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 چكيده

و  ، فون آفات پده7611-34های طي سال .دشوميدر كشور محسوب  (P. euphratica)پده  خوزستان مهمترین رویشگاه استان     
برداری از حشرات در طول فصول نمونه. شد مطالعهاستان  اینطبيعي های در سه ایستگاه تعيين شده در رویشگاه آنها يعيدشمنان طب
كارگيری تله هم از روی گياه ميزبان، بيمستق یآورجمع مانندهای متداول روشیكبار و به روز 64 -71فاصله هر ميزبان به رویش گياه

 هاینمونه .های گلداني انجام شدآلوده پده و پرورش مراحل نابالغ حشرات روی نهال یهاآوری و بررسي شاخهاشنایدر، جمع
گونه از بندپایان  26 مجموع در .شد ارسال خارجي و داخلي دارصالحيتمراجع  بهنام علمي  یيدأیا ت شناسایي برای شده آوریجمع

شناسایي  آوری وجمع ذیل شرحبهخانواده  1راسته و  1شكارگر از  یگونه بندپا 72 ينهمچن ،خانواده 73راسته و  1آفت متعلق به 
گونه  1اهميت بيشتری برخوردار بوده كه در بين آنها،  و خسارت از ينظر آلودگ از گونه 77 تعداد شده، معرفي آفات ميان در شدند.

استان خوزستان  از بار اوليناز این آفات با ميزباني پده برای  یتعداد مورد مطالعه وجود داشتند. طور مشترك در سه رویشگاهبه
  .شوندمي گزارش

Gypsonoma euphraticana Aims., Gypsonoma spp., Lithocolletis sp., Phyllocnistis sp., Cerura vinula L., Harpyia 

leucotera Stichel, Egeirotrioza intermedia Baeva, Egeirotrioza ceardi (Bergevin), Egeirotrioza sp., Syntomoza 

unicolor (Loginova & Parfentiev), Chaitophorus euphraticus Hodjat, Pachypappa sp., Salicicola kermanensis 

Lndgr., Diaspidiotus slavonicus (Green), Ceroplastes rusci (Linnaeus), Monosteira unicostata (Muls. & Rey), 

Apodiphus amygdali Germar, Tetranychus urticae Koch, Melanophyla picta Pall., Capnodis miliaris Klug, 

Microcerotermes buettikeri Chhotani & Bose, Microcerotermes diversus Silvestri, Anacanthotermes vagans (Hagen), 

Coccinella undecimpunctata L., Coccinella septempunctata L., Chilochorus bipustulatus L., Scymnus sp., Orius 

laticollis (Reuter), Anthocoris sp., Deraeocoris (Phaeocapsus) pilipes (Reuter), Deraeocoris sp., Chrysoperla carnea 

Steph., Anystis baccarum (Linn), Xysticus sp., Cheiranthium sp. 

 
  .خوزستان طبيعي، هایرویشگاه يعي،طب دشمنانآفات،  پده، :كليدی هایواژه

 
  مقدمه

 از Olive Populus euphratica گونهههههههه
 و گهرم  منهاطق  بومي هایگونه از كيی  Salicaceaeخانواده

گونهه كهه بها     ایهن  .است شور خاك با خشكنيمهو  خشك
به ،باشدميشرایط اقليمي و ادافيكي خوزستان كامالً سازگار 

 بها  دز و كرخه كارون، هایرودخانه حاشيه در بومي صورت
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 در و داده تشهكيل  را وسهيعي  ههای زارشهه بي مختلف، تراكم
 متهراكم  تها  پایهه تك صورت به استان دیگر نقاط از بسياری

طبههق بههرآورد    (.Calagari, 1993, 2004) شهود مي یافت
 7612های ههوایي سههال   انجام شهده بها اسهتفاده از عكس

بزرگ اسهتان خوزستان و سهایر   یهاحاشيه رودخانه یژهوبه
هها، مسههاحت   یشههگاه مناطهق و نيهز كنتههرل زمينههي رو  

هكتههار بههرآورد    144ههزار و  22های پهده حهدود بيشهه
درصد( به اسهتان  12ای از این سهطح )عمده سههم شهده كه

  (.Calagari, 2018) خوزستان اختصاص دارد
 یكي و بوده مقاوم و سخت هایچوب ازجمله پده چوب

 .گرددمي محسوب كشور مهم سلولزی و چوبي منابع از
 و اجتماعي اقتصادی، فواید برعالوه استان پده جوامع

مفيد  اثرهای دارای محلي، نندگانكاستفاده برای معيشتي
های دیواره كناری رودخانه محيطي ازجمله حفاظتزیست

اكوسيستم طبيعي و پناهگاه حفظ  بزرگ خوزستان،
 ,Calagari) باشندمي وحش جانوران بومي و مهاجرحيات

زارهای پده همواره توسط عوامل مختلف در بيشه (.1993
معرض تخریب قرار داشته و آفات نيز یكي از مهمترین 

این استان زارهای بيشهعوامل محدود كننده توسعه پده در 
 .(,Calagari (2004باشد مي

 و اندك ایران در پده حشرات فون زمينه در قاتتحقي
 Farahbakhshاست.  شده انجامپراكنده  طوربه اغلب

 تمام از( را Ber. Egeirotrioza ceardi) پده پسيل( 7337)
 گزارش پده روی كم اقتصادی اهميت درجه با كشور مناطق

 دو همچنين و پسيل گونه این ازBehdad (3117 ). كرد
 (.B.F)و  Hodjat usChaitophorus euphratic شته گونه

Populialba .Ch است بردهآفات پده نام  عنوانبه . 
Abaii (2443 شته )پده Hodjat  euphratica .Ch  را
های تهران و خوزستان با اهميت اقتصادی متوسط در استان

  Aims. Gypsonoma euphratica و پروانه برگخوار پده
  .كرد معرفي های جنوبي كشوردر استان را

 Abaii و Adeli (7316)  وAbaii  (7333 2443 و) 
 Trioza (Egeirotrioza) (Bergevin) پده پسيل گونه

ceardi ندكردگزارش در كشور  كم اقتصادیبا اهميت  را. 

Babmorad (3317 سنك )Monosteira unicostata 

& Rey) .(Muls البرز كرج و روی  يقاتيتحق را از مجتمع
 گونه( 7724و همكاران ) Babmorad. كردپده گزارش 

در باغ  را  Ch. euphraticusشته همچنين و اخير
 ند.كردایران روی پده معرفي  يمل شناسيگياه

 Najafi Tireh Shabankareh (3137) نظر اساسبر
 برگخوار، حشرات وسيله به نزدیك خاور در پده درختان

گال آفات ،)Capnodisاز جنس  هاسوسك)انواع  چوبخوار
مورد  )Cuscuta monogyna(و همچنين انگل سس  زا

 گيرند. حمله قرار مي
Ikan  وIshay (7311) شته L. Chaitophprus populi 

Ch .گونه (7313و همكاران ) Degan و همچنين

 populialba كردند گزارشپده در فلسطين اشغالي  روی را. 
Chaudhry  وAhmad (7316) بيولوژی، پاكستان در 

Eucosoma برگخوار آفت گونه دو كنترل و گسترس

Meyr.  ahapalosarc) Gypsonoma( و Linnaeus 
anastomosis) Ichthyura( Pygaera های را روی گونه

  .ندكردگزارش  euphratica. Pمختلف صنوبر ازجمله پده 
Burckhardt وLauterer  (7336) های ایران را پسيل

E. ند. در این بررسي گونه كردكامل و جامع مطالعه  طوربه

ceardi و  اهوازپده از برخي مناطق ایران ازجمله  گونه روی
 Loginova پسيل همچنين مبردگاننا .شد گزارش دزفول

unicolor) Syntomoza( Camarotoscena گونه روی را 
از اهواز و شوشتر و همچنين روی گونه  P. euphratica پده

