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 بسمه تعالي

با افزايش روز افزون منابع آلوده كننده محيط زيست كه از نتايج توسعه زندگي شهرنشيني   
يكي از عوامل تهديد . گردد است ضرورت توسعه، حفظ و نگهداري فضاي سبز بيش از پيش نمايان مي

آستانه زيان باال كننده سالمت فضاي سبز گروهي از آفات هستند كه با توجه به تراكم جمعيت و 
در همين راستا . توانند خسارات چشمگيري را به فضاي سبز شهري و جنگلي وارد نمايند مي

هاي مهم درختان شهر تهران و راههاي كنترل آنها توسط اين  دستورالعمل حاضر شامل معرفي شته
   .سازمان تهيه گرديده است

قات گياهپزشكي يهيئت علمي موسسه تحقعضو محترم  علي رضوانيبدينوسيله از جناب آقاي دكتر 
كشور و عضو محترم كميته گياهپزشكي سازمان كه در تهيه متن حاضر نهايت تالش خود را كل 

  .گردداند قدرداني مي نموده
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  : مقدمه - 1

هار هزار گونه هستند شامل حدود چ ،نندك ميكه با خرطوم خود از شيره گياهي تغذيه  ها شته
ئي كه در پنج دهه ها و پژوهش ها در ايران نيز بر پايه بررسي .ندا هكنداكه در سراسر گيتي پر

ده ست بيش از چهار صد گونه متعلق به ا هبويژه در سي سال اخير صورت گرفت ،گذشته
 باغي و علفهاي هرز و ،جنس از روي گياهان مختلف مرتعي زراعي120خانواده و حدود 

بيش از يكصد و چهل گونه از ) 1383و1380رضواني(  ندا هزينتي جمع آوري و گزارش شد
  . نمايند تغذيه مي ها درختان و درختچهاز شيره  آنها 

جنگلي و فضاهاي  ،باغي ،اين گروه از حشرات از آفات مهم و بسيار زيان بار گياهان زراعي
آغشته ساختن شاخ و برگها كه  ،عسلك ترشح ،سبز هستند و به دليل تغذيه از شيره ميزبان

اختالل  اًود و نهايتش ميبه جذب گرد و غبارو دوده و برخي از قارچهاي ساپروفيت منجر 
مرگ و مير ميزبانها ايفا  رگي در ضعف و پژمردگي و احياناًنقش بز ،فتوسنتز را در پي دارد

و موجبات حمله آفات داده انتقال مايند، ضمن اينكه بسياري از بيماريهاي ويروسي را ن مي
   .سازند ميثانوي مانند پوستخوارها و چوبخواران به درختان را فرا 

فضاهاي سبز با ، توان ادعا نمود كه كليه درختان و درختچه و گياهان زينتي ميبه جرات 
از آنجاي كه تكثير اين گروه از  .قرار دارند ها ي متفاوت در معرض تهاجم شتهها شدت

در مدت زمان كوتاهي ميتواند  ،گيرد بصورت غير جنسي و سريع صورت مي عمدتاًحشرات 
براي ميزبانها را يك عدد شته به صدها و شايد هزاران عدد تكثير يافته و ضعيت نامناسبي 

   .بوجودآورد
به ميزبان متكي بوده ويا اينكه طيف ميزباني وسيعي يك يك گونه شته ممكن است تنها 

ي مختلفي مورد تهاجم ها ن نيز ممكن است توسط يك گونه و يا گونههر ميزبا. داشته باشد
  .قرار گيرد

بيدها و  ،سوزني برگان، نارونها ،در بين درختان پاركها و ساير فضاهاي سبز شهري
بشرح در هر يك از موارد اهميت آنها  .باشند مي ها صنوبرها بيش از بقيه مورد توجه شته

  : گيرند  ميزير مورد بررسي قرار 
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  ي سوزني برگانها شته -2
  Pinusنتايج بررسيهاي چند دهه گذشته نشان ميدهد كه روي سوزني برگان ايران مانند 

spp, Thuja spp, ,  Picea spp , Cupressus spp  ، 7جنس كه  5چهارده گونه شته از 
ز سه و سه گونه ديگر ا  Eulachnusگونه از جنس رچها  Cimara,گونه از آنها از جنس 

  .گيرند ميجنس متفاوت فعاليت دارند كه مشخصات آنها بشرح زير مورد بحث قرار 
  
 Cinara جنسي ها گونه -2- 1

 .بدني پوشيده از موهاي خشن و متراكم هستندبا  ،ي اين جنس اكثرأ درشت اندامها گونه      
بشكل گلدان  كورنيكوليگرد با دمي هاللي و  ،بدنشان .ميليمتر است 4-3اندازه بدن آنها

