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 مقاله کوتاه علمي

 .Paranthrene tabaniformis Rott لوژي پروانه گالزاي صنوبراکوبررسي بيو

(Lep.: Sessiidae) استان گيالندر هاي کنترل آن و روش 
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 چکيده 

رود که انتشار از آفات مهم صنوبر به شمار مي Paranthrene tabaniformis Rott. (Lep.: Sessiidae)پروانه گالزای صنوبر      

توسط فرحبخش گزارش  1340وسيعي در کشورهای آسيایي، اروپایي، آفریقایي و آمریکای شمالي داشته و در ایران نيز در سال 

فخرآباد  هایایستگاه آفت به طور عمده در ایستگاه تحقيقات صنوبر صفرابسته و همچنينشناسي این در این بررسي، زیستشد. 

های خصوصي در کياشهر و ضيابر در استان گيالن مطالعه تعدادی از نهالستان سر(، نهالستان الکان رشت ونشاء( و پيلمبرا )پرهلشت)

ها نماید. مادهواخر اردیبهشت ظاهر شده و تا اواخر شهریور فعاليت ميای است زنبور مانند که از احشره کامل این آفت، پروانهشد. 

متر  5/2متر تا سانتي 30تر در جهات مختلف در ارتفاع بين ها را به صورت انفرادی، دوتایي و به ندرت بيشگيری تخمپس از جفت

روز بوده و الروها  14-10دهند. دوره جنيني های جانبي قرار ميها و حاشيه جوانههای پوست ساقه، پشت برگروی چين خوردگي

های نرم نفوذ بعد از خروج از تخم با ایجاد حفره کوچکي در پوست و به طور معمول در محل اتصال دمبرگ به ساقه به داخل ساقه

های این آفت روی ساقه روباشد. فعاليت المتر ميسانتي 25ی ترین طول داالن الرونمایند. بيشتدریج ایجاد داالن ميکنند و بهمي

 استان های مختلف درهایي با شدتصورت ایجاد گالهای اورامریکن و دلتوئيدس، بههای مختلف گونهساله کلنهای یکنهال

گذراني به صورت سنين زمستان .شود بادوزش  هنگام در ساقه شکستگي به منجر تواندمي هانهال شدید مشاهده شد. آلودگي گيالن

شوند. گيرند و بعد از مدتي تغذیه، به شفيره تبدیل ميششم الروی است. الروها از فروردین دوباره فعاليت خود را از سر مي سوم تا

 باشد. روز متغير است. پروانه گالزای صنوبر دارای یک نسل در سال مي 19-17دوره شفيرگي این آفت در طبيعت بين 
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-مي ليگنوسلولزی مواد توليد مهم منابع از صنوبر درختان

 زراعت هایفعاليت در هاآن کشت ترویج و توسعه که باشند

 از مختلفي هایگونه .است گرفته قرار توجه مورد چوب

که  هستند صنوبر درختان خسارتزای عوامل جمله از حشرات

ها باید مد نظر ای آنهای سازگاری منطقهدر اجرای برنامه

 قرار گيرند. 

( پراکنش و اهميت اقتصادی Abai, 1983عبایي )

 گالزای هتعدادی از آفات صنوبر در ایران را بيان نموده و پروان

 مدیر صنـوبر را با اهميت اقتصـادی متوسط معـرفي کرد.

 صنـوبر گالزای پروانه (Modir Rahmati, 2013) رحمتي

 صنـوبر درختـان مهم چوبخوار آفات از به عنوان یکي را

ها و مطالعه اثرات پروانه گالزا در رشد رویشي نهال. برشمرد

 ,.Salehi et alصنوبر ) های مختلفکلن تعيين حساسيت

2004; Kalantari et al., 2014 از جمله تحقيقات داخلي )

