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 چکیده

 کگنجشزبان خواربرگ هايزنبورو  گنجشگ گزارش شدهاز روي درختان زبان متعدديآفات کنون تا
که  طوريهیکی از آفات مهم این درخت است ب Blennocampinaeدر زیر خانواده  Tomostethus جنساز 

طی طغیان شدید زنبور  1396حاضر در بهار سال  پژوهش. اروپا گزارش شده است درطغیان آن مواردي از 
-شمالی انجام شد. شناسایی نمونه گنجشک در استان آذربایجان غربی، مناطق جنگلی زاگرسخوار زبانبرگ

انجام شد. نتیجه بالست  COIیابی قسمتی از ژن شده زنبور با روش مولکولی و توالی_آوريهاي جمع
 T. nigritusو شبیه به گونه  Tomostethusها در بانک ژن نشان داد که توالی این حشره متعلق به جنس توالی

 رد زاب رودخانه حاشیه در آرام شکلی گنجشک بهزبان درختان خواربرگ زنبوردرصد است.  92با شباهت 
اولیه حاضر در مورد وجود و شیوع این آفت در  پژوهشاست.  شدنپراکنده حال در غربی آذربایجان استان

 نظارت کنترل و هايجنبه شود جزئیات. توصیه میگیردصورت جدي مورد توجه قرار زاگرس شمالی باید به
ها، در آینده مورد بررسی قرار داده مهاجم براي متولیان امر حفاظت جنگل آفت این مدیریت شدید، براي

 شود.

 *.COI، زنبور، طغیان، گنجشکزبان ،زاگرس شمالی هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه
 Fraxinus angustifolia Vahl 1804گنجشک زبان

کننده با . درختی خزاناست Oleaceaeتیره  متعلق به
داراي ، متر است 15 تا 8و ارتفاع در حدود تاج باریک 

اي تیره و اغلب رنگ قهوهبه  هاي انتهاییجوانه
 ,Boshier et al., 2005; Thomas(چهارگوش هستند 

اروپا دیده شرق و در سراسر جنوب این گونه  .)2016
سپانیا هم ادامه دارد. شود. اما در غرب تا پرتغال و امی

 Dobrowolska et( ترکیهطرف اسلواکی، در شرق به

al., 2011(  ،(مدیترانه و دریاي سیاه)، سوریه، قفقاز
غرب ایران و جنوب روسیه گسترش یافته است. گونه 

F. angustifolia  شباهت زیادي با گونهF. excelsior 
طوري ست بهشناسی این گونه بسیار متغیر ادارد. ریخت
اکسون از این گونه توصیف شده است که چندین ت

)Boshier et al., 2005(. یک گونه گنجشک زبان
ر صورت پراکنده دکه بهاست  اقتصادي ارزشبا  درختی
مرطوب و مناطق نیمه خشک ، نیمههاي مرطوبجنگل
-اي آن بهروید. انواع درختی و درختچهمی ایرانکشور 

 خترویشی وجود دارد. این دروفور در اغلب مناطق 
 بنو ،در کردستان و بختیاري، تلکوچی تلک و ،در گیالن

شود نامیده می یا ونو لرستان به اسامی ون وو در 
)Sabeti, 1994(. در  معمول گونه یک گنجشکزبان

ها و فضاهاي ها، رودخانهها، حاشیه آبراههدره ها،دامنه
هاي ارتفاعی سبز شهري است، که در مناطقی با دامنه

رد و گیروید، گرده افشانی آن با باد انجام میمختلف می
 هايدرختان تک پایه نرها و مادهآن شامل روش تکثیر 

-رودیت) بینابینی است. زبانانفرادي و دوجنسی (هرماف

دارد، دامنه تحمل آن در  غنی خاك به نیاز گنجشک
هاي است، اما خاك 5/4حدود  pHهاي با حداقل خاك

ن درخت یا دهد.را هم ترجیح می 5/5 از باالتر pHبا 
ورود  برابر ، درداراي ارزش اکولوژیکی باالیی است

ها و مناطق هاي فصلی در جنگلسیالب جریان

نقش مهمی در  هستند و مقاوم استقرارشان بسیار
 دلیلبهدارند. از طرف دیگر،  نیز حفاظت از خاك

 -اصالح هايبرنامه درخت، چوب این براي باال تقاضاي
 ورکش در چند مختلفهاي گونه براي ژنتیکی و نژادي

کنون تا. )Thomas, 2016(شده است  انجاماروپایی 
گنجشگ در اروپا از روي درختان زبان متعددي آفات

 105کبیر از  يکه در بریتانیا طوريهاند، بگزارش شده
نام برده شده که از این درخت آفت ) مایت(و کنه حشره 

میزبان اختصاصی و  )Thomas, 2016( کنندتغذیه می
 گنجشک استزبان منحصراً درخت ین آفاتتعدادي از ا