طول شاخكها حد اكثر  .قسيم شده استكامالً مشخص تبخش  وانتهاي خرطوم به د. وارونه
ي مايل به ا هي تا قهوا هبرنگ قهو. به اندازه نصف طول بدن و داراي موهاي خشن وطويل

خرطوم آنها به دليل اينكه از شيره . ي مايل به زرد تا خاكستري ميباشدا هسبز و يا قهو
ند و بايد از اليه ضخيم پوست عبور كند طويل و نوك تيز ك ميي يك ساله تغذيه ها سرشاخه

دوم پنچه پاي عقبي و قطر پايه كورنيكول از  پاياني خرطوم به بند دنسبت طول بن .است
  .است ها ي تعيين گونهها شاخص

  
  )A1شكل ( )Cinara cedri( شته درختان سدر -1-2- 1

رين بـدن از گـرد سـفيد مـومي     يـ بخـش ز  .ي مايـل بـه زرد  ا هي روشن تا قهـو ا هرنگ بدن قهو
 دوم پنجه پـاي  دپاياني خرطوم از بن دبن .رسد ميليمتر مي7/3اندازه بدن تا  .پوشيده شده است

ــدتر   ــدكي بلن ــي ان ــي عقب ــاه    ول ــول كوت ــه كورنيك ــر پاي ــت  از قط ــر اس ــه .ت ــاي روي گون  ه
C.lebani,C.deodora اههاي زمستان نيـز اغلـب روي   در تمام سال حتي در م .فعاليت دارد

ند ولي زاد و ولد آنها در طول ماههـاي  ا هتنه درخت بصورت متراكم تجمع كردو  ها ر شاخهس
بطوريكه از  ،در اين ماهها ترشحات عسلك آنها بسيار شديد است .گيرد بهار تا پاييز انجام مي

برخـي مـوارد ايـن     وند و درشـ  مـي براق ديـده   ،ي آغشته به شيرهها فاصله نسبتأ دور شاخه
شـيره   .به حدي است كه در زير سايه انداز اين درختان نيز به خـوبي مشـهود اسـت    ها شيره

ــادي مشــكل مــي    ــا حــدود زي   ســازد و در عــين ترشــح شــده فعاليــت دشــمنان طبيعــي را ت
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است كه  حال با جذب گرد و غبار و دوده بستر مناسبي براي رشد قارچهاي ساپروفيت 

   .آورد ميبه صورت ناخوشايندي در منظره درختان را 
وند و شرايط براي آفات ش ميي نورسته نيز زرد و خشك ها و شاخه ها انتهاي جوانه

 . گردد ميپوستخوار مناسب 

بالتوريها و دوباالن فعاليت  ،كفشدوزكها مانند گرها شكار دشمنان طبيعي تنها از : نترلك
ي ها روي اين شته و به طور كلي روي گونه ها يددارند ولي از فعاليت پارازيتوئخوبي   نسبتاً
   .گزارشي در دست نيست  Cinaraجنس 

بهترين راه كنترل  ،در شرايط طغياني در صورتيكه امكان شستشو با آب وجود داشته باشد
در مواردي كه  .تواند داشته باشد ميهيچگونه پيامد ناگواري را براي محيط زيست نو است 

  يا ) پريمور(سموم كم خطر مانند پريميكارپ  ازتوان  ميت اين امكان موجود نيس
تركيبات ديگري مانند  .در هزار استفاده نمود 8/0 – 5/0به نسبت ) چس(متروزين  پي

   .يه شده نيز در كنترل آنها موثر هستندصمتاسيتوكس وتركيبات تماسي با دوزهاي تو
  
  B1شكل )  ها و زر بين  ها نوش(   Cupressusو    Thujaدرختان يها شته – 1-2- 2

به  C.cupressiو  Cinara tujafilina ي  ها همان طور كه اشاره گرديد دو گونه شته به نام
طور مشترك روي اين درختان فعاليت دارند كه از نظر ريخت شناختي تفاوت گويا و بارزي 

ودر مواردي  ي روشن تا مايل به زردا هدوي آنها قهو رنگ هر .خورد ميبين آنها به چشم ن
 بندهاي  C.curressiو  C.tujafilinaدر گونه  .است يا با جالي آبي مايل به خاكستري و
 دي بلند تر از طول بنكيا كوتاه تر از قطر پايه كورنيكول و برابر تا اند پاياني خرطوم برابر و