Punica granatum اساسبر .ندكرد گزارش اهواز از 
 گونه (Loginova )7334 و Gegechkori مطالعات

 كشورهای در Baeva  intermedia Egeirotriozaپسيل
 انتشار اشغالي فلسطين و تركمنستان ازبكستان، تاجيكستان،

p=( Schrenk .صنوبر  هایگونه آن، هایميزبان و داشته

)euphratica Populus diversifolia و Schrenk . P 

pruinosa شدند معرفي. 
در مورد  (2472) همكارانشو  Malenovsk مطالعات

های مورد های كشور افغانستان نشان داد كه در بين نمونهپسيل
E.  گونه ceardi  .Eو unicolor  .Cگونه دو بربررسي، عالوه
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intermedia كشور  در .بودند كشور این هایپسيل زمره در
Populus های صنوبرروی گونه E. intermediaافغانستان گونه 

diversifolia  و P. pruinosa داشت فعاليت. 
عالوه unicolor) Syntomoza( Camarotoscena گونه

 تاجيكستان، چين، ایران، كشورهای در افغانستان، بر
و  قفقاز مغولستان، مركزی، آسيای تركمنستان، ازبكستان،
 ;Gegechkori & Loginova, 1990) دارد انتشار خاورميانه

Burckhardt & Mifsud, 2003 .)ميزبان این آفت،  گياهان
 P. pruinosa و Populus euphraticaهای صنوبر گونه

 ;Gegechkori & Loginova, 1990) شدند گزارش

2011Burckhardt & Mifsud, 2003; Li, .) 
روی فون  ،Ravan (2474) مطالعات اساسبر

استان كشور،  3ایران و ترجيح ميزباني آنها در  یهاموریانه
در استان  Akhtar  spasniensi Postelectrotermesگونه

 L. Populus های صنوبرسيستان و بلوچستان روی گونه

alba، Populus caspica Bornm و euphratica. P  و
گزارش گردید.  L.  babylonica Salixهمچنين گونه بيد 

گونه موریانه  73نتایج تحقيق نامبرده نشان داد كه از 
های مختلف گونه گياه در استان 734شده از  آوریجمع

 (Hagen)بعد از گونه  pasniensis. Pكشور، گونه 
vagans Anacanthotermes  بيشترین خسارت را روی

 دارد. درختان ميزبان
moradalBab (1733 )يولوژیب بررسي ضمن 

درختان صنوبر در  روی  Monosteira unicostataسنك
. كرد گزارش آفت این روی را مفيد بندپای گونه 71 كرج،

Babmorad ( بيست و دو گونه عنكبوت 2444)همكاران  و
های آفات صنوبر و دو گونه كنه را از شكارگرها و پارازیت

  .ندكرد معرفي راگونه  نهكرج دانسته و 
Tarasi (2441گونه )زنبور از خانواده  ایEncyrtidae 
 پسيلعنوان پارازیت را به sp. Psyllaephagusو جنس 

Vondracek hoberlandti Camarotoscena  روی صنوبر
همكاران  و Myartseva .كرد گزارشزنجان  انتدر اس

Psyllaephagus  زنبوركشور عراق، گونه  در( 7312)

Wtstn. cellulatus عنوان پارازیت آفت پسيل را به

populi Rhinocola ندكرد معرفي روی درختان پده. 
 ،پده آفات غالب هایگونه آفت، بندپایان پژوهش این در

 مختلف هایرویشگاه درآنها  يعيدشمنان طب وپراكنش آنها 
 انجام ساززمينه كه موضوعي. استمطالعه شده خوزستان استان

 ازجمله و ایران در ملي تحقيقاتي طرح قالب در تحقيق این
فون مورد در اطالعات بودن اندك ،شد خوزستان استان

 اجرای با است بدیهي .است بوده كشور زارهایپده بندپایان
شناخت الزم برای  زارها،پدهای در تحقيقات فونستيك منطقه

 گونه اینروی  (IPM)آفات  تلفيقي مدیریتهای تدوین طرح
 .آمد خواهد دستبهمناطق مورد مطالعه  در گياهي

 

 هاروش و مواد
 مشخصات محل اجراي طرح 

 شده انتخاب ایستگاه سه در پده درختان از بردارینمونه
 با مشخصات ذیل انجام شد استان، این طبيعي رویشگاه در

 (.7)جدول 
پل حميدآباد تا روستای  محلزارهای پده واقع در بيشه -7
  ؛شوش در منطقه آباد دزفول و همچنين چغازنبيلعباس

رودخانه دز قرار  یا اطراف ،اشيوح در زارهابيشه نیا
متراكم و خالص  صورتبه طقادارند. درختان پده در این من

 .دهندانبوهي را تشكيل مي هایبوده و جنگل
پده در ایستگاه تحقيقات  يعيزارهای طببيشه -2

 ؛و منطقه گتوند كوشكك شوشتر
 شرقكيلومتری شمال 71در  تحقيقات كوشكك ایستگاه 

 .دندار وجود گتوند در منطقه عقيلي زارهایپدهشوشتر و 
، در حاشيه رودخانه طقامن این در پدهمتراكم  زارهایبيشه

 .دنكارون قرار دار
 ؛بستان و حميدیه طقاپده در من يعيزارهای طببيشه -6
 .زارها در حاشيه رودخانه كرخه قرار دارنداین بيشه 

طور خالص و در رودخانه به ایندرختان پده در حاشيه 
صورت پراكنده در ميان تر از رودخانه بهفواصل دور

درختان پده در این منطقه از  شوند.های گز دیده ميدرختچه
های دز و كارون قطر و ارتفاع مطلوبي نسبت به رودخانه

 برخوردار نيستند.
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 خوزستان استان در پده هايرويشگاه از برخي جغرافيايي مشخصات -1 جدول
)(Calagary, 1993  

 جغرافيایي عرض جغرافيایي طول منطقه
 سطح از ارتفاع

 )متر( دریا

 بارندگي ميانگين

 متر()ميلي

 دما ميانگين

 گراد()سانتي
 اقليم

  خشكنيمه 20 000 704 دقيقه 71 و درجه 62 دقيقه 24 و درجه 01 آبادحميد پل

 معتدل خشك 1/20 3/231 14 دقيقه 1 و درجه 62 دقيقه 12 و درجه 01 گتوند

 گرم خشك 7/21 3/231 10 دقيقه 3 و درجه 62 دقيقه 17 و درجه 01 كوشكك

 معتدل زمستان با بياباني 2/20 1/730 14 دقيقه 64 و درجه 67 دقيقه 21 و درجه 01 حميدیه

  

 هاي بررسي روش
چهار سال  مدتبه و آغاز 7611 سال از بررسي این     

 ادامه یافت. 
 
