد
هاي پسيل متعلق به عرضهاي  سال هر يك از گونهدر 

جغرافيايي مختلف نشان داد كه بين تعداد نسل در سال و 
 .عرضهاي مختلف جغرافيايي رابطه مستقيمي وجود دارد

   نسبتاً مرتفع نقاط در گز  پسيل  زيستگاه  داشتن قرار  بنابراين

  عرضهاي با  مشابه  هواي و  آب  داراي و  كوهستاني و

 تعداد  محدوديت  براي  مناسبي  توجيه شايد باالتر  جغرافيايي

  شناخته  اكولوژيكي اصول با  مطابق  اين و باشد  آن  نسل

 .باشد مي  شده
 

  و حشرات كاملاه  پوره، مورفولوژي تخم-4
تخمهاي تازه گذاشته شده داراي رنگ سفيد : تخمها

 روشن و متمايل به شيري است، اما به تدريج به رنگ زرد
  اندازه تخم. دهد زرد تيره متمايل به نارنجي تغيير رنگ مي

 به ميليمتر 12/0 و عرض حدود 35/0 تا 30/0به طول 
 انتهاي گرد و تا حدودي نوك تيز به 2صورت كشيده با 

 در قسمت نوك تيز .نحوي كه دو انتهاي آن متقارن نيست
 مترميلي 15/0مجهز به يك پايك يا پديسل به طول حدود 

باشد كه در نزديكي رگبرگ اصلي و در عمق برگ قرار  مي
 .شود داده مي

احتمال دارد پديسل تخم عالوه بر نقش نگهداري تخم 
. در سطح برگ، نقش تبادل رطوبت را نيز داشته باشد

 منحني تكرار . سن پورگي است5پسيل گز داراي 
ها نشان داد كه  هاي عرض بند انتهايي شكم پوره اندازه

 260 تا 160از ، )سن اول (150 تا 100ها از  وع اندازهتن
سن  (570 تا 420، )سن سوم (400 تا 280، )سن دوم(

متغير ) سن پنجم( ميكرومتر 700 تا 580و ) چهارم
 داشتن  در مطالعه خود،نيز) Hodkinson) 1974. باشد مي
 كرده عنوانهاي پسيل   سن پورگي را از ويژگيهاي گونه5

و ) 1366(قبالً نعيم و بهداد كر است كه شايان ذ .است
 سن پورگي براي پسيل مولد گز گزارش 4) 1376(فقيه 
 كه با نتايج بدست آمده در اين مطالعه )4  شكل(ند ا هكرد

 .متفاوت مي باشد



143 2 شمارة ، 5حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران، جلد  تحقيقات مجلة

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 100 200 300 400 500 600 700 800

عرض  Pygidium بر حسب ميكرومتر

ني
راوا

ف

 

 ميكرومتر بر حسب ،هاي پسيل مولد گزانگبين  در پورهPygidium منحني فراواني عرض -4 شكل
 

 ميليمتر 30/0آن  ميانگين طول :پوره سن اول
 25/0نعيم و بهداد طول پوره سن يك را . گيري شد اندازه

احتماالً اين اختالف .  گزارش كردندميليمتر 43/0و فقيه 
گيري از روي پوره زنده در  اندازه مربوط به اندازه

  سن4بررسيهاي قبلي باشد و يا با توجه به اينكه قبالً 
پورگي تشخيص داده شده بود مربوط به اختالف در 

پوره سن اول به رنگ زرد  .تشخيص سن پوره باشد
. روشن و داراي يك جفت شاخك سه بندي و كوتاه است

بند .  موي انتهايي استدومفصل سوم شاخك مجهز به 
اول آن ضخيم و مشخص و بندهاي دوم و سوم با قطر 

. د سوم اما كوتاهتر استكمتر، بند دوم تقريباً هم قطر بن
اي بسيار كوچك ديده   لكه دايره2محل بالها به صورت 