 باشند. در ارتباط با این آفت مي

ها و پروانه گالزای صنوبر از جمله آفات اصلي نهالستان

جوان در برخي از کشورهای اروپایي است های صنوبرکاری

(Arru, 1975 .)توليد کل از ٪10 حدود آفت این خسارت 

( که در Szontagh, 1965)شده است  برآورد هانهالستـان

صنوبر  سالهیک هاینهال از ٪40 تا تواندشرایط مطلوب مي

 اهميت به توجه با (.Georgiev, 1995) نماید نيز آلوده را

ها، کاریجنگل در هاآن از استفاده و سالم هاینهال توليد

ترین عنوان مهمبه صنوبر گالزای شناخت مراحل زبستي پروانه

 مبارزه زمان ترینمناسب و روش نهالستاني و ارائه بهترینآفت 

تواند های با کيفيت برتر ميبا آن، ضمن کمک به توليد نهال

به توسعه صنوبرکاری در مناطق با استعداد استان نيز شتاب 

 تری بخشد.بيش

 گالزای پـروانه زیستي مختلف در بررسي حاضر، مراحل

حقيقات صنوبر صفرابسته در ایستگاه ت به طور عمده صنوبر

های به ایستگاه مراجعه با شد. همچنين مطالعهآستانه اشرفيه 

-نشاء و تحقيقات جنگل پيلمبرا )پرهتحقيقات زراعي لشت

سر(، نهالستان الکان رشت و تعدادی از نهالستانهای خصوصي 

 در مسير آستانه اشرفيه به کياشهر و آبکنار به ضيابر، وضعيت

                                                           
1. Euramericana  

ظهور  زمان شد. بررسي بررسي و مقایسه مرحله هر در آفت

فروردین با  اواسط از این آفت فعاليت خاتمه و حشرات، اوج

های های مختلف گونهاز کلن آلوده نهال 50 شناسایي

 در توری پارچه بستن و طبيعت در 2و دلتوئيدس 1اورامریکن

فرمون جنسي  تله 3تا  2 نصب همچنين و آلوده محل اطراف

 اواخر تا و آغاز هم از متر 50 شعاع با متر  2تا  1در ارتفاع 

طور های فرموني بههای آلوده و تلهنهال .یافت ادامه مهر

 ماه دو هر فرمون هفتگي مورد بازدید قرار گرفتند. کپسول

شد.  تعویض به طور کامل یکبار روز 15 هر تله یکبار و چسب

مرحله بازدید در  4ساقه آلوده طي  20در این بررسي، تعداد 

برداری( از وسط شکافته ساقه در هر مرحله نمونه 5هر ماه )

شده و وضعيت آفت )وجود یا عدم وجود الرو، شفيره و 

 40ساقه آلوده  50دشمنان طبيعي( مطالعه شد. همچنين، تعداد 

متری سانتي 35متری زیر گال و سانتي 5متری )که از سانتي

قطع شده بودند( نيز به منظور مطالعه مراحل زیستي باالی گال 

جنسيت  مورفولوژی، تعيين به آزمایشگاه منتقل شدند. مطالعه

آوری حشرات با انتقال حشرات نر و ماده جمع عمر و طول

های توری در طبيعت و همچنين حشرات خارج شده از پارچه

های آلوده منتقل شده به آزمایشگاه صورت شده از ساقه

مطالعه دوره جنيني گذاری و گيری، تخمنحوه جفتفت. گر

با رهاسازی یک جفت حشره نر و ماده داخل پارچه  هاتخم

 آلوده محل اطراف در شده متر بستهسانتي 40توری به طول 

 جفت و همچنين رهاسازی یک طبيعت در روی هر نهال

 15×15×30درون بانکه پالستيکي به ابعاد  ماده و نر حشره

 10متر که روی آن با پارچه توری پوشيده شده بود، در سانتي

-)اندازه الروی بررسي مراحل تکرار در آزمایشگاه انجام شد.

و مدرج(، شفيرگي  آیپيس با الروها سر کپسول گيری عرض

با قرار دادن در آزمایشگاه نيز  طبيعي کنندهکنترل عوامل

فوق به پالستيکي با مشخصات  های آلوده درون بانکهساقه

آوری پارازیتوئيدهای الرو و شفيره )در صورت منظور جمع

آوری شده از جمع عدد تخم 100وجود( و همچپنين انتقال 

 منظورها درون ظروف پتری استریل بهطبيعت و قرار دادن آن

2. Deltoides  

https://www.cabi.org/isc/datasheet/44409#00BC352D-454D-48D7-A31A-68D46B703F36
https://www.cabi.org/isc/datasheet/44409#CCA54637-AF4E-4329-9335-72145DF1BBC3
https://www.cabi.org/isc/datasheet/44409#A9243BA7-5066-4EBB-BB90-F5DB185CAD4C
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 و درصد پارازیتيسم پيگيری پارازیتوئيدهای تخم مطالعه

 شدند. 