جنس ي ها مكانيزم عمل اين دو گونه مانند ديگر گونه. ) D-1شكل (ي عقبي ها دوم پنجه
Cinara  است ولي خسارت آنها چندان قابل توجه نسبت و تا به حال نيازي براي  مبارزه با

بسيار اندك درختان سدر ترشحات عسلك آنها نيز در مقايسه با شته  .آنها پيش نيامده است
   .است
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 c1شكل  )Cinaraاز جنس () (Picea نوئل ي درختانها شته –1-2- 3

  زندگي  C.pruinosa و C.costata،C. pilicornisي ها به نام روي اين درختان سه گونه
تنها  ها نمونه .ندا هكنند كه تا به حال هيچ كدام از آنها موجب آسيب جدي به ميزبان نگرديد مي

از جنگلهاي دست كاشت كالر دشت و گيالن جمع آوري شده و از پاركها و ساير فضاهاي 
ي مهم ريخت شناختي اين سه گونه ها از تفاوت .گرديدي دريافت نا هسبز تهران تا كنون نمون

  : عبارتند از 
دوم پنجه پاي عقبي  دبرابر طول بن 5/1پاياني خرطوم تقريبأ  دطول بن C.pruinosaدر 
   ) 1Cشكل ( است
دوم پنجه پاي عقبي اندكي از قطر پايه كورنيكول بيشتر است و  دطول بن C.pilicornisدر 

  .حالت خميدگي دارد
دوم پنجه پاي عقبي اندكي از قطر پايه كورنيكول كوتاهتر است و  دطول بنC.costata  در

   .خميدگي ندارد
  .باشند ميفاقد اهميت اقتصادي  ها كليه اين گونه

  
 )   spp  Pinus( ي كاجها شته –1-2- 4

1 -4-1-2 - Cinara palaestinesis ) 1شكل )( روي كاج تهران و كاج سياه D(  

رنگ  .رسد مي ميليمتر 0/3اندكي كوچكتر و حداكثر به حدود  ها بت به بقيه گونهاندازه بدن نس
پاياني خرطوم اندكي بلندتر از  دبن .موهاي بدن و شاخكها كوتاه است .ي تيره استا هآن قهو

   .دوم پنجه پاي عقبي است دبن
ا جمع آوري شده تهران ونيز از اكثر پاركه ازي اين گونه در همه جاي ايران از جمله ها ونهمن

رسد  يم به نظر .شوند ميي منتهي به سوزن به صورت متراكم ديده ها روي سر شاخه .است
هاي بكر  هنمون تهران - چون در فصل زمستان و در شرايط اوين ،در ايران فرم جنسي ندارد

ن تا به حال آ معيتاين گونه نيز ترشحاتي دارد ولي ج .ن به فرواني به دست آمده استآ زاي
ي كه در صورت ا هبه آن حدي كه نياز به مبارزه داشته باشد نرسيده است وبا مبارز

  .كنترل خواهد شد ،گيرد ميجام ان  Eulachnus جنس يها ضرورت عليه گونه
  

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



 

 ) 2(شكل   Eulachnusي جنس ها گونه – 4-2- 2

ان گزارش اين جنس در سطح جهان چندين گونه دارد كه تا به حال چهار گونه از آنها از اير
  E.nigricola,E.releyi,E.tuberculostommataو E.agilis :عبارتند از ها اين گونه .ندا هشد

هر كجا كه  .از نظر پراكنش و فراواني از اهميت زيادي برخوردار استE.releyi   كه گونه 
 اًاندامي نسبت ها اين گونه ههم .اين گونه نيز حضور دارد ،درختان كاج وجود داشته باشد

ي ها بر خالف گونه .طول بدن حداقل دو برابر عرض مياني آن است ،كشيده دارند كوچك و
Cinara نهاي كاج در حال حركت ديدهسوزدائمأ روي  متحرك هستند و بسيار فعال و 

مايل به خاكستري با تا ي تيره ا همايل به قهو سبز  E. releyiرنگ بدن در گونه  .شوند يم
اين  ،شوند مياغلب به رنگ سبز چمني ديده  ها گونه رساي .تپوشش گرد سفيد مومي اس

همگي از شيره  .قابل تشخيص نيستند مسلحبه غير از گونه اولي با چشم غير  ها گونه
ي ها گونه برخالف ها پاياني خرطوم در اين گونه دبن. كنند ميهاي شاخكها تغذيه سوزن