 ها: نمونه آوریجمع

 :صحرايي
در هریك از  مختلف بندپایاناز  یبردارنمونهمنظور به

اوایل فروردین تا اواخر آبان  از ،های انتخاب شدهایستگاه
هر  اسفند، تاهای آذر روز یكبار و در ماه 71فاصله هر به

 به هانمونه آوری. جمعشدندبازدید  پده درختانبار ماه یك
 .شد انجام ذیل هایروش

  مستقيم آوريجمع -الف
 وسيلهبه پده درختان مختلف هایاندام روی از حشرات

 مشاهده با همچنين .شدند آوریجمع موقلم و پنس دست،
 طبيعت، در پده آفات روی حشرات برخي شكارگری فعاليت
 .گردید اقدام هانمونه مستقيم آوریجمع به نسبت

 اي()ضربه اشنايدر تله - ب
 تله، نوع این درون هاشاخه دادن تكان با روش این در

 بردارینمونه بار هر درآنها  يعيدشمنان طب وآفت  بندپایان
 .شدند آوریجمع

 بررسي تنه، طوقه و ريشه درختان آلوده به آفات چوبخوار  -ج
 نواحي چوبخوار، كامل حشرات آوریجمع منظوربه
 بررسي مورد چوبخوار آفات نظر از و شده شكافته آلوده
 .گرفتند قرار

 درختان پده  يهوای یهااندام یپرورش حشرات رو -د
مراحل  به آلوده هایشاخه كامل، حشرات آوریجمع برای

 محصور گردید.  یتور یهاآستين بانابالغ حشرات 
 

 آزمايشگاهي
 :ميزبان گياه همراه به هانمونه آوريجمع -الف
 پالستيكي هایكيسه درون و قطع پده آلوده هایشاخه 
 و منتقل آزمایشگاه به هانمونه این. (7)شكل  شدند داده قرار
نگهداری  یخچال اخلد گرادسانتي درجه 0 دمای شرایط در

تدریج در زیر استریوميكروسكوپ از و بندپایان مختلف به
 ميزبان جدا گردیدند. 

 پرورش هايبانكه داخل حشرات بررسي -ب
ابعاد مختلف و از جنس به يهایاین روش از بانكه در    

( استفاده شد. دو طرف بدنه Plexiglassگالس )پلكسي
ریز  توری وسيلهبهه و كردهایي تعبييه این ظروف سوراخ

های از شاخه حشرات، تغذیه برای .شدبافت مسدود 
ظروف آب قرار  داخل آن انتهای كه پدهتازه  ودار برگ

 هابرگ یكبار روز سه هر فاصلهداشت، استفاده شد و به
های برگ صنوبر، گال پسيل مورد در. شدمي تعویض

ن كردها قرار گرفت و پس از مسدود آلوده داخل بانكه
 قرارپنبه مرطوب  آنها روی ی،دهانه ظروف با پارچه تور

 كامل حشرات آوریجمع برای. همچنين شد داده
مراحل نابالغ آنها داخل ظروف مختلف پرورش  شكارگر،

 (.2شدند )شكل داده 



 ... پدهآفات  بررسي  00

 

 (دزفول آبادحميد) پده آلوده يهاشاخه يآورجمع -1 شكل

 

 

 

 حفاظت و حمايت گروه آزمايشگاه در حشرات پرورش يهابانكه -2 شكل
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 گلداني هاينهال روي حشرات پرورش -ج

 مراحل پرورش برای پده كردهرشدگلداني  هاینهال از
. به این منظور هر دش استفاده هاپروانه ویژهبه حشرات نابالغ

های سفيد رنگي از جنس توری ریز شاخه از نهال با كيسه
یا الرو حشرات  تخم،به  آلودههای بافت پوشانده شد. شاخه

شد. با ها بسته به داخل توری منتقل و روی شاخه سالم نهال
آوری ها، نسبت به جمعبازدیدهای روزانه از این نهال

  .(6)شكل  حشرات كامل اقدام گردید
 

 
  پده گلداني نهال يرو حشرات الرو پرورش -3 شكل

 

 ها آماده سازی نمونه -2
 با برداری،نمونه محل در شده آوریجمع اتحشر

 برخي ،یا استات اتيل كشته شدند سيانور، شيشهاستفاده از 
 و هاشپشك سنك، ها،پسيل ها،شته ماننداز حشرات ریز 

 11 الكل یامحتو داردرب كوچك هایشيشه درون هاكنه
 برایها های بزرگ و پروانهداده شدند. سوسك قرار رصدد

 قرار استات یامحتو قوطي درون مجزا طوربه شدن كشته
 یامحتو دسيكاتور از حشرات این كردن نرم برای .گرفتند

از پلكان برای تنظيم محل حشره روی سوزن و  فنل، و آب
 .شد هاستفاد آنها دهيفرم برایاز تخته اتاله 

 نمونه شناسایي -6
  شناسایيهای منابع و كليد ،هاكتاباستفاده از  -

های شناخته شده و تطبيق حشرات با نمونه مقایسه -
 سسهؤموجود در موزه حمایت و حفاظت م

 و داخلي متخصصانها توسط نمونه يدتأی یا شناسایي -
 خارجي
 صبوری، رضايها توسط دكتر علكنه بررسي، این در

توسط  شته هایگونه ،غيورفر يمرح ها توسط دكترموریانه
از  Perez Hidalgo Nicolasو دكتر  رضواني عليدكتر 

 ابراهيم دكتر توسط هاكفشدوزك ،دانشگاه لئون اسپانيا
 ،زادهلطفعلي دكتر توسطسطح خانواده  در زنبورها صادقي،

از  Daniel Burckhardtهای پسيل توسط آقای دكتر نمونه
تن توسط دكتر نرم هایشپشك ،موزه تاریخ طبيعي سوئيس

Pelizari Giusoppina هایشپشك ،از دانشگاه پادوا ایتاليا 
jean-تن توسط دكتر نرم هایشپشكسپردار و برخي از 

Francois Germain .گونه از كشور فرانسه شناسایي شدند
شناسایي  موزه، تيپيك هاینمونه با تطبيق طریق از سن های

 M. Armand Matocqو  M. Jean Pericartشده توسط 
 سسهؤم از گودرزی مهندس سطتو هاعنكبوت. شد انجام

 ديام دكتر توسط هاو مورچه رازی سازیسرم و واكسن
 .ندشد یيشناساكشور آلمان  در اينپاك

 
 برداری از ميزان آلودگي و خسارت آفات نمونه روش -0

 از هریههك در پههده آفههات از بههردارینمونههه منظههوربههه
فاصله هر ماه یكبار در به پده درختان شده، انتخاب هایایستگاه

ههای  طهي سهال   این بررسهي  .شدندبازدید  یشطول فصول رو
هها، تعهداد   انجام شد. در هر بازدید از رویشگاه 7634تا  7611

 آفهات  ازبهرداری  و نمونهه  دشتصادفي تعيين  طورهدرخت ب 74
و تخمهين درصهد    یامشاهده روش به ،مكنده آفات و برگخوار
 انجهام ههر درخهت    ههای برگ یرو آفاتیا خسارت  آلودگي،

دم پروانهه  هها، شهته پهده، شپشهك    مانند يمورد آفات در .گردید
 درصهد  بهادام،  سهن  و كوچك چنگاليدم پروانه بزرگ، چنگالي
 برگخهوار  پروانهه  ماننهد  آفاتي برای و شد گرفته نظر در آلودگي

سهنك صهنوبر و كنهه     ها،پسيل انواع مينوز، پروانه گونه دو پده،
خسارت برحسب درصد روی هریك از درختهان   يزانتارتن، م

بهرداری از آفهات چوبخهوار و    نمونهه  برای .شد زده تخمينپده 



 ... پدهآفات  بررسي  03

ههای  هها و شهاخه  و ساقه، ابتدا تعداد كل سهاقه های شاخه شته
یها   آلهودگي  درصهد  سپس شد،موجود در هر درخت شمارش 

ههای سهالم و   شاخه ها وساقه تكآفات روی تك ینخسارت ا
 درصهدها  ایهن  ميهانگين  آنگاهزده شد.  ينآلوده به تفكيك تخم

 كهردن  كمهي  بهرای . دش محاسبه درخت هر روی آفت هر یبرا

 0 منظهور  این به .شد استفاده امتيازدهي روش از هابردارینمونه
 و آلهودگي  درصهد  بهه  توجه با سه، تا صفر از شده تعریف امتياز

(. با توجهه  2)جدول  شد گرفته نظر در درخت هر روی خسارت
 یبهردار نمونهه  درخت 74 یشده برا يينتع يازاتامت يانگينبه م

