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چکیده
چند گونه شته گالزا شامل گال مارپیچی  ،Pemphigus spyrothecae Pa.گال تاجخروسی  ،P. vesicarius Pa.گال کوزهاي

P.

 borealis Tull.و پسیل  Camarotoscena fulgidipennis Log.از آفات درختان صنوبر در ایران و استان همدان هستند .در این
بررسی ،تراکم گالهاي آفات یادشده روي  15کلن بومی و غیربومی صنوبر متعلق به گونههاي

P. ،P. nigra L. ،Populus alba L.

 deltoides Marsh.و ) P. x. euramericana (Dodeکه در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار کاشته شده بود ،طی سال
هاي  1389-1390ارزیابی شد .از هر کرت بهطور تصادفی  5درخت انتخاب و از ارتفاع  100-200سانتیمتري  4شاخه از چهار
جهت جغرافیایی هر درخت انتخاب و تعداد گالهاي موجود در آن شمارش شد .کلنهاي متعلق به گونههاي

P. deltoides ،P. alba

و  P. x. euramericanaبدون گال و کامالً مقاوم بودند .آلودگی در کلنهاي گونه  P. nigraمشاهده شد .دادهها در برنامه

SPSS 16.0

تجزیهوتحلیل شد .نتایج نشان داد ،بین کلنها از نظر آلودگی در سطح  1درصد اختالف معنیداري وجود دارد .مقایسه میانگینها با
استفاده از آزمون دانکن نشان داد ،بیشترین تعداد گال  P. borealis ،P. vesicarius ،P. spyrothecaeو  C. fulgidipennisبهترتیب در
 1 ،1 ،6و  1کلن و کمترین آن (صفر گال) بهترتیب در  6 ،5 ،4و  3کلن صنوبر  P. nigraدیده شد .براساس این بررسی کلنهاي

P.

 P. deltoides missoriensis ،P. alba 58/57 ،P. nigra 62/172 ،P. nigra 62/167 ،nigra 49/5و  P. x. euramericana 214با
بیشترین عملکرد در تولید چوب به این آفات مقاوم بودند.

واژههای کليدی :صنوبر ،مقاومت ،همدان ،گال مارپیچی ،گال تاجخروسی ،گال کوزهاي و پسیل صنوبر.

مقدمه
صنوبر بهعنوان یکی از درختان مهم غیرمثمر در استان

همدان ،با  1448هکتار مساحت زیر کشت در کشور ،در
مقام ششم قرار دارد ( .)Mirakhorlou et al., 2019از زمان
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تأسیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در سال 1347
تاکنون ،تعداد  158کلن بومی و غیربومی صنوبر در قالب
طرحهاي تحقیقاتی ازجمله آزمایشهاي سازگاري و معرفی
ارقام پرمحصول در کشور بررسی شدهاند ( Modirrahmati
 )et al., 2008و سازگاري  23کلن برتر از نتایج مرحله اول
آزمایش پوپولتوم مقایسهاي انتخاب و در مرکز تحقیقات
کشاورزي و منابع طبیعی همدان بهصورت  8کلن تاجباز و
 15کلن تاجبسته کشت شد (.)Zareilotfian et al., 2011
به موازات این مطالعات ،بررسی حساسیت و مقاومت کلنها
به عوامل خسارتزا ازجمله آفات نیز مورد توجه قرار
گرفت .بنابراین ،مبارزه شیمیایی با آفات صنوبر ،با توجه به
مشکالت عدیده زیستمحیطی و اقتصادي مقدور نیست،
ازاینرو استفاده از گونهها و کلنهاي مقاوم صنوبر به آفات،
نقش مهمی در مدیریت کنترل انبوهی آفات صنوبر ایفا
میکند.
حشرات گالزا از نظر تنوع زیستی و ارائه الگویی براي
مطالعات اکولوژیک حشرات و نیز خسارتزا بودن برخی از
گونهها داراي اهمیت هستند ).)Sadeghi et al., 2009
برخی گال را شامل همه عالئم رشدي و همین طور
مشخصات غیرطبیعی گیاه میدانند که توسط حشرات یا
عوامل بیماريهاي گیاهی روي گیاه میزبان ایجاد میشود.
معموالً این رشد غیرطبیعی در گالها ،میتواند در اثر افزایش
تعداد (هیپرپالزي) یا اندازه (هیپرتروفی) سلولهاي گیاهی
در محل گال به وجود بیاید .گروههاي مختلف حشرات
گالزا معموالً گالهاي خود را روي میزبانهاي گیاهی
خاصی ایجاد میکنند ).)Meyer, 1987
شتههاي گالزاي جنس  Pemphigus Hartigاز خانواده
 Pemphigidaeو جنس  Camarotoscena Hauptمتعلق به
پسیلهاي خانواده  Psyllidaeبهعنوان آفت صنوبر از
کشورهاي مختلف ( Moran & Whitham, 1990; Buga et
 )al., 2016; Ye et al., 2018و ایران ( & Burckhardt
Lauterer, 1993; Abaii, 2000; Babmorad et al.,
& 2011; Rezwani, 2001; Tarasi et al., 2006; Nikdel