Cinara دارد دانتهاي كن.   
در زمستان روي  E.releyiتخمهاي گونه  .)در نقاط سرد سير  البته(فرم جنسي دارند  
   .اكثر درختان كاج آلوده به آن هستند .نهاي كاج و شاخكهاي پايه آنها پراكنده استزوس

چنانكه  ،رسد ميترشحات آن بسيار شديد است و در اواخر تابستان اين ترشحات به اوج 
اصله ي دور به دليل براق بودن قابل شناسايي ف درختان آلوده در اين موقع و اوايل پاييز در

   .هم جنس از نظر زيست شناختي وضعيت مشابهي دارند ي ديگرها گونه .هستند
ندارند و از  ها كارگها فعاليت چشمگيري روي اين شتهش ،بدليل ترشحات شديد :كنترل

  .پارازيتوئيدها نيز گزارشي در دست نيست
از  .وجود دارد شستشو با آب بهترين روش مبارزه است آب مناطقي كه امكان استفاده از در

در صورت عدم  دسترسي به . نيز مبارزه نمود C.palaestinesisاين طريق ميتوان با گونه 
امكان شتشو با آب ميتوان با يكي از سموم سيستميك  مانند متاسيستوكس و يا تماسي 

و  ها اين شته جمعيت ،ل تابستاني توصيه شده با يك بار سمپاشي در اوايهازدومتداول با 
  . كنترل نمودبه خوبي نيز  ها  ساير آفات مانند شپشك
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  ي بيدها شته - 3
تقسيم  ها ميتوان به دو گروه فعال روي تنه و شاخه و نيز برگها و جوانهرا ي بيد ها شته
  : بشرح زير ،نمود

 .مايندن ميه پوست تغذيه كنند و از شير ميزندگي  ها ي كه روي تنه و سر شاخهئها شته- 1-3
  .اين گروه شامل دو گونه متعلق به دو خانواده هستند

1 -1-3-Pterocomma pilosum  :  
است و تا بحال در خارج از تهران وروي بيدهاي كنار   Aphididaeاين گونه از خانواده  

 ي مايل بها هرنگ آن قهو .رودخانه و در شمال ايران در حاشيه شهرها ديده شده است
  . يا هيكول لولنكور ،بدن و شاخكها پوشيده از موهاي خشن و خاري شكل .خاكستري است

  
2 -1-3-Tuberolaclnus salignus :   

و ) ميليمتر 6-4(است اندامي درشت داراي گي تيره و ن، بر Lachnidaeاز خانواده اين گونه 
ي ها ايران با جمعيتدر تمام مناطق  .آيد ميي ايران بحساب ها ن شتهفوبزرگترين شته در 

جمعيت آن در برخي از سالها در تعدادي از پاركها بسيار زياد است و  .شود ميمتفاوت ديده 
و با چشم غير  از نظر ظاهري  .پوشاند ميبيشتر شاخه و بخشي از تنه را به صورت متراكم 

گاه شود يك ولي اگر با دقت به آن ندهد  ميشان ني با گونه اول نا هتفاوت قابل مالحظمسلح 
وجود دارد و اين برجستگي آن را از ديگر  آن برجستگي مخروطي شكل در بخش مياني شكم

  .است وارونهدر عين حال كورنيكول آن گلداني  .سازد ميمتمايز  ها گونه
يكول بصورت نكور .بدن و شاخكهاي اين گونه پوشيده از موهاي ظريف وبسيار متراكم است

ي آنرا در سايه انداز درختان آلوده ها ت باال بودن جمعيت نمونهدر صور .گلدان وارونه است
در اين حالت اطراف پايه  .در حال حركت ميتوان مشاهده نمود ،ها و نيز روي تنه و سرشاخه

آلوده زرد ويا رنگ  اًبرگهاي درختان شديد .رسند درختان آلوده نيز كثيف وآلوده بنظر مي
گردندو زمينه براي هجوم آفات ثانويه مانند  ميژمرده ي نورسته ضعيف و پها پريده و شاخه

  .شود ودونهايتا به مرگ ومير درختان ختم ميش ميپوستخواران و چوبخواران 
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د و هيچگونه پارازيتوييدي روي آن نته فعاليت قابل توجهي ندارشدشمنان طبيعي روي اين 
ا شدتهاي متفاوت وجود دارد ب و و ارقام بيد كم و پيش ها روي كليه گونه .گزارش نشده است