 .شود، مخرج شكمي است مي
 به رنگ زرد متمايل به نارنجي و فاقد :پوره سن دوم

 ميليمتر 40/0هاي تيره مشخص، با ميانگين طول  لكه

اندازه سنين بعدي را ) 1366(نعيم و بهداد . باشد مي
طول پوره سن دوم را ) 1376( فقيه وليد، ان گزارش نكرده

 گزارش كرده است كه اين اختالف در ميليمتر 57/0
 احتماالً ناشي از خطا در تشخيص سن پوره ، اندازه
شاخكها سه بندي با مفصل اول و دوم تقريباً . باشد مي

برابر و مفصل سوم كمي بلندتر از مفصل سوم در 
 موي انتهايي، دوشاخكهاي پوره سن اول است و مجهز به 

هاي بال اندكي بزرگتر از سن اول  هاي مربوط به جوانه لكه
 .است، مخرج شكمي است

هاي سن اول و دوم   نسبت به پوره:پوره سن سوم
. رسد تر به شكل بيضي و مسطح به نظر مي داراي بدن پهن

) 1376(فقيه .  استميليمتر 60/0ميانگين طول بدن آن 
.  گزارش نمودميليمتر 72/0طول بدن پوره سن سوم را 

تر و مفصل   بندي با مفصل اول و دوم ضخيم4شاخكها 
موهاي . باشد تر مي سوم و چهارم با قطر كمتر و كشيده
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تر از موهاي  سطح بدن رشد بيشتري كرده و مشخص
هاي مربوط به  لكه. باشند  مي2 و 1هاي سن  پوره
هاي بال بزرگتر و براحتي قابل تشخيص هستند،  جوانه

 5مخرج شكمي است، صفحه مخرجي به شكل عدد 
رنگ . تر است  مشخص2 و 1وارونه و نسبت به سنين 
 .شود اي روشن متمايل مي بدن به نارنجي تيره تا قهوه

 بدن مسطح و به شكل بيضي كشيده :پوره سن چهارم
، استتر  مشخصنسبت به پوره سن سوم   آنبندي  رنگو
 و تيره بصورت اي كه نقاطي به رنگ قهوه طوري هب

ميانگين . شود تر جلد ديده مي  روشن هايي در زمينه لكه
قبالً طول بدن پوره سن .  استميليمتر 95/0طول بدن 

 بندي، بند 6شاخكها .  گزارش شده بودميليمتر 3/1چهارم 
تر  تر و كوتاهتر، بند سوم و آخر كشيده اول و دوم ضخيم
د كرده و  بالچه كوچك رش4. باشد از ساير بندها مي
هاي جلويي به  شود ولي انتهاي بالچه بخوبي ديده مي

مخرج شكمي و ناحيه دور . رسد ابتداي شكم نمي
 .باشد  كامالً مشخص مي1مخرجي

 به شكلهاي بيضي تا بيضي كشيده و :پوره سن پنجم
رنگ بيشتر نسبت به پوره  اي و سياه هاي قهوه مسطح با لكه

 بندي 7 ، شاخكها يمترميل 51/1، ميانگين طول بدن 4سن 
دو . رسد  بندي به نظر مي2و نخي شكل كه مفصل آخر 

تر و كوتاهتر از  اي شاخكها به وضوح ضخيم بند قاعده
 4. رسد ساير بندها و بند سوم و آخر كشيده به نظر مي

گيرند  بالچه رشد كرده و در طرفين بدن به نحوي قرار مي
. رسد كم ميهاي جلويي به ابتداي ش كه انتهاي بالچه

 انتهايي  ويژه موهاي جانبي و حاشيه هموهاي سطح بدن ب
مخرج شكمي است و حلقه . شكم كامالً رشد كرده است

 

1. Perianal Pore field 

 5هاي سن  برخي پوره. باشد  مشخص مي2دور مخرجي
 دارند كه در 3 شكل در وسط صفحه زير شكميYعالمت 

جلو و چسبيده به حلقه دور مخرجي قرار دارند و مربوط 
 .باشد هاي جنس ماده مي به پوره