 )Dordaei, 2008; Najmi et al., 2018گزارش شدهاند.
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شتههاي گالزاي جنس  Pemphigusداراي پراکنش
وسیع جهانی هستند و با  45گونه در اروپا گالهایی روي
شاخهها ،دمبرگ یا پهنک برگ درختان صنوبر بهویژه
 Populus nigra L.ایجاد میکنند .بیشتر گونهها دو میزبانه
( )heteroeciousهستند و چرخه زندگی خود را ابتدا روي
درختان صنوبر سپري میکنند و بهطور مشخص گالهاي
خود را در اندازه و شکل مختلف روي آنها تشکیل میدهند
و میزبان ثانویه آنها بخشهاي زیرزمینی گیاهان
خانواده Brassicaceae ،Asteraceae ،Apiaceae
Euphorbiaceae ،Chenipodiaceae ،Fabaceae ،
و  Ranunculaceaeهستند ( ;Halaj & Osiadacz, 2013
 )Najmi et al., 2018و در ایران تنها گونه P. fuscicornis
) (Kochاز روي ریشه گیاهان Chenipodiaceaeو بقیه از
روي گونههاي صنوبر جمعآوري شده و میزبان ثانوي این
گونهها در ایران شناختهشده نیست ( .)Rezwani, 2001این
شتهها عالوهبر خسارت مستقیمی که از طریق تغذیه از شیره
گیاهی و ضعف گیاه ایجاد میکنند ،با ترشح بزاق خود به
داخل گیاه ،باعث پیچیدگی شدید برگ میزبان میشوند.
همچنین ،تعدادي از گونهها توانایی انتقال ویروسهاي
بیماريزاي گیاهی را دارند .بنابراین ،این شتهها از مهمترین
آفات خطرناک گیاهان زراعی هستند (.)Harris, 1981
شتههاي جنس  Pemphigusبا تغذیه پورههاي تازه
متولدشده در اوایل فصل ،باعث ایجاد گال روي برگ و
شاخههاي جوان درختان صنوبر میشوند و در اواسط
تابستان فرم بالدار شتهها به سوي میزبانهاي ثانوي
مهاجرت میکنند ( ;Moran & Whitham, 1990
 .)Rezwani, 2001حشرات خانواده  Psyllidaeدر اوایل
فصل با تفریخ تخمها و خروج پورههاي سن اول و تغذیه
آنها در حاشیه برگهاي نوظهور میزبان ،باعث پیچخوردگی
و تشکیل گال میشوند .حشرات این خانواده داراي پنج سن
پورگی هستند .زمستانگذرانی بهصورت حشره کامل و در
برخی بهصورت تخم است (.)Rajabimazhar et al., 2004
Camarotoscena
در ایران دو گونه پسیل به نام
 fulgidipennis Loginovaو  C. speciosa Florاز استان
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هاي شمالی ،شمالغربی و مرکزي ایران (،)Abaii, 2000