  .در مقابل آن وجود داشته باشدو يا گونه مقاومي  رسد رقم و بنظر نمي
ي ديگر روي درختان بيد ها اقدامات الزم جهت كنترل اين شته با مبارزه عليه شته :كنترل

  .تلفيق گردد
  
  ي فعال روي برگهاي بيدها شته -3- 2

و    Aphididaeآنها از خانواده  ازگونه  7گونه از دو خانواده است كه  14شامل  ها اين شته
گونه اول كه عمدتا از جنس  7 .اشندب مي  Drepanosiphidaeگونه ديگر از خانواده  7

Cavariella   هستند از اهميت اندكي برخوردارند و بيشتر روي گياهان خانواده چتريان
)Apiaceae  (به سر ميبرند.  
گونه ديگر بدني پوشيده 7ميباشند بر خالف   Chaitophorusگونه ديگر كه از جنس  7

ديگر  .موهاي شاخكها نيز خشن و خاري شكل هستند .دارندازموهاي طويل و خارمانند 
داشتن دم گرزي شكل و صفحه  Aphididaeي خانواده ها و گونه ها تفاوت بين اين گونه
  .ي استا هيز كندكول ننيكور .ژينتال دو شاخه است

در  .ي سوخته تا كامال سياه هستندا هبرنگ سبز چمني و برخي ديگر قهو ها برخي از اين گونه
بخش زيرين و بااليي برگهاي درختان بيد بطور دسته جمعي متراكم و غير متراكم در بستري 

تغذيه  ي انتهايي ها جوانه از شيره برگها و، وندش ميديده  آنهااز شيره ترشح شده توسط 
و تنه درخت  ها شاخه ،بطوريكه كليه برگها، بسيار شديد است ها ترشحات اين گونه .نندك مي

تمام  ختاندر .خورد ميله در بيدهاي فري بيشتر به چشم ئاين مس .وندش ميبه شيره آغشته 
و براحتي نظر هر عابري را  باشند مي آلوده ها پاركها و اطراف خيابان كم و بيش باين شته

در اثر گرد وغبار  ،ندا هاين درختان بويژه آنهاييكه در كنار خيابان قرار گرفتدر  .دنكن ميب جل
كه مسلما در فتوسنتز تاثير سويي گذاشته و پيامد آن حمله گردد  ميمنظره ناگواري ايجاد 

  .آفات ثانويه مانند پوستخوارها و چوبخوارهاست
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رت روي هر درخت ميتوان يكجا با شروع ي بيد را در صورت ضروها كليه شته :كنترل

از طريق شستشو با آب و يا در صورت دسترس نبودن آب با يكي از سموم  ها ترشح شيره
  .سيستميك و يا تماسي با دز توصيه شده كنترل نمود

  .اگر امكان استفاده از آب موجود باشد،شستشو با آب بهترين روش مبارزه است
) 1383(ي ايران نگارش رضواني ها ي درختان و درختچهها براي اطالع بيشتر به كتاب شته

  .مراجعه شود
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  ي صنوبرها شته - 4

ي ها با دو گروه از شته ،گرديدروي درختان صنوبر نيز مانند آنچه در درختان بيد مشاهده 
  .تغذيه كننده از شيره پوست و يا شيره برگها مواجه هستيم

  كنند ميوي سرشاخه و تنه زندگي ئي كه رها گونه -4- 1
 Plocamaphisو  Pterocomma,Phloemyzusنس گروه اول شامل سه گونه از سه ج -1

و جنس سوم به خانواده  Aphididaeباشند كه دو جنس اول به خانواده مي
Phloemyzidae ندا هدرپاركهاي تهران مشاهده نشد ها هيچ كدام از اين گونه .تعلق دارند.  

ي ها ي درشت اندام است در برخي از سالها روي صنوبرا هكه گون Pt. populeamگونه 
  ي آن بنامها خارج از تهران كم و بيش ديده شده است و يك گونه از هم جنس

 Pt. pilosumبيد نيز فعاليت دارد يها روي تنه و شاخه .  
ت روي تنه معروف اس Phloemyzus passeriniiگونه سومي كه شته تا ولي و با نام علمي 

آورد و خود شته  ميپوشاند آنرا بصورت تا ولي در  ميرا با ترشحات مومي خود  ها و شاخه
اين ترشحات مومي تمام  .رود ميماند و از بين  ميوس بدر همان ترشحات مومي اغلب مح