 و بدن فرم عمومي، از نظر رنگ صنوبر گالزای پروانه

عرض است.  Vespidaeشبيه زنبورهای خانواده  پرواز نحوه

 تا 20متر و در نرها ميلي 34 تا 23ها های باز در مادهبدن با بال

 زرد نوار 3 دارای ماده حشرات در باشد. شکممي مترميلي 31

نوار انتهایي که  طوری است، به زرد نوار 4و در نرها دارای 

 دو دارای خود بدن انتهای در ماده حشرات .باشدتر ميپهن

شود. نمي دیده نر حشرات در که باشندمي طولي زرد نوار

ها دارای زوائد جانبي است. شاخک در نرها برخالف ماده

نرهاست. پروانه  از تربزرگ به طور معمول ماده جثه حشرات

سال زمان  1گالزای صنوبر برای تکميل چرخه زندگي خود به 

 اردیبهشت اوایل از تدریجها بهاز دارد. دوره ظهور پروانهني

-پروانه خروج اوج. انجامدطول ميبه شهریور اواخر آغاز و تا

ها در خروج پروانه .باشـدمي تير اول نيمه تا خرداد اواخر از ها

عصر است.  13صبح تا  9بين ساعت  طول روز و به طور عمده

نرها در زمان عصر به خوبي به فرمون جنسي منتشر شده از 

 گيری نيز به طور عمدهشوند و جفتها جذب ميسوی ماده

بيضوی و خرمایي رنگ  هاگيرد. تخمها انجام ميدر این زمان

-تایي یا بيشبوده و به صورت انفرادی، دوتایي و به ندرت سه

-های جانبي و بهجوانه خصوص نزدیکها بههتر روی ساق

ها های روئي و زیرین سطح برگندرت روی دمبرگ و بخش

طور عدد و به 409تا  90ها بين تعداد تخمشود. گذاشته مي

-روز طول مي 14-10 جنيني عدد ثبت شد. دوره 230متوسط 

 روشن صورتي رنگ کشد. الروها دارای سری مشخص و به

شوند. الروها پس از تدریج کرم رنگ ميباشند که بهمي

 ورود نقطه سرعت تخم و طي مسافتي کوتاه به خروج از

ترین بيشکنند. به زیر پوست نفوذ ميکرده و  پيدا را مناسبي

نفوذ الرو به داخل ساقه از محل اتصال دمبرگ به ساقه و 

تدریج به درون الروها بههای جانبي است. نزدیک جوانه

 نمایند. ه و ایجاد داالن ميچوب نفوذ کرد

العمل گياه، با ایجاد گال در محل ورود الرو همراه عکس

است. اندازه گال بسته به نوع کلن و گونه و سن گياه و 

همچنين محل ایجاد گال روی ساقه متفاوت خواهد بود. 

در باالی  نيز به طور عمده ساقه مرکز های الروی درداالن

شوند. تر در زیر گال ایجاد ميمقدار کمبخش متورم شده و به

یابد. تا اواسط پایيز ادامه مي تغذیه الروها به طور معمول

-مياني به صورت الروهای مراحلگذراني این آفت به زمستان

-ندرت در مرحله ششم ميویژه در مراحل سوم تا پنجم و به

-باشد. الروها در اوایل بهار دوباره تغذیه خود را از سر مي

از  الروی فضوالت و چوب گيرند. این پدیده با خروج خرده

 6دارای  نر سوراخ ورودی الروی همراه است. الروهای

طول  مرحله الروی هستند. 7دارای  ماده مرحله و الروهای

متر متغير ميلي 30تا  25( از 7و  6الروهای مراحل آخر )سنين 

ی، در های الروهای انتهای گالریالروها در اتاقک است.

-به شفيره تبدیل مي ها به سمت پایين استکه سر آنحالي

ها در ساعات اوليه به رنگ کرم بوده و بعد از شفيره شوند.

آیند و در روزهای آخر ای روشن در ميمدتي به رنگ قهوه

-ای تيره متمایل به سياه تغيير رنگ ميشفيرگي نيز به قهوه

تر و قطورتر از بزرگهای ماده شفيره به طور معمول دهند.