تهران ،کرج و فارس ( ;Burckhardt & Lautrer, 1993
 )Babmorad et al., 2011با اهمیت اقتصادي متوسط
گزارش شده است.
البته تاکنون بررسیهاي زیادي در رابطه با حساسیت و
مقاومت گونهها و کلنهاي صنوبر به آفات در دنیا انجام
شده است .در کشورهاي اروپایی مانند ایتالیا ،اسپانیا،
فرانسه ،هلند و آلمان تحقیقات زیادي در مورد مقاومت و
حساسیت درختان صنوبر به آفات مهم شته مومی صنوبر P.
 passerinii Sign.انجام شده است ( Allegro & Cagelli,
 .)1996پارامترهاي زیستی سوسک برگخوار M. populi
 L.روي پنج کلن از صنوبر  P. deltoides Bartr.و یک کلن
)،)Jodal et al., 1991( P.x. euramericana (Dode
ترجیح میزبانی و میزان تخمریزي دو گونه آفت C. populi
 L.و  C. tremulae Fabriciusروي  15کلن صنوبر در
شرایط کشور فرانسه بررسی شد ( .)Augustin, 1993در
کشور چین با انتقال ژنهاي مقاوم به آفات در کلنهاي برتر
صنوبر و ایجاد درختان تراریخته علیه شتهها ،از برگخواران
صنوبر بررسیهایی انجام شده است (،)Ewald, 2006
همچنین در تحقیقاتی مشابه با ایجاد درختان صنوبر
تراریخته با ژنهایی روي گونههاي  P. deltoidesو P.
) simonii (Pos.مشاهده کردند که نسبت به کلنهاي شاهد
مقاومت باالیی نسبت به آفت برگخوار ابریشمباف ناجور
 L. dispar L.داشتند ( .)Rao et al., 2001در ایران در سال
هاي اخیر بررسیهاي گستردهاي در مورد مقایسه میزان
خسارت یا مقاومت و حساسیت گونهها و کلنهاي مختلف
به آفات مهم صنوبر انجام شده که ناشی از اهمیت تحقیقات
گیاهپزشکی و مدیریت غیرشیمیایی این آفات در حیطه تولید
چوب و زراعت این درختان است .ازجمله این پژوهشها،
ترجیح میزبانی آفت برگخوار Sadeghi et ( M. populi
 ،)al., 2000میزان حساسیت و مقاومت گونهها و کلنهاي
مختلف صنوبر به آفاتی مانند شته مومی صنوبر P.
Sadeghi et al., 2000; Rajabimazhar et ( passerinii
al., 2003; Moharramipour et al., 2004; Tarasi et
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 ،)al., 2007سنک صنوبر M. unicostata Muls. & Ray
( ،)Babmorad et al., 2013پسیل صنوبر ( Tarasi et al.,