  . سازد ميرا غير ممكن و تبخير ادل هوا بي پوست را مسدود نموده و تها روزنه
جمعيت آن در  .آورد ميطرناك است و درختان آلوده را براحتي از پاي در اين گونه بسيار خ
ي البرز مركزي فراوان است و ميتواند در داخل پاركها نيز ها و داخل دره ها اطراف رودخانه
  .مسئله ساز گردد

بايد با آب مخلوط با آب صابون و با فشار زياد شستشو گردند و  اين درختان آلوده حتماً
بجاي آب صابون ميتوان از  .ي صورت گيردا هيتواند با سمپاشهاي موتوري زنباين عمل م

   .سموم متداول نيز البته با فشار زياد استفاده كرد
جمعيت شته معموأل در اوايل تابستان بسيار زياد است و بهتر است مبارزه در همين موقع 

  .صورت پذيرد
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  ند             ك ميتغذيه  ها ئي كه از شيره برگها و جوانهها گونه -4- 2
  وندش ميا و غير گالزا تقسيم لزگا به گروه ها اين شته

و  Pachypapp, Thecabiusئي از جنس ها شامل گونهكه  :الزي گاها شته - 1-2
Pemphigus ي مربوط به جنس ها هستند كه تنها گونهPemphigus  داراي اهميت قابل

  . باشند ميمالحظه 
گونه  6شامل  Pemphigusي جنس ها شته .تعلق دارند Pemphigidaeه خانواده همه اينها ب

بقيه  نسبت به P. immunis,Populi,p.spirothecae,P.vesicariusكه چهار گونه  هستند
 )3Aشكل .(اهميت بيشتري دارند

  
 )3Aشكل ( : P.immunis -الف

دق تا گردو با ي نورسته گالهاي چوبي به بزرگي فنها و شاخه ها روي جوانهاين گونه  
ئي كه اين ها شته. )3Aشكل(كند  ميايجاد به همان سختي چوب  سطحي چروكيده و چوبي  و

نسل ايجاد شده كه همگي . آورند در داخل اين گالها زاد و ولد مي كنند ميگالها را بوجود 
ردند و گ ميبالدار هستند در اوايل تابستان با شكاف برداشتن اين گالها تمامأ خارج و پراكنده 

وند و پس از جفت ش مينر و ماده روي درختان صنوبر ظاهر  افراد در فصل پاييز بصورت 
مانند و در بهار  ميصورت باقي به همان در طول زمستان  ها گيري تخمگذاري و اين تخم

با تغذيه از شيره جوانه و ترشح و تزريق توكسين در آنها  ها ي خارج شده از اين تخمها پوره
  . شوند مينتيجتأ ايجاد گال  .اد اختالل در روند تكثير سلولهاباعث ايج

  
  )3Bشكل ( P.spyrothecae-ب
باين شكل كه دم برگ در طول زمان بصورت  ،كند مياين شته گالها را روي دم برگ ايجاد  

د يآ ميود و گال فنري شكل بوجود ش ميفنر دو تا سه بار به دور خود پيچيده و ضخيم 
گونه ديگري كه تا بحال از ايران جمع آوري  .دنبيشتر ندار پيچشالها سه اين گ. )3Bشكل(

   .نيز دارد پيچش 5نشده است تا 
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ج موسس در داخل گال صورت گرفته و سر انجام در اوايل تابستان يتانو ولد موسس و  زاد
پراكنده  وي داخل آنها  كه همگي بالدار هستند خارج شده ها شته ،با شكاف برداشتن اين گالها

 اري از خانوادهشكي سن ها دربرخي از موارد در داخل اين گالها  پوره .وندش مي
Antocoridae  خورد كه بخش عمده يا كل جمعيت شته داخل گال را از بين  ميبچشم  نيز

  .برده است
   P.vesicarius-ج

را بصورت در عمل برگها  ،كند مياين گونه روي برگهاي صنوبر گالهاي مرجاني شكل ايجاد
بصورت تاولهاي كوچك روي ابتدا اين گالها  .آورد ميمستقل در ي ا هحجر حباب بزرگ چند

شوند كه بتدريج بزرگتر شده و سرانجام تمام برگ را بصورت حبابهاي  ميبرگها ظاهر 
اين گالها نيز در اوايل  .آورد ميسبز مايل به قرمز تا قرمز در  ،گ سبزنمرجاني شكل كه بر