 ها و حشرات كامل پسيل گز پوره از  معدودي تعداد

  ديده  آبي  به  متمايل سبز رنگ  به  شكمي  قسمت در  ويژه هب
 در  كه  سبزي  رنگ دارد  عقيده) 1353 (  رجبي.شدند

  گالبي  پسيل  تابستانه  هاي نمونه از  بعضي  شكم  قسمت

 فقط و باشد مي گذرا و  موقت حالت  يك ،هشد  مشاهده

  بررسي با  4منظري. دارد  دوام  كوتاهي  مدت  براي

  رنگهاي با گز  پسيل  كامل  حشرات  هاي نمونه مورفولوژيكي
 گونه  مختلف  فرمهاي آنها  كه كرد  اعالم  متفاوت

 C. astragalicola هستند. 

 تواند مي  پسيل  گي پور  مرحله در  عادي غير  رنگ تغيير

. دباش نيز آن  بدن  داخل در پارازيتوئيد الرو رشد  به ربوطم
  شده  پارازيته  هاي پوره باالتر  سنين در  ويژه هب  موضوع  اين

  تيره رنگ  پوره  بدن  تمام  كه  نحوي  به ، است مشهود

  هاي پوره  مشابه  بندي طبيعي رنگ و كند مي پيدا  يكنواخت
 .دهد نمي  نشان را  سالم

حشرات نر و ماده از نظر ظاهري تقريبا :  كاملحشره
 ولي از نظر مورفولوژي اندامهاي جنسي ،مشابه هم هستند

ميانگين طول . باشند نر و ماده كامالً از يكديگر متمايز مي
 ، 13/2±47/0و عرض بدن حشرات نر و ماده به ترتيب 

. باشد  ميليمتر مي67/0±08/0، 24/2±37/0 و 07/0±65/0
ماده تخم ريز در امتداد بدن قرار دارد و روي در حشرات 

اي در اطراف  سطح پشتي آن يك لكه بيضي شكل با هاله
كه انتهاي شكم حشره نر كه  در حالي. شود ن ديده ميآ
 

2. Circum-anal ring 
3. Ventral abdominal plate 

 .گياهپزشكي كشورمؤسسه تحقيقات . 4
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اسكلريتهاي مربوط به اندام جنسي قرار دارند شامل 
Paramers  يا Forceps و Anal valve به طرف باال قرار 

 درجه نسبت به محور طولي بدن 90يه دارند و تقريبا زاو
طول بال جلو در حشرات نر و ماده حداكثر . سازند مي
 ميليمتر 8/1 و طول بال عقبي ميليمتر 25/2 و 3/2

 بندي مجهز به 2پاها   بندي و پنجه10شاخكها . باشد مي
تر و كوتاهتر   يميك جفت ناخن، دو بند اوليه شاخك ضخ

يهاي متعلق به خانواده از ساير بندها است كه از ويژگ
Psyllidaeباشد   مي)Dolling, 1991( . بالها هنگام

 از انتهاي بدن حشره ميليمتر 5/0-1/0استراحت در حدود 
هاي پشتي شكم حشره ماده  حلقه روي نيم. كند تجاوز مي

 نوار 4هاي زير شكم   نوار سياه عرضي و در نيم حلقه5
پشتي شكم هاي  در نيم حلقه. سياه رنگ وجود دارد

هاي   نوار تيره عرضي ولي در نيم حلقه5حشرات نر 
نعيم و بهداد،  ( نوار تيره عرضي وجود دارد6زيرين شكم 

ها بواسطه قطور و   حشرات كامل مانند ساير پسيل.)1366
رنگ .  جهنده هستند،تر شدن ران و ساق پاهاي عقب بلند

اي روشن تا متمايل به سياه ديده  عمومي بدن قهوه
تفاضل ميانگينهاي هر يك از مراحل رشد . شود مي
 ميليمتر 69/0 و 53/0 ، 35/0 ، 21/0 ، 12/0ترتيب  به

تفاضل ميانگينهاي طول بدن در مراحل مختلف . است
دهد كه سرعت  پورگي و حشره كامل پسيل نشان مي