 ،)2006; Babmorad et al., 2011دو گونه شته گالزا
 )Nikdel & Dordaei, 2011( Pemphigus spp.و پروانه
گالزاي صنوبر )Salehi et al., ( P. tabaniformis (Rott.
 )2021ارزیابی شدهاند .بنابراین ،بررسی کلنهاي مقاوم به
این آفات بسیار مهم است .این پژوهش با هدف ارزیابی و
شناسایی گونهها و کلنهاي صنوبر مقاوم به آفات گالزا در
شرایط استان همدان در قالب طرح پژوهشی مدیریت تلفیقی
آفات و بیماريهاي گونهها و کلنهاي مختلف صنوبر در
استان همدان ( )Rajabimazhar et al., 2006اجرا شده
است.

مواد و روشها
مشخصات محل اجرای طرح
این بررسی در محل اجراي طرح «آزمایش نهایی
سازگاري ارقام مختلف صنوبر (پوپولتوم مقایسهاي) براي
معرفی مناسبترین آنها به بخش اجرا در استان همدان»
انجام شد .طرح در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع
طبیعی استان همدان با عرض جغرافیایی  34درجه47 ،
دقیقه و  12ثانیه شمالی و طول جغرافیایی  48درجه32 ،
دقیقه و  30ثانیه شرقی اجرا شد .ارتفاع محل 1744 ،متر از
سطح دریا و  131روز یخبندان در سال و حداکثر و حداقل
دما در گرمترین و سردترین ماه بهترتیب  28°Cو -12°C
بود.
گونهها و کلنهای مورد بررسي
در صنوبرکاري مرکز تحقیقات ،تعداد  15کلن صنوبر
بومی و غیربومی از گونههاي P. ،)P. a.( P. alba
P.x.
 )p. n.( P. nigra ،)p.d.( deltoidesو
 )p. e.( euramericanaبا مشخصات جدول  1که براي
بررسی سازگاري ارقام مختلف صنوبر (پوپولتوم مقایسهاي)
براي معرفی مناسبترین آنها در استان همدان در سال
 1386کاشته شده بود ،انتخاب شد .کلنهاي یادشده در قالب
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طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار کاشته شده
بودند .در هر کرت آزمایشی  25اصله نهال ( )5×5از هر کلن
کاشته شده بود .براي حذف آثار حاشیهاي ،نمونهبرداري فقط
از  5درخت باقیمانده در وسط هر کرت آزمایشی شامل
درخت وسط کرت و  4درخت در چهار جهت اصلی کرت
انجام شد .تعداد گالهاي متعلق به گونههاي شته مارپیچی
دمبرگ  ،P. spyrothecae Passeriniگال تاجخروسی P.
P. borealis
 ،vesicarius Passeriniگال کوزهاي
 Tullgrenو پسیل  C. fulgidipennis Loginovaاز 4
شاخه در  4جهت اصلی موجود در ارتفاع  1-2متر تاج
درختان در اوایل تیرماه سالهاي  1389-90شمارش شد.
تجزیهوتحلیل و مقایسه میانگین اطالعات بهدستآمده و
میزان ترجیح آفات در انتخاب میزبان از بین کلنهاي
مختلف صنوبر با نرمافزار  SPSS 16.0تعیین شد .آزمایش
بر پایه طرح کامالً تصادفی و مقایسه میانگینها در قالب
آزمون دانکن ( )α=5%و در تجزیه کالستر کلنها نیز از نرم
افزار  SPSS 16.0استفاده شد .همچنین استانداردسازي داده
ها از طریق لگاریتم اعداد به عالوه یک انجام شد.