 M<7) متوسهط (، L ≥7<4) كم تعاریف از سال، طولشده در 

 كهم  برای اختصاری عالئم. داستفاده ش (H≥6 <2) زیاد و( 2≤
(Low= L ،)متوسط ((Moderate= M یهاد و ز High=H)) در 

 .استشده گرفته نظر
 

 روي مختلف آفات خسارت و يآلودگ ارزيابي معيار -2 جدول

 پده درختان

 درخت واحد در خسارت و آلودگي درصد درخت واحد هر امتياز

4 4 

7 21 -7% 

2 14-23% 

6 17%-744 

  

  نتايج
 در پده مفيد و آورزیان بندپایان بندیرده موقعيت -7

 خوزستان استان
 مختلف هایرویشگاه از بندپاگونه  26 بررسي این در

 آفت، بندپایان ميان در. شدندشناسایي  آوری وجمع
. دادند اختصاص خود به را توجهي قابل سهم حشرات
( و گونه 72) مكنده حشرات به متعلق گونه تعداد بيشترین

 گونه( بودند.  3جورباالن ) راسته ویژهبه
گونه از اهميت  77معرفي شده، تعداد  آفات ميان در

 1كه در بين آنها،  (*)با عالمتبيشتری برخوردار بوده 
 رویشگاه سه در مشترك طورهب ،(©)با عالمت  گونه

 (.0)جدول  داشت وجود مطالعه مورد
 مكنده برگخوار، گروه سه در استان پده آفات ،6 جدول در

كه  طورهمان .استشده ارائه هارویشگاه تفكيك به چوبخوار، و
شود، بندپایان آفت شناسایي شده در این استان مالحظه مي

 مناطقها در خانواده بوده كه تعداد گونه 73 و راسته 1متعلق به 
و در مورد حميدیه و بستان در  73 شوشتر، 73 شوشدزفول و 
 گونه برآورد گردیده است.  71مجموع 
ایان شكارگر متعلق گونه از بندپ 72این بررسي تعداد  در

شناسایي قرار  موردو  یآورجمعخانواده  1راسته و  1به 
 هحشر گونه چهار شامل شكارگرها نیا ميزبان آفاتگرفتند. 

 همچنينیك گونه كنه،  ،Hemipteraراسته  از آفت
 . (1)جدول  بودند پدهاز پروانه برگخوار  یيهاگونه

  پدهمهم  آفات معرفي -7
 spp. Gypsonoma پدههای برگخوار پروانه

 Tortricidaeمتعلق به خانواده  Gypsonoma جنس
 جنس، این هایگونه هایالرو بارز مشخصهو  باشدمي

 این. باشدمي آنها بدن روی بلند مانندتار موهای وجود
 محل به محلي از تار، تنيدن با و بوده تحركپر بسيار هاالرو
 را برگ دو سطوح اغلب الروها. نمایندمي مكان نقل دیگر

 همچنين و اپيدرم الیه یك از آن داخل و دوخته همبه
 .نمایندمي تغذیه هابرگ از هریك پارانشيم
رسند. نظر ميتوری شكل به دیدهخسارت هایبرگ

الروهای كامل پس از اتمام تغذیه، داخل پيله نازك سفيد 
ای رنگ بوده و ها قهوهشوند. شفيرهرنگ به شفيره تبدیل مي

های بدن، دو ردیف خار در قسمت پشتي هریك از بند
، گونه شود. گونه غالب این جنس در استانعرضي دیده مي

Aims eupharaticana Gypsonoma باشد.مي 
متر، ، به طول تقریبي یك سانتيالروهای كامل این پروانه

رنگ  رنگ است.به رنگ سفيد شيری و كپسول سر سياه
ای روشن تا خاكستری عمومي بدن در حشرات كامل از قهوه

های در رویشگاه Gysonomaجنس  هایگونهمتغير است. 
یند نمامختلف خسارت زیادی به درختان پده وارد مي

 (. 0و شكل  0)جدول 
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 (1331-09) خوزستان استان در هارويشگاه تفكيك به پده درختان آفت بندپايان ليست - 3 جدول

 (گونه)تعداد  حميدیه و بستان (گونه)تعداد  شوشتر (گونهو شوش )تعداد  دزفول )تعداد( خانواده و راسته آفات

 3 1 0 خانواده 0 :راسته 7 برگخوار حشرات

 3 74 77 خانواده  3 :راسته 2 مكنده  آفات

 2 7 0 خانواده 6  :راسته 2 چوبخوار حشرات

 71 73 73 خانواده 73  :راسته 1 كل جمع

 

های زنبور از خانواده هایگونه :طبيعي دشمنان
Braconidae  چغازنبيل، كوشكك، حميدیه و بستان( )شكل(

1 ،)Ichneumonidae حميدآباد و حميدیه( و(Eulophidae  
های جنس )كوشكك و حميدیه(، الروها و یا شفيره

Gypsonoma بعضي از مناطق  درنمایند. را پارازیته مي
های برگخوار متعلق به الرو يتمورد بررسي، در جمع

 مانندحشرات شكارگر  ،Gypsonomaهای جنس گونه
 laticollis Orius، (Reuter) (Reuter) هایسن

pilipes Deraeocoris  وsp. Anthocoris،  كفشدوزك
sp. Scymnus و الروهای بالتوری Steph.  Chrysoperla

carnea، كنه (Linn) baccarum Anystis ایو گونه 
 . (1)جدول  داشتند فعاليت  sp. Xysticus عنكبوت

 

 
 چپ(: بستان) پده برگ روي الرو خسارت و وسط و راست(: كامل حشره و الرو) sp.  Gypsonomaجنس از ياگونه -4شكل

 
 (بستان) Braconidae خانواده از sp. Gypsonoma پروانه الرو پارازيت زنبور -5 شكل



 

 (1331 -1309) خوزستان استان طبيعي هايرويشگاه در آنها انتشار مناطق و پده گونه آفات اسامي -4 جدول

 مناطق انتشار
درجه اهميت 

 در استان
 رديف نام علمي خانواده–راسته  نام فارسي اعضاء مورد حمله

)حميدآباد، چغازنبيل(، شوشتر  دزفول و شوش

 )كوشكك، گتوند(، حميدیه و بستان
 Lep.: Tortricidae spp.Gypsonoma  7 - برگ زیاد

)حميدآباد، چغازنبيل(، شوشتر  دزفول و شوش

 )كوشكك، گتوند(، حميدیه و بستان
 Lep.: Tortricidae .*©Gypsonoma euphraticana Ams 2 پروانه برگخوار پده برگ زیاد

)حميدآباد، چغازنبيل(، شوشتر  دزفول و شوش

 )كوشكك(، حميدیه و بستان
 Lep.: Gracilariidae sp. Lithocolletis 6 - برگ كم

)حميدآباد(، شوشتر )كوشكك(، حميدیه و  دزفول

 بستان 
 PhyllocnitidaeLep.:  sp.Phyllocnistis  0 - برگ كم

 Lep.: Notodontidae .LCerura vinula  1 چنگالي بزرگ صنوبرپروانه دم برگ - شوشتر )كوشكك( و بستان

 Lep.: Notodontidae StichelHarpyia leucotera  3 چنگالي كوچكپروانه دم برگ - حميدیه

آباد، چغازنبيل(، )حميدآباد، عباس دزفول و شوش

 شوشتر )كوشكك( و حميدیه
 Hem.: Psyllidae (Loginova) *© Syntomoza unicolor 1 - برگ كم تا زیاد

دزفول و شوش )حميدآباد، چغازنبيل(، شوشتر 

 )كوشكك، گتوند( 
 Hem.: Triozidae (Bergevin) *Egeirotrioza ceardi  1 پسيل پده برگ كم تا زیاد



 