 هوایي و آب شرایط دوره شفيرگي درباشند. های نر ميشفيره

  (.1 شکل)انجامد طول ميبه روز 19-17گيالن، 

صنوبر از قدرت پرواز خوبي برخوردار  گالزای پروانه

جوار های هم، نهالستانهای کوتاهتواند در مسافتو ميبوده 

 از دیگر مناطق به آن انتشار ترین راهرا آلوده نماید، اما مهم

آسيب عمده است.  آلوده هایها و نهالقلمه انتقال طریق

ساله و دوساله در یک هایپروانه گالزای صنوبر روی نهال

عالئم آلودگي با خروج خاک اره و  هاست.نهالستان

 در محل ورود الرو در فضوالت الروی و سياه شدن برگ

 در داالن ادامه با ایجاد گال وشروع شده و در  فصل اوایل

از محل گال، خميدگي و عصائي شدن  ساقه شکستگي ساقه،

فعاليت این خواهد بود.  همراه جانبي جوانه فعاليت ساقه در اثر

 هایبررسي یابد. درآفت با باال رفتن سن نهال کاهش مي

 برابر در که صنوبری گونه و کلن هيچ گيالن، استان در ميداني

در مطالعه  .نشد مشاهده باشد، مقاوم آفت کامالً این خسارت

پارازیتوئيد  صنوبر، یک زنبور گالزای دشمنان طبيعي پروانه

و یک زنبور پارازیتوئيد   (.Bracon sp)الرو

آوری شد. کارایي زنبورهای جمع  (.Telenemus sp)تخم

برآورد شد.  ٪19و  ٪26ترتيب تخم و الرو به پارازیتوئيد

ها ها و نهالستاندر صنوبرکاری همچنين، فعاليت دارکوب
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های برای شناسایي نهال منظم مشاهده شد. انجام بازدیدهای

ساقه( و جدا کردن و  های سياه رویآلوده )مشاهده برگ

همراه الیه نازکي از پوست )قبل از های سياه بهامحای برگ

های آلوده به تقال نهالداخل ساقه(، عدم اننفوذ الروها به

تر و استفاده های مقاومها و کلنمناطق دیگر، استفاده از گونه

هکتار )به شعاع  در تله 12های فرمون جنسي به تعداد از تله

طور متر از یکدیگر( به منظور شکار حشرات نر به 25

 باشد.آميزی در کاهش جمعيت این آفت مؤثر ميموفقيت

 

 سپاسگزاري

 مالي مراتب تقدیر و تشکر خود را از حمایت نویسندگان

 نمایند. مي ایران در اجرای این پژوهش اعالم علوم ملي بنياد

 

 

 در استان گيالن Paranthrene tabaniformisچرخه زندگي پروانه گالزای صنوبر  -1شکل 
Figure 1. Life cycle of poplar clearwing moth Paranthrene tabaniformis in Guilan Province 
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Abstract 
Poplar clearwing moth, Paranthrene tabaniformis Rott. (Lep.: Sessiidae) is an important poplar pest 

in Asian, European, African and North America and it's reported by Farahbakhsh from Iran in 1962. In 

current research, biology of P. tabaniformis was studied mainly in Safrabasteh Poplar Research Station, 

as well as Fakhr Abad (Lasht-e nesha) and Pillambara (Paresar) stations, the Lakan nursery and some 

private nurseries in Kiashahr and Ziabar in Guilan province. Adults of this pest are resemble wasps, 

emerge from Mid-May and  operate until Mid-September. Females mate after emergence and the eggs 

are laid individually, pairs, and rarely more in different directions at a height of 30 cm to 2.5 m on the 

creases of the stems, as well as under the leaves and margins of the lateral buds. The embryonic period 

is 10 to 14 days and the larvae create a small cavity in the bark, usually at the petiole-to-stem junction, 

after hatching and then they penetrate into the soft stems and gradually form galleries. The maximum 

length of larval galleries was 25 cm. Larval activity of this pest was observed by creating galls on one-

year-old poplar stems of different poplar clones of euramericana and deltoides species with different 

intensities in Guilan province. Severe infestations of seedlings can result in stem breakage under wind 

impact. Wintering of the insect is the form of third to sixth stages of larvae. The activity of larvae is 

resume in April and become pupae after a while. The pupal period is between 17-19 days. P. 

tabaniformis has one generation per year. 
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