نتایج
نتایج تجزیهوتحلیل آماري دادهها از تعداد گالهاي
تشکیل شده توسط آفات گالزاي صنوبر Pemphigus
P.
borealis
،P. vesicarius ،spyrothecae
و  Camarotoscena fulgidipennisدر تاج درختان مربوط
به گونههاي مختلف صنوبر نشان داد که کلنهاي متعلق به
گونههاي صنوبر ( )P. d.( ،)P. a.و ( )P. e.بهدلیل عدم
استقرار و تشکیل گال توسط حشره روي این کلنها ،گونه
هاي غیرمیزبان یا ایمن به این آفات تعیین شدند .همچنین
کلنهاي مربوط به صنوبر تبریزي ( )P. n.نسبت به آلودگی
حساسیتهاي متفاوتی از خود نشان دادند (شکل .)1
براساس جدول  2تراکم گالهاي ناشی از فعالیت حشرات
گالزاي صنوبر ،تفاوت معنیداري را در سطح یک درصد
بین کلنهاي مختلف نشان داد .همچنین هر چهار گونه آفت،
روي دوازده کلن صنوبر تبریزي هم از لحاظ میزان تراکم و
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هم تعداد گالها داراي اختالف معنیدار در سطح یک درصد
بودند ،ولی سایر پارامترها از قبیل سالهاي نمونهبرداري،
بلوکهاي درختان و آثار متقابل بین کلن ،سال و بلوک
اختالف معنیداري نداشتند (جدول  .)2براساس گروهبندي و
مقایسه میانگینها با آزمون دانکن ،کلن صنوبر تبریزي P. n.
 42/51حساسترین کلن به شته  P. borealisبود .کلنهاي
 P. n. 42/53و  P. n. 56/72در گروه دوم حساسیت و سایر
کلنها داراي حداقل مقدار آلودگی بودند و به این شته گالزا
مقاومت نشان دادند (جدول  .)3در رابطه با شته گالزاي
دمبرگ  ،P. spyrothecaeکلنهاي P. n. ،P. n. 42/51
 P. n. 74/1 ،P. n. 56/32 ،42/53و  P. n. 75/1از صنوبر
تبریزي در یک گروه ،باالترین میانگین تعداد گال را داشتند.
دو کلن  P. n. 47/13و  P. n. 56/72در گروه دوم حساسیت
و باقی کلنها نسبت به این گونه حشره گالزا مقاومت
داشتند (جدول  .)3در مورد شته گال تاج خروسی P.
 ،vesicariusکلن بومی  P. n. 75/1با میانگین تعداد  6گال
در واحد نمونهبرداري در گروه اول به عنوان کلن حساس
قرار گرفت .کلنهاي P. n. ،P. n. 42/53 ،P. n. 74/1
 56/21و  P. n. 56/32در گروه دوم حساسیت و همچنین
پنج کلن باقیمانده بدون هرگونه آلودگی و گالی نسبت به این
گونه شته آفت مقاوم بودند .مقایسه میانگین تعداد گال هاي
محتواي کلنی پسیل  C. fulgidipennisنشان داد که کلن P.
 n. 42/51با بیشترین تعداد گال حساس ترین و کلن هاي
 P. n. 74/1 ،P. n. 56/32 ،P. n. 56/21 ،P. n. 47/13و P.
 n. 75/1در گروه دوم حساسیت طبقه بندي شدند ،همچنین
کلن هاي P. n. ،P. n. 62/172 ،P. n. 62/167 ،P. n. 49/5
 56/72و  P. n. 75/2در گروه مقاوم جاي گرفتند (جدول
.)3
تجزیه کالستر  15کلن مورد بررسی براساس تعداد گال
هاي مربوط به چهار گونه حشره گالزاي صنوبر ،کلنها را
در سه گروه متفاوت قرار داد .کلن هاي  P. n. 42/53و P.
 n. 42/51حساسترین کلنها به آفات هستند و در یک
گروه قرار گرفتند .کلنهاي P. d. ،P. a. 58/57
،P. n. P. nigra 62/167 ،P. x. e. 214 ،missoriensis

نشریه علمی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران ،جلد  ،20شماره 1

 P. n. 62/172و  P. n. 49/5با کمترین تعداد گال و آلودگی
در گروه مقاوم و بقیه کلنها حالت بینابینی داشتند و در
حدوسط قرار گرفتند (شکل .)2

بحث
نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگینهاي مربوط بهه
داده هاي حساسیت و مقاومت گونهها و کلنهاي صنوبر بهه
آفات گالزا در استان همدان نشان داد ،میزان تراکم گالهاي
شههته P. ،P. vesicarius ،Pemphigus spyrothecae
 borealisو پسیل  Camarotoscena fulgidipennisروي
گونهها و کلنهاي صنوبر اخهتالف معنهیداري دارنهد .بهه
طوريکه کلن هاي متعلق به گونهههاي P. ،Populus alba
 deltoidesو  P. x. euramericanaکامالً به آفات یادشده
مقاوم بودند ،این نتیجه با یافته هاي سایر محققهان کهه ایهن
کلن ها را مقاوم به این آفات معرفی کردهاند ،مطابقهت دارد