 مناطق انتشار
درجه اهميت 

 در استان
 رديف نام علمي خانواده–راسته  نام فارسي اعضاء مورد حمله

 شوش )چغازنبيل(، شوشتر )كوشكك، گتوند(،

 بستان 
 Hem.: Triozidae Baeva*© Egeirotrioza intermedia 3 - برگ كم تا زیاد

 Hem.: Triozidae sp.Egeirotrioza  74 - برگ - بستانحميدیه و 

دزفول و شوش )حميدآباد، چغازنبيل(، شوشتر 

 )كوشكك( حميدیه

روی تك 

 ها زیاددرخت
 Hem.: Pemphigidae sp.Pachypappa  77 - دمبرگ و شاخه

دزفول و شوش )حميدآباد، چغازنبيل(، شوشتر 

 )كوشكك( حميدیه و بستان
 Hem.: Drepanosiphidae Hodjat*© euphraticus Chaitophorus 72 شته پده برگ و انتهای شاخه كم تا متوسط

)حميدآباد، چغازنبيل(، شوشتر  دزفول و شوش

 )كوشكك( حميدیه و بستان
 كم تا زیاد

برگ، ساقه و عمدتا 

 شاخه
 Hem.:Diaspididae Lndgr. *©Salicicola kermanensis  76 كرماني بيد سپردار

دزفول )حميدآباد(، شوشتر )كوشكك، گتوند( 

 حميدیه و بستان
 Hem.:Diaspididae (Green) Diaspidiotus slavonicus 70 - برگ كم

 Hem.:Coccidae (Linnaeus) Ceroplastes rusci 71 ای انجيرشپشك ستاره برگ كم دزفول )حميدآباد(، شوشتر )كوشكك(

آباد(، عباسدزفول و شوش )حميدآباد، چغازنبيل، 

 شوشتر )كوشكك، گتوند( حميدیه، بستان
 Hem.: Tingidae ©(Muls. & Rey) *  Monosteira unicostata 73 سنك صنوبر برگ كم تا زیاد

 Pentatomidae Hem.: Germar Apodiphus amygdali 71 سن بادام برگ كم دزفول )حميدآباد(



 

 مناطق انتشار
درجه اهميت 

 در استان
 رديف نام علمي خانواده–راسته  نام فارسي اعضاء مورد حمله

دزفول و شوش )حميدآباد، چغازنبيل(، شوشتر 

 )كوشكك( حميدیه
 Acari: Tetranychidae *© Koch Tetranychus urticae 71 ایلكهكنه دو برگ كم تا زیاد

 Col.: Buprestidae ©* Pall.Melanophyla picta  73 سوسك چوبخوار صنوبر تنه متوسط تا زیاد دزفول )حميدآباد(، شوشتر )كوشكك( و حميدیه

 Col.: Buprestidae KlugCapnodis miliaris  24 خوار صنوبرریشهكرم طوقه و  طوقه و ریشه - بستان

 Iso.: Termitidae SilvestriMicrocerotermes diversus  27 - تنه و طوقه - دزفول )حميدآباد(

 Iso.: Termitidae - تنه و طوقه زیاد شوش )چغازنبيل(
Chhotani& Microcerotermes buettikeri 

*Bose 
22 

 Iso.: Hodotermitidae * (Hagen).Anacanthotermes vagans  26 - تنه و طوقه متوسط تا زیاد شوش )حميدآباد، چغازنبيل(دزفول و 

 ، بيانگر آفات مهم پده در استان است. *عالمت
 مورد مطالعه است. دهنده آفات مشترك در سه رویشگاه، نشان©عالمت 

  
  



 

 (1331 -1309هاي طبيعي پده استان خوزستان )مناطق انتشار آنها در رويشگاهو دشمنان طبيعي آفات اسامي  -5جدول 

 نام علمي خانواده -راسته  حشرات ميزبان )آفات پده(   هابه تفكيك رویشگاه پراكنش

 شوشتر )كوشكك(

 دزفول )حميد آباد(

euphraticus Chaitophorus 
sp.Pachypappa  

Col.: Coccinellidae L. undecimpunctataCoccinella  

 شوشتر )كوشكك(
 

euphraticus Chaitophorus 
 

Col.: Coccinellidae L. Coccinella septempunctata 

  euphraticus Chaitophorus Col.: Coccinellidae .LChilochuruas bipustulatus شوشتر )كوشكك(

 (گتوندشوشتر )

 (چغازنبيلشوش )
spp.Gypsonoma  

- 
CoccinellidaeCol.:  .spScymnus  

 spp.Gypsonoma  Hem.: Anthocoridae (Reuter) Orius laticollis يدیهحم

 دزفول )حميد آباد(
" 

Monosteira unicostata 
spp.Gypsonoma  

 
Hem.: Anthocoridae sp.Anthocoris  

 دزفول )حميد آباد(

 ،دزفول )حميد آباد(

 حميدیه

Monosteira unicostata 
yntomoza unicolorS 

spp.Gypsonoma  
Hem.: Miridae (Reuter)Deraeocoris pilipes  



 

 نام علمي خانواده -راسته  حشرات ميزبان )آفات پده(   هابه تفكيك رویشگاه پراكنش

  Hem.: Miridae sp.Deraeocoris - دزفول )حميد آباد(

 حميدیه ،دزفول )حميد آباد(

 دزفول )حميد آباد(

 حميدیه ،دزفول )حميد آباد(

 (چغازنبيلشوش )

euphraticus Chaitophorus 
sp.Pachypappa  

Monosteira unicostata 
spp.Gypsonoma  

 

Neur.: Chrysopidae Steph. Chrysoperla carnea 

 )حميدآباد، چغازنبيل(، شوشتر )كوشكك(، حميدیه و بستان دزفول و شوش

 )حميدآباد، چغازنبيل(، شوشتر )كوشكك(، حميدیه و بستان دزفول و شوش

 (چغازنبيلشوش )

Tetranychus urticae 
Monosteira unicostata 

spp.Gypsonoma  
 

Pro.: Anystidae (Linn) Anystis baccarum 

  sp.Pachypappa  Aran.: Clubionidae .spCheiranthium شوشتر )كوشكك(

 (چغازنبيلشوش )
" 
" 

sp.Pachypappa  
Tetranychus urticae 

spp.Gypsonoma  
 

Aran.: Thomisidae .spXysticus  
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 گال مولد هايپسيل
 m:Triozidae)e(H پسيل گونه دو بررسي این در

(Bergevin)Egeirotrioza ceardi  و  intermedia. E

Baeva گونه آوری شد.از استان جمع E. intermedia اولين 
 گزارش( 2472همكاران ) و Babmorad توسطایران  ازبار 

 شيره از هاگونه این جوان هایپوره تغذیه اثر در. گردید
 درمتر ميلي 1 به قطر تقریبي ،كروی شكل یهاگال ها،برگ

. دشومي تشكيلپده  یهاسطوح فوقاني و یا تحتاني برگ

 تبدیل كاملحشره به اندازیپوست مرحله چند طي هاپوره
 گال درون از پایيز فصل در اغلب حشرات این. شوندمي

 هایهرویشگا از intermedia . Eگونه. شوندمي خارج
از دو رویشگاه دز و كارون  E. ceardiمختلف استان و گونه 

 یهادرختان پده به گونه خسارت ميزان .آوی شدندجمع
متوسط تا  يلو چغازنب آبادحميد ،مناطق كوشكك در يلپس
 كم در منطقه بستان E. intermediaو خسارت گونه  یادز

 .(3شكل و 0)جدول  بود
 

 
 چپ(: بستان) Egeirotrioza intermedia راست(: دزفول) Egeirotrioza ceardi پسيل -6 شكل