در داخل اين گالها نيز . وندش مياز آنها خارج و پراكنده  ها شكاف برداشته و شتهتابستان 
هين گالها پس از باز شدن خشك شده . وندش ميدر حال فعاليت ديده  يي سن شكارها پوره

برگهاي درخت تمام  اًدر برخي از سالها تقريب .مانند ميو تا ريزش برگها روي درخت باقي 
  .دنآي ميبصورت گال در 

  )3Cشكل ( P.populi-د
در مناطق كوهستاني نور واقع در البرز مركزي ) 1366(اين گونه اولين بار توسط رضواني

  .ديده شده استجمع آوري شده و بعدها در اطراف دركه نيز 
گالهائي با ندازه نخود  داروي رگبرگها ابت. كند مياين گونه گالها را روي رگبرگ درست 

 .ندرس ميوده بصورت حبابهائي تا اندكي بزرگتر از فندق نم سپس رشدبوجود آمده 
  )3Cشكل(

در طول كمتر از يك هفته ميريزند و پس از  ها ك حجره هستند و پس از خروج شتهاين گالها ت
   .شود ميپايان ريزش گالها آثاري از آلودگي روي درختان ديده ن

فعاليت دارند و تا بحال روي  Populus nigra  يروي تبريزتنها ا لزي گاها ين شتهاكليه 
در . پس از تشكيل گالها عملي نيست ها مبارزه با اين شته .ندا مشاهده نشده ها ير گونهاس

در اوايل بهار با باز شدن  بهتر استآلودگي شديد وجود داشته باشد سابقه مناطقي كه 
  . دندتوصيه شده سمپاشي گر دز با ه ز سموم متداول فسفرابرگها، درختان با يكي 
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    هاي صنوبر ايجاد شده توسط شتهگالهاي–3شكل

Pemphigus immunis Pemphigus populi 

P.spyrothecae 
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  لزاي غير گاها شته -2-4- 2
  Lambersius pruinosa  ،Chaitophorus populeti  ،Ch.euphraticusي ها شامل گونه

،Ch.leucomelas  ،Ch.melanosiphon  ،Ch.populialbae  ميباشند كه بجز گونه
Ch.populeti توسط  از استان گلستان تنها گونه اولي .اي نداردهيچكدام اهميت قابل مالحظه

  .گزارش گرديد) 1383(رضواني 
هاي مختلف صنوبر اي كه روي برگهاي گونهبرنگ سبز مايل به قهوه  Ch.populetiگونه 

هاي ساير گونه معيت آنها رويشود جفراواني يافت ميه ب  P.caspicumو   P.albaبويژه 
ي و زيرين برگها ئوراي در بخش برنگ سبز تا مايل بقهوه .صنوبر از جمله تبريزي زياد است

 ،در بهار با باز شدن برگها .دارد و در زمستان بصورت تخم است جنسيفرم  .فعاليت دارند
هاي تمام اطراف جوانهبا افزايش جمعيت تغذيه را شروع و پس از مدت نسبتاً كوتاه  موسس

 و در اواخر .ترشحات اين شته بسيار شديد است .پوشانندانتهايي و سطح برگها را مي
سازند كه  تابستان و اوايل پاييز تمام برگهاي درختان مجاور را نيز آغشته به شيره مي

هاي جوان در اثر تغذيه ها و سرشاخهجوانه .جذب گرد و غبار و دوده را در پي دارد مسلماً
  .گردندمي و پژمردهبرگهاي آلوده نيز زرد  ،شونداين شته خشك مي

بهترين راه مبارزه با آن در اواسط تابستان  .نيستند دشمنان طبيعي روي اين گونه فعال
با دز توصيه شده  فسفرهبا هر يك از سموم  ،اگر اين كار عملي نباشد .شستشو با آب است

  .باشندقابل كنترل مي
 A-D):4شكل(هاي نارون شته - 5

تقسيم  لزاگاو غير   لزاي از دو گروه گاولكنند هاي نارون عموماً از شيره برگها تغذيه ميشته
  .شوندمي

  ي گالزاي نارونها شته -5- 1
جمعاً  .هستند Eriosomatinaeو زيرخانواده   Pemphigidaeخانواده  ازكه  لزاگروه گا

 Eriosoma  ،Colopha  ،kaltenbachiella , Tetraneuraگونه از چهار جنس  6شامل 
   .باشند مي
گالهايي به بزرگي تخم مرغ  E.ulmiو  E.lanuginosaدو گونه    Eriosomaاز جنس  -الف