(

;Sadeghi et al., 2000; Tarasi et al., 2006

;Bobmorad et al., 2011; Nikdel & Dordaei, 2011

 .)Bagherimatin et al., 2014تههراکم گههالهههاي شههته
دمبرگ صنوبر  P. spyrothecaeروي کلنهاي مربوط بهه
صنوبر تبریزي هم داراي اختالف معنیدار بود .از کلنههاي
بومی استان کلن  P. n. 75/1بدون آلودگی و مقاوم و کلهن
ههاي  P. n. 75/2و  P. n. 74/1داراي بیشهترین آلهودگی
بودند و حساسیت باالیی را نشان دادند ،در مقایسه با نتایج
بررسیهاي انجام شده در سایر مناطق ،کلن  P. n. 47/13با
منشأ میاندوآب در استان زنجان ( )Tarasi et al., 2006و
آذربایجهان شهرقی ( )Nikdel & Dordaei, 2011داراي
حداکثر آلودگی و کلن هاي با منشهأ ترکیهه ازجملهه P. n.
 62/167و  P. n. 62/172مقاوم بودند .نتایج بهدستآمهده
در مورد شته گال کوزهاي ،P. borealisدر میان کلنهاي با
منشأ ترکیه فقط کلن  P. n. 56/72به این حشره آلوده بهود
و بقیه کلن ها از خود مقاومت نشان دادهانهد .از کلهنههاي
بومی استان ،کلن  P. n. 75/2بدون آلودگی بود و دو کلهن
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دیگر نیز حداقل آلودگی را داشهتند ،نتهایج بها یافتههههاي
سایرین که کلن هاي با منشأ ترکیهه از قبیهل P. n. 62/167
و  P. n. 62/172را مقاو م به ایهن آفهت معرفهی کهردهانهد،
مطابقههههت دارد ( ;Nikdel & Dordaei, 2011
 .)Bagherimatin et al., 2014از کلنهاي مختلف صنوبر
تبریزي بومی استان نسبت به شته گهال تهاجخروسهی P.
 ،vesicariusکلهن  P. n. 75/2بهدون آلهودگی و دو کلهن
دیگر داراي بیشترین آلودگی و حساسیت بودند ،از سهویی
با توجه به عدم آلودگی کلنههاي  P. n. 62/167و P. n.
 62/172با منشأ ترکیه ،بررسی هاي انجهام شهده در سهایر
منهاطق آن را تأییهد کهرد ( ;Nikdel & Dordaei, 2011
 .)Bagherimatin et al., 2014براساس نتایج بهدستآمده
از تراکم گال هاي حشره پسیل صهنوبر C. fulgidipennis
کلنهاي  P. n. 42/51با منشأ کرج و  P. n. 47/13با منشأ
میاندوآب با بیشترین آلودگی بهعنوان کلهنههاي حسهاس،
یافتهها و نتایج بررسیهاي انجامشده در استانهاي زنجان
( )Tarasi et al., 2007و آذربایجهان شهرقی ( & Nikdel
 )Dordaei, 2011تأیید شد ،همچنین آلودگی کمتر کلن P.
 n. 56/72نتایج بهدست آمده در استان کرمانشهاه را تأییهد
کرد ( .)Bagherimatin et al., 2014از سویی عدم آلودگی
گونههاي  P. deltoides ،P. albaوP. x. euramericana
و برخی کلنهاي تبریهزي ازجملهه P. n. ،P. n. 62/167
 62/172و  P. n. 49/5در خوشهبندي کلنهها ،بههعنهوان
کلن هاي با مقاومت باال و ایمن معرفی شدند (شکل  )2کهه
نتایج حاصل از بررسی هاي دیگران را تأیید کرد ( Tarasi
;2011