افزايش طول بدن متناسب با افزايش مراحل زيستي و گذر 
اين پديده احتماال . باشد ر مياز هر يك از سنين قبلي بيشت

به دليل افزايش دماي هوا در طول دوران رشد حشره و 
 .افتد قدرت تغذيه بيشتر آن از شيره گياه ميزبان اتفاق مي

 

 
 

 C. astragalicola  سطح پشتي مربوط به گونههاي سنين مختلف پورگي از  مقايسه اندازه پوسته-5شكل 

 
 گز سيلتخم پ تفريخ   دوره   طول-5

 در ها پوره  اولين ظهور تا  ريزي تخم  شروع  زمان از

  تغييرات به  مدت  اين. دكش مي  طول  ماه  يك حدود  طبيعت

  افزايش يا و  كاهش  صورت در و دارد  بستگي  هوايي و  آب
 نيز  انكوباسيون دوره ،ربها  فصل  طول در  حرارت  درجه

  صفوي و  زاده تقي  كه  بررسي در. يابد مي  كاهش يا  افزايش
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  انجام  پسته  مورد پسيل در) 1375 ( دزيانيان و) 1339(

 شرايط  تابع  تخم  انكوباسيون  دوره  كه كردند  گزارش ،دادند

  پسيل  انكوباسيون  دوره) 1366(بهداد  و  نعيم. است محيط
  دوره) 1376 (  فقيه.كردند  گزارش روز 40تا  30را   گون

  اولين از  پس روز 30حدود  را  گز  پسيل  تخم انكوباسيون
 .دنمو  اعالم  گذاري تخم

 
  هاي پوره  اريترف  هايتحال و  گي پور  دوران   طول-6

 لپسي

  كامل  حشرات  پيدايش تا  اول  سن  پوره ظهور  زمان از
 طور  به. كشد مي  طول روز 111تا  100حدود  جديد،  نسل

  مختلف  سنين ظهور  براي نياز مورد  زمان  مدت  تقريبي

  به. باشد مي روز 17و  19، 22، 25، 28  ترتيب  به  گي پور
 ها پوره  ،گي پور  سن  افزايش با شود مي  مالحظه  كه طوري

 و شوند  تبديل  بعدي  سن  به تا دارند نياز را  كمتري  زمان
 و  فصل  ابتداي در هوا  سردي  به مربوط احتماالً  ، كه برعكس
 بيشتر  تغذيه نيز و  فصل اواخر در هوا  دماي  افزايش

 . است باالتر  سنين در  پسيل  هاي پوره

  سنين تعداد  به  اشاره  بدون) 1366(بهداد  و  نعيم

  اول( روز 100حدود  را گز  پسيل  گي پور  دوره گي، پور
 از را  پسيل  كامل  حشرات ظهور و) مهرماه  تيرماه تا دهم

  طول) 1376( فقيه . كردند  گزارش بعد  به  هرماهم  نيمه

 از گز  گي پسيل  پور مختلف  گي را براي سنين پور  دوران

 40تا  35  ترتيب به  كوهرنگ  منطقه شرايط در 4تا  1  سن

 3  سن  براي و 2  سن  براي روز 30 تا 25، 1  سن  براي روز
 و نمود  اعالم 4  سن براي روز 25تا  20و   نامشخص

. باشد مي   گي پوره  سن 4  گز داراي  پسيل  كه كرد  گيري نتيجه
 گذر اد، بشو مي  مالحظه نيز فقيه  در گزارش  كه طوري همان

  بعدي  سنين  كمتري   زمان  تابستان در مدت بهار به  فصل از

  صفوي و  زاده تقي. شوند مي ظاهر  گون  پسيل  هاي پوره
  دوران  كه نمودند  گزارش  پسته  پسيل مورد در) 1339(

. يابد مي  تقليل روز 15حدود هوا  شدن  گرم با  گي پور
  به  تبديل  زمان تا  تخم از  خروج از  پس  يك  سن  هاي پوره
  فروكردن با و مانند مي  باقي ها برگچه  البالي غالباً در 2  سن