 وسط: پده برگ روي آنها خسارت و
 

  Encyrtidae خانواده از زنبور دوگونه :طبيعي دشمنان
همچنين  گتوند، كوشكك، چغازنبيل، يدآباد،حم مناطق در

)كوشكك و چغازنبيل(  Braconidaeهایي از خانواده گونه

 دش آوریجمع گال لدمو هایهای آلوده به پسيلاز نمونه
 (. 1و  1 های)شكل

 

 
 (كوشكك: )چپ ،(چغازنبيل: ) راست ،Encyrtidae خانواده از پسيل پارازيت يهازنبور -1 شكل
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 (چغازنبيل) Braconidae خانواده از پسيل پارازيت زنبور -3 شكل

 
 ها  مولد پيچيدگي برگ پسيل

 (Loginova & Parfentiev) Syntomoza unicolor 
 ،ایقهوه بدن و سر پشتي سطح ،رنگيكامل  حشره

ها شفاف بال ،ایها مایل به زرد و دو بند انتهایي قهوهشاخك
 .شونددیده مي ها مایل به زرد روشنمایل به سفيد و رگبال

 مراتببهای قهوه رنگ دارای و ترروشن ترجوان هاینمونه
 ،گالبي شكل متر،ميلي 0 تقریبي طول به هاتخم .هستند كمتر

رنگ سفيد شيری ولي با رشد جنين به رنگ زرد در ابتدا به 
صورت خود را به ایهتخم ماده حشرات .دینآدر مي

های پده قرار یا خيلي زیاد روی برگ محدود، هایدسته
از محل قاعده در جوار هم  ،طور عمودها بهدهند. تخممي

آیند. خسارت این شكل خوشه گل درميقرار گرفته و به
های جوان پده صورت پيچيدگي طولي برگبه ،نه پسيلگو

 هاشاخه شود كه در نهایتها دیده ميدر انتهای شاخه
 استانهای مختلف این آفت از رویشگاه .شوندمي خشك

در  زیاد، حميدآباد منطقه در خسارت ميزان .دش آوریجمع
كم  يدیهمتوسط و در منطقه حم يلمناطق كوشكك و چغازنب

 .(3 و شكل 0)جدول  است
 

 
 چپ(: دزفول آبادحميد) پده برگ روي آن خسارت و راست :Syntomoza unicolor پسيل پوره و كامل حشره - 0 شكل

 
 ویژهبه بررسي، مورد مناطق همه در :طبيعي دشمنان

 پسيل هایپوره كوشكك، و آبادعباس حميدآباد، مناطق
( كه 74)شكل  Encyrtidaeخانواده  از زنبور گونه دو توسط

 پارازیته باشند،مي نيز sp. Psyllophagusبرخي از جنس 
 پورگي هایپوسته همراه به زنبور كامل حشرات و شده

بين  دردیده شدند.  فراوانيهب نواحي این در پسيل
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 معيتدر ج ocoris pilipesDerae شكارگرها، گونه سن 
 فعاليت)حميدآباد(  پسيل گونه این كامل حشره و پوره

 .(1)جدول  داشتند ایتغذیه

 

 
 آباد دزفول()حميد Encyrtidaeاز خانواده  S. unicolorهاي پسيل زنبور پارازيت پوره -19شكل 

 
 بودند زیر شرحگونه به دوشامل  هاشته

 sp. Pachypappa 
 Nicolas Perez دكتربرای  ،شته گونه این از هایينمونه

Hidalgo نظر اساسبر. شد از دانشگاه لئون اسپانيا ارسال 
P. eastopi آوری شده به احتمال زیاد گونه جمع محقق، این

Danielson بال و در افراد بي گونه اینباشد. اندازه بدن مي
 شده آوریجمع یهامتر است. شتهميلي 1/2تا  7/7بالدار 

به رنگ بنفش كبود تا تيره بوده و دارای ترشحات انبوه و 
 انتهای در شته این از زیادی جمعيت باشند.سفيد رنگ مي

 تغذیه گياه شيره از هادمبرگ محل در همچنين و هاشاخه
 ،به صورت برجستگي نواحي، نای در تغذیه آثار. نمایندمي

شود. )خشكيدگي( دیده مي گموزیحالت  گالي شدن و نيز

در طول دمبرگ پيچيده شده  ،های آلودهها روی شاخهبرگ
آیند. این گونه شته شكل رزت در ميو در مجموع به

در استان خوزستان دیده شده است. اگرچه تعداد  منحصراً
آلودگي روی برخي از درختان آلوده كم است، ولي ميزان 

های این آفت از رویشگاه .گردید برآورد %34 درختان پده تا
 .(77و شكل  0)جدول  آوری شدجمع استان مختلف

 Coccinella كفشدوزك :يعيدشمنان طب 

L. undecimpunctata،  الرو بالتوری سبزChrysoperla 

carnea  هایجنس به متعلق عنكبوت گونه دوو 
sp. Cheiranthium و sp.Xysticus  ینا یشكارگرها از 

 . (1)جدول  بودندشته 

 

 
 چپ و وسط(: دزفول آبادحميد) پده شاخه روي آن خسارت و راست: sp.  Pachypappaشته -11 شكل

 
 Hodjat Chaitophorus euphraticus         پده  شته
 برگي هایجوانه و هابرگ روی اغلب شته گونه این
های به گونه متعلق يیهامورچه با همراه هاشاخه انتهای

Forel abyssinicaCf.  Plagiolepis، Tapinoma 

Krausse simrothi، (F.  Polyrhachis lacteipennis

Smith.)، aubertiCf.  Crematogaster، Cataglyphis 
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(Andre) lividus  از دو جنس  ناشناخته گونه دوو نيز
sp. Pheidol و .sp Camponotus شوند. عسلك دیده مي

ها اغلب زیاد و موجب خيس حاصل از فعاليت این شته

های این آفت از رویشگاه .شوندشدن كامل درختان پده مي
 (.72و شكل  0آوری شد )جدول جمع استان مختلف

 

 
 (شوشتر كوشكك)  Chaitophorus euphraticusشته -12 شكل

 

 Coccinella هایكفشدوزك: يعيدشمنان طب 

L. undecimpunctata  (67)شكل، Coccinella 

L. septempunctata  وL. bipustulatus Chilochuruas 

 یشكارگرها از carnea Chrysoperlaو الرو بالتوری سبز 
  .(1)جدول  بودندشته  ینا

 

 
 (آبادحميد) پده شته از تغذيه حال در Coccinella undecimpunctata كفشدوزك -13 شكل

 

 سنك صنوبر 

Monosteira unicostata (Muls. & Rey)  

 ایاستوانه هاتخم .است پورگي سن 1 دارای حشره این
 این تغذیه .شوندمي داده قرار برگ يمپارانش داخل و شكل

های زرد رنگ لكه موجب ایجاد ها،برگ شيره از حشره
 های سياهمواد دفعي زیاد آفت به صورت لكه وها روی برگ

 و زیاد كارون و دز رویشگاه دو درخسارت  ميزان شود.مي
  (.07و شكل  0خيلي كم است )جدول  كرخه رویشگاهدر 
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 )كوشكك شوشتر(: چپ : راست و خسارت آن روي برگ پدهMonosteira unicostataسنك  -14شكل 

 
 استان، این مختلف مناطق در :طبيعي دشمنان
 ،Anthocoridaeو  Miridaeهای خانواده سن ،هاكفشدوزك

های مهم این ها و همچنين بالتوری سبز از شكارگرعنكبوت
 هایسن شامل هاگونه این از برخي سنك هستند.

sp. Anthocoris و Deraeocoris pilipes،  الرو بالتوری
Chrysoperla carnea كنه نيز و baccarum sAnysti