Dordaei,

&

Nikdel

;2007

al.,

et

 .)Bagherimatin et al., 2014بها توجهه بهه یافتههههاي
حاصل از این بررسی میتوان از کلنهاي پربازده و مقهاوم
به آفات گالزا به جاي کلن هاي حسهاس رایهج ،در مهزارع
تولید چوب صنوبر استفاده کرد.
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 نام کلنهاي صنوبر مورد آزمایش در بررسی حساسیت به شتههاي گالزاي صنوبر و منشأ جغرافیایی آنها-1 جدول
Table 1. Name of poplar colones tested for susceptibility to poplar gale aphids and their geographical origins

کلنهای صنوبر

منشأ جغرافيایي کلنها

Poplar clones

Clones geographical origin
Italy

P. alba 58/57
P. deltoides missoriensis
P. nigra 42/51
P. nigra 42/53
P. nigra 47/13
P. nigra 49/5
P. nigra 56/21
P. nigra 56/32
P. nigra 56/72
P. nigra 62/167
P. nigra 62/172
P. nigra 74/1
P. nigra 75/1
P. nigra 75/2
P. x euramericana 214

ایتالیا

United States

آمریکا

Iran/Karaj

کرج

Iran/Karaj

کرج

Iran/Miandoab

میاندوآب

Iran/Zanjan

زنجان

Turkey

ترکیه

Turkey

ترکیه

Turkey

ترکیه

Turkey

ترکیه

Turkey

ترکیه

Iran/Hamadan

همدان

Iran/Hamadan

همدان

Iran/Hamadan

همدان

Italy

ایتالیا

p.vesicarius
p.borealis
p.spyrotheca

30
Mean number of galls

تراکم تعداد گال های آفات گالزا

35

25
20
15
10
5
0

کلن صنوبر
Poplar clone

 در استان همدانP. nigra  ميانگين تراکم گالهای آفات گالزای صنوبر روی کلنهای صنوبر-1 شکل
Figure 1. Mean density of poplar galls on P. nigra colones in Hamadan province
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شکل  -2تجزیه کالستر کلنهای مختلف صنوبر از نظر ميزان تراکم گالهای حشرات گالزا به روش Average Linkage
Figure 2. Clusters analysis of poplar clones in aphid gall density on them by Average Linkage Method
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 در طرح فاکتوریل بر پایه یک طرحP. nigra  کلن صنوبر12  تجزیه واریانس تغييرات گالهای آفات گالزای صنوبر روی-2 جدول
کامالً تصادفي در همدان
Table 2. Analysis of variance gales number on 12 P. nigra clones in factorial based on a completely randomized
design in Hamadan

Pr.>F

F

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منابع تغييرات

Average of

Sum of Squares

Degrees of

Sources of

Freedom

Change

Squares
0.0001

7.764 **

0.299

3.290

11

P. borealis

0.0001

8.423 **

0.643

7.077

11

P. spyrothecae

0.002

18.042 **

0.989

10.878

11

P. vesicarius

0.0001

23.723 **

1.949

21.437

11

C. fulgidipennis

0.0001

19.699 **

7.457

82.024

11

کلن
Clone

0.055

3.773 n.s

4.972

4.972

1

سال
Year

0.226

1.337 n.s

0.506

1.012

2

بلوک
Block

0.709

1.832 n.s

0.694

7.629

11

کلن * سال
Clone* Year

0.547

0.606 n.s

0.229

0.459

2

بلوک * سال
Block * Year

0.998

0.339 n.s

0.128

2.822

22

بلوک * کلن
Clone* block

1.000

0.226

n.s

0.101

2.215

22

بلوک *کلن * سال
Clone* Block*Year

0.379

54.508

144

اشتباه آزمایش
Error

342.450
**.Significant at probability level 1%
n.s: no significant diffrence

216

جمع

Total
 معنی دار در سطح احتمال یک درصد:**
 عدم وجود اختالف معنی دار:n.s
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 در همدانP. nigra  کلن صنوبر12  مقایسه ميانگين تعداد گالهای ایجادشده آفات گالزای صنوبر روی-3 جدول
Table 3. Comparison of galls number mean by poplar aphid on 12 P. nigra poplar clones in Hamadan
☼