  تغذيه  به  شروع  اصلي  رگبرگ  اطراف در خود  خرطوم

  طرف  به ها سرپورهدر بيشتر موارد ). 6شكل (ند كن مي
  كناري  حاشيه دو  سمت  به آنها  بدن  انتهاي و  اصلي  رگبرگ
  وجود اي تغذيه   حالت احتماالً دليل اين. دارد قرار ها برگچه

 در اطراف  عمق بيشتر برگچه و جريان بيشتر شيره گياهي
تگاههاي ايس در. هاست  پوره رگبرگ اصلي براي تغذيه

  لين، اومورد مطالعه شهرستانهاي خوانسار و فريدونشهر
 ماه شهريور  پاياني  در روزهايگز   پسيل  كامل  حشرات
   بـــهگزارش نمود )Hodkinson )1987 .شد  مشاهده

  اضافه  قندي مواد ،يگياه  شيره از ها پوره  مداوم  تغذيه  دليل
 در 1اي حلقه انتهاييه طريق روزنه از ها پوره  بدن نياز بر

 و  شكل  خميري  هاي رشته صورت   ها به پوره  بدن  انتهاي
 در  بالفاصله  اضافي مواد  اين. شود مي  خارج بند بند

 طور  به  مدتي تا و شود مي منجمد محيط  هواي  مجاورت

  شرايطي رد. ماند مي  باقي  متصل ها پوره  بدن  انتهاي  به  طويل
ها مشغول  برگچه  الي 2  سن  گاهي و  يك  نس  هاي پوره  كه

 و  حاشيه از  مترشحه  سفيدرنگ  هاي رشته تغذيه هستند،
 با  براحتي و زند مي  بيرون ها برگچه  چسبيده  هم  به  دولبه

 .شود  مي چشم ديده
 خود  زادگاه  برگچه  البالي از  تدريج  به 2  سن  هاي پوره

 نرم  بافتهاي  به را ودخ  آرام  آرام و شوند مي  خارج
  تازه  هاي دمبرگ  روي و  رويش  حال در  هاي سرشاخه

  به  حالت  اين در 3و  2  سن  هاي پوره. رسانند مي  روئيده

 

1. Circum Anal ring of Pores 
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  ديده ها سرشاخه  روي آزاد  حالت  به  ندرت  به و  سختي

  ماده خود  بدن  انتهاي در دائماً  كه ييآنجا از وليد، شون مي
 تر حترا مواد  اين  طريق از ،دارند را انندم  شكرك سفيد

 ها پوره  آرام  حركت اب. برد  پي ها پوره  محلهاي به  توان مي

  شده منجمد و  طويل  مترشحه  هاي رشته ها، سرشاخه  روي
 و  چسبيده ها سرشاخه  روي و شود مي  آنها جدا بدن از

 ها پوره سريعتر رشد و هوا  شدن تر گرم با .دگرد مي  انباشته

 ظاهر  بعدي  سنين  هاي پوره ، گون  گلهاي رشد با  همزمان

  سن  هاي پوره بيشتر  تغذيه و بزرگتر  جثه  دليل  به و شوند مي
  انتهاي از  توليدي  )گزانگبين(شكرك يا مان   حجم 5و  4

  زمان  اين  در.شود مي زياد  توجهي قابل نحو  به ها پوره  بدن
  به  اقدام  برداران بهره  است  شهريورماه   نيمه با  مصادف  كه

  زارشگ )1366 (بهداد و  نعيم. دكنن مي برداري بهره  اولين
  خميده  سفيدرنگ  هاي رشته  صورت  به  گزانگبين  كه كردند

   فقيه.شود مي توليد آخر  سنين  هاي پوره بدن  انتهاي از
  روي بر  نگزانگبي  نازك  هاي رشته  كه كرد  اعالم) 1376(

 شود مي توليد 3  سن  پوره  زمان در  ميزبان  گياه  برگ و شاخ

 و  يافته  ادامه 4  سن  گي پور  دوره  پايان تا گز توليد  عمل و
بر اساس مشاهدات به عمل آمده در . يابد ي پايان مسپس