 . (1)جدول  باشندمي
 

Melanophyla picta Pall.         سوسك چوبخوار صنوبر 

از پوست و  چوبخوار حشره این یالروها تغذیه اثر در
ناحيه برون چوب تنه، نوارها و صفحات نامنظمي روی 

همچنين تجمع فضوالت و خاك اره،  ،شودآنها ایجاد مي
 و پوست بين ارتباطقطع  موجبدر فضای ایجاد شده، 

در اثر حمالت پي  مورد حمله، درختان. گرددمي چوب
 این .دشونمي خشك مختلف هایدر پي آفت طي سال

)منطقه  دز رویشگاه ویژهبه مختلف هایرویشگاه در آفت
 0كند )جدول درختان پده فعاليت مي تنه روی حميدآباد(

 (.71و شكل 
 

& Bose  Chhotani Microcerotermes buettikeri 

سرشاخه اغلب درختان پده  چغازنبيل، منطقه در
خشك  خشكيده و در بسياری از موارد نيز درختان كامالً

 Anacanthotermesو  M. buettikeriهای اند. گونهشده

vagans  درختان  ایناز نواحي پایين تنه و محل طوقه
 (.73و شكل  0آوری گردید )جدول جمع
 

 

 
  چپ: تنه روي آن الرو ايتغذيه فعاليت و راست: Melanophila picta چوبخوار سوسك -15 شكل
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  Microcerotermes buettikeri و Anacanthotermes vagans موريانه گونه دو خسارت -16 شكل

 (چغازنبيل) درختان خشكيدگي و پده تنه روي
 

)(Hagen Anacanthotermes vagans 

درختان پده از منطقه  طوقه و تنه روی ازگونه موریانه  این
منطقه  از  .iversusdMبا گونه  همراه ينهمچن يل،چغازنب
 (. 71 شكل و 0 )جدولآوری گردید آباد دزفول جمعحميد

 

 
 تنه از شده آوريجمع( چپ) سرباز و( راست) كارگر Anacanthotermes vagans موريانه -11 شكل

  

  خشك چوب موریانه

Postelecterotermes pasniensis Akhtar 

 روستای ازاوایل آذرماه داخل كنده پوسيده پده  آفت این

 زیاد جمعيت با رامهرمز شهر حومه در واقع موسي زبيدی
اولين بار از جنوب  برایگونه  این(. 71 )شكل شد آوریجمع

 .شدشناسایي  و آوریجمع دهپایران )خوزستان( و روی 
 

 
  تنه داخل آنها كلني و( چپ) كارگر(، راست) سرباز Postelecterotermes pasniensis موريانه -13 شكل
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  بحث
 در بندپایان فون مورد در تحقيقات بررسي، این از قبل

 بربنا. است بوده اندك و پراكنده بسيار كشور زارهایپده
 این ها،زارپده در ایمنطقه فونستيك تحقيقات اجرای اهميت
و این  شد انجام خوزستان استان جملهاز و ایران در تحقيق

 .باشدهای این تحقيق ميمهم از ویژگي

شده در  آوریآفت جمع گونه 26 از تحقيق این در 
گونه از اهميت بيشتری برخوردار  77تعداد  ،خوزستان استان

Gypsonoma هایي از جنس این بررسي گونه دربودند، 

spp.،  آوری گردید كه رویشي پده استان جمع طقامن تماماز
 جمعيت euphraticana Gypsonomaدر بين آنها، گونه 

این پروانه از كشورهای تاجيكستان،  .داشتبيشتری 
ازبكستان، تركستان، قزاقستان، آفریقای شمالي، خاور 

پاكستان و ازجمله ایران  ،افغانستان صغير، آسيای نزدیك،
 در .(,Medvedev (1989 است شده گزارشگونه پده  روی

 ينو همچن Adeli (7316)و  Abaii توسط آفت اینایران 
Abaii  (7333  2443و )بدون  كشور جنوبي هایاستان از(

 .شد گزارش (محل نام ذكر
در  unicolor Syntomoza پسيل ونهگ بررسي، این در

های مختلف استان خوزستان روی درختان پده رویشگاه
 ایران، كشورهای ازپسيل،  گونه این. داشت زیادی فعاليت
 مركزی، آسيای تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، چين،

 & Gegechkori) خاورميانه گزارش شده و قفقاز مغولستان،

, 2003 Mifsud&  Burckhardt; Loginova, 1990 ) و
P .و  euphratica Populusهای گياهان ميزبان آن، گونه

pruinosa معرفي شدند (egechkori & Loginova, G

1990; Burckhardt & Mifsud, 2003; Li, 2011.) 
 در Lauterer (7336)و  Burckhardt مطالعات اساسبر

پده  گونه برعالوه ،Syntomoza unicolorگونه پسيل  ،ایران
P. euphratica  روی گونهPunica granatum  از اهواز و
شد. این  معرفياز شوشتر  P. euphraticaنيز روی گونه 

 گردیدروی پده گزارش  تهران گونه همچنين از استان
(2013 Babmorad & Zeinali,.) پسيل  نیبنابرا

Syntomoza unicolor  در ایران آفت اختصاصي پده نبوده

 كند.و از دو جنس مختلف گياهي تغذیه مي

 Farahbakhsh (7337 ،)Abaii يزن گذشته تحقيقات در
 (2443و  7333)  Abaiiهمچنين وAdeli (7316 )و 

 با( Ber. Egeirotrioza ceardi) پده پسيلاز  گزارشي
)بدون ذكر نام  ایران در پده روی كم اقتصادی اهميت درجه
 ایران مناطق برخي از گونه این. اندكردنده ارائه محل(

 گردیدهاهواز روی این گونه گياهي گزارش  و دزفول ازجمله
 ق،يتحقاین  در(. & Lauterer Burckhardt, 1993) است

 و شوش دزفول، مناطق از كه E. ceardiگونه  برعالوه
 Egeirotriozaگونه پسيل  ،گردید آوریجمع شوشتر

intermedia  شدآوری جمع همچنين بستان مناطق، ایناز. 
 همكاران و  Babmoradتوسط intermedia. Eپسيل 

 اساسبر .شد گزارش ایرانبار از  اولين برای (2472)
 .Eگونه  ،Loginova  (7334)و  Gegechkori مطالعات

intermedia تاجيكستان، ازبكستان،  كشورهای از
های آن، و ميزبان شده شارگزتركمنستان و فلسطين اشغالي 

)اسم  Schrenk diversifolia Populusهای صنوبر گونه
 معرفي .Schrenk pruinosa P و )euphratica. Pمشابه 
 های اخيرروی ميزبان این آفت افغانستان كشور در. گردید

 با .et al (Malenovsky,.  (2012فعاليت داشته است نيز
 از فوقگونه  دو كشورها، سایر در موجود سوابقتوجه به 

 مهم این مطالعه نیبنابرا ،بوده آفت این ميزبان ،جنس صنوبر
 اهميت است.  درخور نيزدر ایران 

 از ،euphraticus Chaitophorusاین بررسي شته  در
 این .دآوری شپده استان خوزستان جمع رویشيمختلف  طقامن

های كشور ازجمله خوزستان، روی از استان برخي در شته گونه
 ,Babmorad & Zeinali) است هشددرختان پده گزارش 

ani, 2004; Abaii, 2009; w2013; Behdad, 1987; Rez

2011 al., etBabmorad  .) 
از  eastopi Pachypappaشته گالي پده  تحقيقاین  در

 شوش،)دزفول،  استان خوزستان در پده رویشي طقامن
. این گونه از روی پده گردیدآوری جمع (حميدیه و شوشتر

 است هشد معرفيو برای اولين بار توسط ایستاپ از اهواز 
(ani, 2004wRez). 
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 سنك مانندآفات  گروهي از بررسي این در
شپشك كرماني  ، Monosteira unicostataصنوبر