   .اولي حبابي شكل و رنگ پريده و با سطحي نسبتاً صاف است كنند كه گالهاي گونهايجاد مي
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فنري شكل  اكثراً  و آيند  ميبوجود اي شكل و از پيچيده شدن برگ گونه دومي گالها قلوه رد
 سط گونه اول كامالً بستهدر صورتي كه گالهاي ايجاد شده تو ،كامالً بسته نيستند ليو

اين  .اندي ديده نشدهتروجا و ملچ فعاليت دارند و روي نارون چاهر دوي آنها روي  .باشند مي
ي شكاف برداشته و يا درز بين پيچش فنري باز شده و ها در اوايل تابستان در بخش باالئگال

اده گندميان مهاجرت خارج شده و به طرف ريشه گياهان خانو ،كه همگي بالدار هستند ها شته
  .وندش ميسنها شكارگر بصورت فعال ديده  يها در داخل اين گالها اغلب پوره .نمايند مي
 Tetraneura و Colopha  ،Kltenbochiellaهاي گالهاي ايجاد شده  توسط گونه -ب

 اندازه آنها حداكثر به بزرگي فندق است و .وندش ميهمگي روي رگبرگها و يا كنار آنها ظاهر 
 T.ulmi و T.caerulescensدر اين ميان دو گونه  .كم وبيش از نظر شكل مشابه هم هستند

 .نمايند مي در پاركها و ديگر فضاهاي سبز بخصوص روي پاجوشها بيشتر از بقيه جلب نظر
به اندازه فندوق و  ،گرد و با سطح چروك خورده T.caerulescensگالهاي ايجاد شده توسط 

در اواخر بهار با  .و پايه دار در اطراف رگبرگ اصلي و فرعي قرار دارندبرنگ سبز تا قرمز 
همگي بالدار هستند خارج شده و اطراف كه  هاهاي داخل آنشته باالي گالها شكافته شدن

كنند و روي ريشه آنها مهاجرت مي باشند ميميزبان ثانوي كه گياهان خانواده گندميان 
  .شوندمستقر مي
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A= Colopha compressa ,  B= Tetraneura ulmi, c=Kaltenbachiella pallid, 

d=Eriosoma ulmi, E=Eriosoma lanuginsoa 

 

هاي توسط شتهروي برگهاي نارون ايجاد شدهگالهاي–4شكل
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   لزاهاي غير گاشته -5- 2
 T.nevskyiبنامهاي   Drepanosiphidaeو از خانواده  Tinocallisشامل سه گونه از جنس 

 ،T.platani  ،T.saltans  هستند كه گونه دومي نسبت به بقيه از فراواني كمتري برخوردار
  .است و در برخي از سالها امكان بدست آوردن نمونه از آن تقريباً غير ممكن است

 .شوندو گونه ديگر اغلب مخلوط با هم روي انواع نارون از جمله چتري بفراواني يافت ميد
تنها از طريق ميكروسكوپ و مورفومتريك  .هردوي آنها برنگ زرد روشن و يا ليمويي هستند

تغذيه آنها از بخش زيرين برگ صورت ميگيرد و در  .باشند از هم ديگر قابل تشخيص مي
الزم به ياد آوري است كه در اين  .رسدط تابستان جمعيت آنها به اوج مياواسط بهار تا اواس

ترشحات شيره آنها  .لغ بالدار هستنداافراد ب ههاي بي بال وجود ندارد و همدو گونه نمونه
-ها دور و اطراف نيز به شيره آغشته ميبسيار شديد است تا آن حد كه درختان و درختچه

رود به گرد و غبار آلوده گرديده و عمل چنانكه انتظار مي برگهاي آغشته به شيره .شوند
درختان آلوده بتدريج ضعيف و مورد حمله آفات ثانوي مثل  .افتداز كار ميآنها فتوسنتز 

   .شوندپوستخوارها واقع مي
هاي اين روش ضمن اينكه پوره. استفاده از آب براي شستشو بهترين روش مبارزه است

هاي روي شاخ و برگ درختان را شستشو شيره ،بردجداكرده و از بين ميها را از برگها شته
  .سازدداده و درختان را براي پيدا كردن وضعيت عادي آماده مي

هاي موتوري با فشار توان از سموم فسفره متداول نيز با كمك سمپاشدر برخي ازموارد مي
هاي هاي درختان به كتاب شتهشته براي آگاهي از جزئيات بيشتر در مورد .باال استفاده نمود

  . مراجعه گردد) 1383(هاي ايران نگارش رضواني درختان و درختچه
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