  اوايل و شهريور اواخر در آخر  سن  هاي پورهتحقيق حاضر، 
  جهت  فعاليت كاهش و خود رشد  دنكر  كامل با  مهرماه

  حالت  اين در. دشون مي مهيا  كامل  حشره  به  شدن  تبديل
  قابل  مورفولوژيكي تغييرات با و ندارند  توليد مان ها پوره

 .دشون مي  تبديل  كامل  حشرات  به  توجهي
 

 
  گونيها الي برگچه C. astragalicolaپسيل  2 و 1اي پوره هاي سن  ليت تغذيهترشحات مان حاصل از فعا –6شكل 

 
 يگير جفت  رفتاري  هاي حالت-7

 از  پس روز چند تا  پسيل  ماده و نر  كامل  حشرات

 و  نموده  فعاليت ميزبان  گياه  هاي سرشاخه  روي ظهور
 روز اواسط و در شوند مي  بالغ  هفته دو حدود از  پس

  به  اي  اشاره)1366(بهداد  و  نعيم .نمايند مي  گيري جفت
) 1376 (  فقيه.نكردند گز  پسيل  گيري جفت  نحوه و  زمان

 اواخر تا  بالغ  گيري در حشرات جفت  كرد فعاليت گزارش

 در مطالعه .شد  مشاهده  كوهرنگ شرايط در  ماه  آبان
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گيري حشرات نر و ماده از  حاضر مشخص شد جفت
ادامه  روز پس از ظهور شروع و تا آخر پاييز 10حدود 
گذراني در اوايل بهار كه  همچنين پس از زمستان. دارد

 مشاهده ،كنند برفهاي زمستانه شروع به ذوب شدن مي
 .شود مي

 نـر  حشره  كه  است  صورت  اين  به  گيري جفت  نحوه

  طولي محور  به  نسبت  درجه 45تقريباً   زاويه با

  اتصال  حال در و شود مي  متصل  آن  به  ماده  حشره بدن

  داشتن  دليل  به نر  حشره يكديگر،  به  حشره دو  جنيتالياي
. باشد مي  ماده  حشره  حركتي رفتار  تابع تر ك كوچجثه

  دقيقه چند از و شد  ديده  متفاوت  گيري جفت  مدت زمان
اين موضوع در . گرديد  مشاهده  ساعت  يك  به  نزديك تا

  مهدوي .تها نيز گزارش شده اس مورد ساير پسيل

  پسته  پسيل مورد در) 1377 ( دزيانيان و) 1345 ( اناري
  هنگام  به  پسيل  بالغ  حشرات  كه ندا هكرد  گزارش

 و  گرفته قرار  هم كنار 7عدد   شكل  به  گيري جفت

 حشرات  گيري جفت  مدت  طول. دنماين مي  گيري جفت
 تا 17  حداقل  آزمايشگاهي شرايط در  پسته  پسيل  بالغ

  اناري   مهدوي.ه استشد  گزارش  دقيقه 45حداكثر 

 2از   پسته  پسيل  گيري جفت  مدت  طول  كه دارد  عقيده
 .بكشد  طول  است  ممكن  نيم و  ساعت  يك تا  دقيقه

 از  قبل  هم گز  پسيل در  گيري جفت رفتار  كلي طور  به

 اين. دگردي  مشاهده  آن از  پس  هم و  گذراني نزمستا
گونه بعضي   اين در  كه  است  آن از  حاكي احتماالً  مشاهده

از حشرات ماده قبل از زمستان و برخي پس از سپري 
 .كنند گيري مي شدن زمستان جفت

توان به طور  بر اساس كليه نتايج بدست آمده، مي
 پسيل گون گيري كرد كه  كلي چنين نتيجه

)C. astragalicola ( ناميده كه بطور مصطلح پسيل گز

 روي گياه گون گزي با نام علمي فقط ،شود مي
Astragalus adscendensشود و كليه مراحل   ديده مي