 Diaspidiotus شپشك ،Salicicola kermanensis بيد

slavonicus، كوچك  چنگاليدم پروانهHarpyia 

leucotera خوارریشه و طوقه كرم همچنين و Capnodis

miliaris  حشرات  این .داشتند فعاليت پده درختان روی
های )گونه Salicaceaeنواده اساساً در زمره آفات گياهان خا

این آفات با ميزباني پده  .ندشوصنوبر و بيد( محسوب مي
 .شوندميبرای اولين بار از استان خوزستان گزارش 

آوری شده روی گونه پده جمع آفاتاز  دیگری گروه
 سوسك ،Tetranychus urticae ایكنه دو نقطه ماننداستان 
picta Melanophila، هایموریانه  Anacanthotermes

vagans، Microcerotermes buettikeri  و
diversus Microcerotermes،  Postelecterotermes

pasniensis، بزرگ  چنگاليدم روانهپCerura vinula،  سن
و شپشك روسي  amygdali Apodiphusبادام 

Ceroplastes rusci، چند ميزبانه بوده و روی  همگي
 این در. ای دارندهای مختلف گياهي فعاليت تغذیهخانواده

گونه پده از  یبار رو يناول یبرا .rusci Cشپشك  ،گروه
 asniensisp. Pموریانه  همچنين شود،يخوزستان گزارش م

برای اولين بار از جنوب ایران )خوزستان( و روی گونه پده 
این موریانه اولين مرتبه از منطقه بلوچستان  .شد آوریجمع

. Chaudhry & Ahmad, 197)3(پاكستان گزارش گردید 
در ایران نيز این گونه از منطقه زهك زابل در سيستان 

 نواحي به توجه با(. (Ghayourfar, 2005گزارش شده است 
 چنين توانمي(، رامهرمز و)زابل  ایران در موریانه این انتشار

 نيز و بلوچستان در  asniensisp .P گونه كه كرد استنباط
 .باشد داشته انتشار هرمزگان استان
شامل  شكارگر یبندپا گونه 72 تعداد قيتحق نیا در

 یو كنه رو هاعنكبوت سبز، یبالتور ها،سن ها،كفشدوزك
از  يبرخ .دیگرد یآورجمعشش گونه آفت پده 

 هایسن مانندآفات پده  یشده رو يمعرف یشكارگرها
(Reuter) pilipes  Deraeocoris،Orius laticollis 

(Reuter) ، بالتوریSteph. Chrysoperla carnea ، 

و  sp. Cheiranthiumو  sp. Xysticusجنس  هایعنكبوت
به گذشته يقاتدر تحق Anystis baccarum (Linn)كنه 

 صنوبر هایگونه یرسا یرو سنك صنوبر یشكارگرها عنوان
 et alBabalmorad, 1998; Babmorad ,.) نداهشد گزارش

2000.) 
خانواده  یاز زنبورها هایيگونه بررسي این در

Encyrtidae  و جنسsp. Psyllaephagus، سه هایپوره 
 يقات. در تحقكنندمي پارازیته را شده معرفي پسيل گونه

 زنبور ایناشناخته (، گونه2441) Tarasiانجام شده توسط 
 Camarotoscenaعنوان پارازیت پسيل را به جنس ینا از

Vondracekhoberlandti   روی گونه صنوبر در استان
 در( 7312و همكاران ) Myartseva .كردزنجان معرفي 

Psyllaephagus cellulatus  زنبور گونه عراق، كشور

Wtstn. عنوان پارازیت پسيل را بهRhinocola populi 
 .كردند گزارشدرختان پده  روی
 نظر از شده آوریجمع طبيعي دشمنان اینكه وجود با
 با مقایسه در آنها جمعيت ولي ،باشندمي متنوع گونه تعداد

 مجموع در روازاین بوده، پایين بسيار پده آفات معيتج
 پده آفات كنترل و جمعيت كاهش در ایمالحظه قابل نقش

 ،Encyrtidaeخانواده های استثنا، زنبور طوربه .نداشتند
 Syntomoza unicolorهای پسيل های زیادی از گونهپوره

 رویشگاه سه در را Egeirotrioza جنس پسيلهای و گونه
 عدد 644 مجموعاز  كهطوریبه ند،كرد پارازیته مطالعه مورد

 این درصد 34های پسيل، گونه رویآوری شده جمع بورزن
Syntomoza های پارازیته شده پسيلاز پوره هازنبور

unicolor گونه های آلوده به دواز نمونه بقيهدرصد  04 و 
شدند. این زنبورها از جنس  خارج Egeirotriozaپسيل 

spp. Psyllophagus ها به نقش این زنبور توجه با باشند.مي
 ،طبيعي شرایط در پدههای پسيل در كاهش جمعيت گونه

ل بيولوژیك استفاده از این عوامل مهم در مطالعات كنتر
 باشد.درخور توجه مي

 

 سپاسگزاري 
 سسهؤم محترم مسئوالن همكاری از نویسندگان
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 تحقيقات گروه ویژههب ،كشور مراتع و جنگلها تحقيقات
و آموزش و مسئول محترم مركز تحقيقات  حفاظت و حمایت
فراهم  دليلخوزستان به  استانو منابع طبيعي  یكشاورز

 .نمایندمي قدردانيهای الزم ن امكانات و هماهنگيكرد
 خارج و داخل در محترم استادان و محققانكليه  از همچنين

 یا و شناسایي برای كه (مقاله در شده ذكر)اسامي  كشور از
تعدادی از بندپایان آفت همت گماردند، صميمانه  یيدأت

 .كنندميسپاسگزاری 
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Abstract 

    Khuzestan province accounts as the most important natural habitats for Euphrates poplar 

(Populus euphratica Olive) in Iran. During 2008–2011, the harmful & benefical arthropods 

fauna associated with Euphrates poplar were studied in three selected sites of natural stands of 

Khuzestan province. The studies carried out every 15-30 days during the growing seasons of the 

host plant. Samples were mainly collected by Schneider trap, direct hand, collecting of infected 

tree branches, as well as rearing immature instars of the pests on seedlings in controlled 

conditions. Cooperation of various senior experts inside and outside of the country was used to 

assist recognizing insect species. A total of 23 pest species belonging to 16 families of 5 orders 

and also, 12 species of predatory arthropods belonging to 7 families of 5 orders were collected 

and identified as follows. Among the introduced pests, 11 species were more important in terms 

of contamination and damage, among which 8 species were common in the three studied 

habitats. A number of species were mainly collected for the first time from the mentioned 

localities. Gypsonoma euphraticana Aims., Gypsonoma spp., Lithocolletis sp., Phyllocnistis sp., 

Cerura vinula L., Harpyia leucotera Stichel, Egeirotrioza intermedia Baeva, Egeirotrioza 

ceardi (Bergevin), Egeirotrioza sp., Syntomoza unicolor (Loginova & Parfentiev), 

Chaitophorus euphraticus Hodjat, Pachypappa sp., Salicicola kermanensis Lndgr., Diaspidiotus 

slavonicus (Green), Ceroplastes rusci (Linnaeus), Monosteira unicostata (Muls. & Rey), 

Apodiphus amygdali Germar, Tetranychus urticae Koch, Melanophyla picta Pall., Capnodis 

miliaris Klug, Microcerotermes buettikeri Chhotani& Bose, Microcerotermes diversus Silvestri, 

Anacanthotermes vagans (Hagen).Coccinella undecimpunctata L., Coccinella septempunctata 

L., Chilochorus bipustulatus L., Scymnus sp., Orius laticollis (Reuter), Anthocoris sp., 

Deraeocoris (Phaeocapsus) pilipes (Reuter), Deraeocoris sp., Chrysoperla carnea Steph., 

Anystis baccarum (Linn), Xysticus sp., Cheiranthium sp. 
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