کلن صنوبر
Poplar clones

 ميانگين±خطای معيار

Standard error

± Mean ☼

P. borealis

P. spyrothecae

P. vesicarius

C. fulgidepennis

P. nigra 42/51

2.17 ± 0.30 a¥

4.44 ± 1.20 a

0f

9.67 ± 1.68 a

P. nigra 42/53

1.22 ± 0.07 bc

2.56 ± 0.63 ab

3.33 ± 0.18 bc

8.77 ± 2.07 b

P. nigra 47/13

0.33 ± 0.02 de

1.55 ± 0.39 abc

1.67 ± 0.05 cd

4.78 ± 0.92 b

P. nigra 49/5

0 e

0 d

0.44 ± 0.02 ef

0e

P. nigra 56/21

0e

0.67 ± 0.40 cd

0.88 ± 0.03 de

4.16 ± 0.51 b

P. nigra 56/32

0e

1.50 ± 0.42 ab

1.28 ± 0.30 cd

4.50 ± 0.85 b

P. nigra 56/72

2.11 ± 0.07 b

1.33 ± 0.06 bc

0f

0.88 ± 0.15 cde

P. nigra 62/167

0e

0d

0f

0e

P. nigra 62/172

0e

0d

0f

0e

P. nigra 74/1

0.22 ± 0.03 de

2.94 ± 0.28 a

3.22 ± 0.26 b

1.61 ± 0.37 c

P. nigra 75/1

0.28 ± 0.05 de

0d

6.00 ± 1.27 a

1.22 ± 0.36 cd

P. nigra 75/2

0e

1.56 ± 0.24 ab

0f

0.60 ± 0.03 de

☼. Number of gall pests per base of poplar clone

 تعداد گال آفات در هر پایه از کلن صنوبر:☼

. درصد اختالف معنیداري ندارند5  براساس آزمون دانکن در سطح، تیمارهایی که حروف مشابه دارند:¥
¥ : According to Duncan's test, there is no significant difference at the 5% level, treatments that have same letters.
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Abstract
Aphid gall-inducing species Pemphigus spyrothecae, P. vesicarius , P. borealis and
Camarotoscena fulgidipennis were considered as an important sucking pest of poplars in
Hamadan province and Iran. The density of aphid gall-inducing species in 15 native and exotic
poplar clones belonging to Populus alba, P. nigra, P. deltoides and P. x. euramericana were
evaluated in a randomized complete block design with three replications. From stands planted in
the middle of each plot, five trees were randomly chosen, then four branchs in 100-200 cm
height were selected in each geographical direction and the number of galls on them were
counted. The clones of P. alba, P. deltoides and P. x. euramericana did not have gall and were
completely resistant, while these infestation was only observed in P. nigra clones. The
statistical data were analyzed by SPSS 16.0 software. A significant difference in infection rate
was found between clones. Mean comparison with Duncken’s test showed that highest number
galls of P. spyrothecae, P. vesicarius, P. borealis and C. fulgidipennis were observed in 6, 1, 1
and 1 clones and lowest number galls weer observed in 4, 5, 6 and 3 clones repectevely. By
these results, clones of P. nigra 49/5, P. nigra 62/167, P. nigra 62/172, P. alba 58/57, P.
deltoides missoriensis and P. x. euramericana 214 had the highest yield in wood production and
were resistant to the these pests.
Key words: Populus, Pemphigus spyrothecae, P. vesicarius, P. borealis, Camarotoscena
fulgidipennis, Hamadan, Iran.