گيري  جفت. كند زيستي خود را روي آن سپري مي
نيز   وگذراني حشرات كامل پسيل گون قبل از زمستان

گذاري از ارديبهشت ماه آغاز  تخم. مشاهده شددر بهار 
هر حشره ماده به طور متوسط . ابدي و تا تيرماه ادامه مي

 ندرت بهتخمها به صورت يك و . گذارد  تخم مي136
 عدد روي هر برگچه گياه 13دو رديف و حداكثر 

تخمها پس از حدود يك هفته . شود ميزبان قرار داده مي
پسيل گون . شود تفريخ شده و پوره سن اول ظاهر مي

 105 سن پورگي است كه در طي مدت حدود 5داراي 
هاي پسيل از  پوره. شود روز به حشره كامل تبديل مي

شيرابه گياه ميزبان تغذيه نموده و مواد مازاد بر نياز خود 
هاي سفيد شكرك مانند روي  را به صورت رشته

كنند كه اصطالحاً  هاي گياه ميزبان دفع مي سرشاخه
بيشترين مقدار . گويند گزانگبين و به اختصار گز مي

 5 و 4ها در سن   پورهبيشترست كه گزانگبين زماني ا
 مهرماه 15 شهريور تا 15برند و آن مصادف با  بسر مي

 و در ميليمتر 2 تا 5/1حشرات كامل به طول . باشد مي
باشند كه  اي روشن مي ابتداي ظهور به رنگ كرم تا قهوه

اي تيره متمايل به سياه مشاهده  به تدريج به رنگ قهوه
ه صورت حشره كامل روي گذراني ب زمستان. شوند مي

الي فلسها و خاشاك  ههاي گياه ميزبان و الب سرشاخه
با توجه به . اين گونه در سال يك نسل دارد. باشد مي

هاي شمالي رطوبت در مدت زمان  اينكه در شيب
 پسيل گز نيز بنابراين ،بيشتري در اختيار گياه مي باشد

 و از هاي شمالي قرار دارند كه در شيبرا هايي  درختچه
 براي ،باشند شادابي و سرسبزي بيشتري برخوردار مي

 .دهد گذاري ترجيح مي تغذيه و تخم
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 سپاسگزاري
از معاونت آموزش و تحقيقات وزارت نويسندگان 
مين هزينه اين تحقيق و از أ تجهت هجهادكشاورزي ب

سسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور و مركز ؤم
تان اصفهان به منابع طبيعي اسكشاورزي و تحقيقات 

عمل آمده در جريان اجراي طرح  خاطر حمايتهاي به
همچنين از كليه افرادي كه به نحوي . يندنما تقدير مي

 صميمانه سپاسگزاري ،در انجام طرح همكاري داشتند
 .گردد مي
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Abstract 

Gavan or Gaz psyllid, Cyamophila astragalicola Gegechkori, is the manna producing insect 
for Khansar Gaz production. This manna accounts as one of the most important rangeland 
products. In this study the complemetary aspects of its life cycle were investigated on its host 
plant Astragalus adscendens Boiss. For this purpose three localities in the west of Isfahan 
province were selected and samplings were conducted every 7-10 days. Samples included 20 
terminal branches 30 cm long. The number of eggs, nymphs and adult psyllids were counted in 
each sample. Number of generations per year was studied by use of 12 bags. Twenty last instar 
nymphs were used in each bag on a branch. Fecundity of female Gaz psyllid was determined by 
keeping 1-3 adult couples in 8 bags on host plant. In this study it was determined that C. 
astragalicola has 5 instars although it does not comply with the previous reports. The first 
nymphal instar appeared in mid June and then after 100 to 111 days in mid September, adult 
insects emerged. Average number of ovipostion was 136 per female with the maximum number 
of 265. The adult psyllids mate either before or after winter. This psyllid overwinters as adult on 
foliage, inside of scab, petiol and other suitable places on host plant or soil surface when lower 
branches touch the ground due to snow weight in winter. This psyllid insect has only one 
generation per year. 
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