)Alford, 2012( .گنجشکزبان خواربرگ هايزنبور 
از زیر خانواده  Tomostethus Konow, 1886 جنس

Blennocampinae  یکی از آفات مهم این درخت است
اروپا گزارش شده  درطغیان آن مواردي از که  طوريهب

 ;Austara, 1991; Matošević et al., 2003a( است

Matošević et al., 2003b.( زبانهاي مختلف گونه-

ی ظاهرًا ولگنجشک میزبان اختصاصی این زنبور هستند. 
) Fraxinus pennsylvanicaگنجشک سبز (درخت زبان

 Langford and(نسبت به این زنبور مقاوم است 

McConnell, 1935( زنبورهاي زیر خانواده  دیگر. البته
Blennocampinae  مانندEupareophora sp.  هم سبب

گنجشک و ایجاد بروز خسارت جدي به درخت زبان
. بروز پدیده )Williams, 2007( نداشدهحالت طغیانی 
 )Ash decline / diebackگنجشگ ( زبان نوظهور زوال

 نقاط از برخی در 1992از سال  F. angustifolia در
 کهطوري است، به شده ییدأو امریکا پیدا و ت اروپا

-خوار، برگبسیاري از محققان تعدادي از آفات چوب

ي هاخوار، عوامل بیمارگر قارچی و باکتریایی و تنش
عنوان عوامل اصلی در همچون خشکسالی را به محیطی

 ,Bricker and Stutz( اندبروز این پدیده معرفی کرده

2004; Keßler et al., 2012(. مراقبت هاينظام بنابراین 
هاي منظور مدیریت بحران در عرصهبه سریع هشدار
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-اجتناب ضرورت جنگلی منطقه رویشی زاگرس یک

 در گنجشکزبانبا توجه به اهمیت درخت است.  ناپذیر
هاي جنگلی منطقه زاگرس شمالی، توسعه زیست بوم

 آفت یک معرفی و شناساییمنظور حاضر به پژوهش
 درختاناین  انحصاري و نوظهور زايخسارت و مهم

 طراحی و انجام شد.

 هاروش و مواد
 منطقه مورد بررسی

طی طغیان شدید زنبور  1396در بهار سال  پژوهشاین 
 ،گنجشک در استان آذربایجان غربیخوار زبانبرگ

شهرستان  25شمالی، از کیلومتر  مناطق جنگلی زاگرس
خانه زاب پیرانشهر به سمت سردشت و در حاشیه رود

ویژه منطقه تفرجی پردانان انجام هاي مجاور، بهو آبراهه
 وعن از جنگلی، این منطقه بر حاکم اقلیمی شرایط .شد

 450-650 جوي نزوالت با خشکنیمه ايمدیترانه
 هايجنگل درختی غالب گونه .است سال در مترمیلی

 دهد.می تشکیل مازودار بلوط را منطقه
 آوري نمونهجمع

 گیرياندازه و منظور پرورشبه الروها آوريجمع
 انطغی زمانی فاصله ها، درو شناسایی آن) میکرومتري(

 از ايضربه هايروش با و اردیبهشت ماه اواخر ،آفت
با ها و درختچه از روي کشیتور ،قطور درختان روي

 .F( گنجشکدرخت زبان روي از پنس استفاده از

angustifolia( گرفت ها انجامپیرامون طوقه آن و. 
 تحقیقات مرکز آزمایشگاه به آوري شدهي جمع هانمونه

 در .دشدن داده انتقال لرستان طبیعی منابع و کشاورزي
 وسیلههب هاآن از تعدادي ابتدا آزمایشگاه

و مورد شناسایی  میکرومتري استریومیکروسکوپ،
 عجم الروهاي از تعدادي همچنین. گرفتندمقدماتی قرار 

 بلوغ مرحله تا پرورش براي آلوده مناطق از شده آوري
ی . از طرفشدند منتقل آزمایشگاه در پرورشی ظروف به

حشره در داخل خاك مرحله شفیرگی با توجه به اینکه 
شرایط آزمایشگاه مشکل پرورش آن در  شود،میطی 
 تشخیص و تأییدمنظور شناسایی به رواز این هبود

 .شدمولکولی روي آن انجام  هايحشره، پژوهش
 مولکولی هايپژوهش

 دمایی چرخه پلیمراز، ايزنجیره واکنش ،DNA استخراج

 PCRمحصول  یفیک بررسیو 

 Doyle( شدانجام  CTABبا روش  DNA استخراج

and Doyle, 1987( پس از اطمینان از کمیت و کیفیت .
DNA صول ح، مو ژل آگاروز اسپکتوفوتومتر وسیلهبه

اي پلیمراز مورد استفاده قرار استخراج در واکنش زنجیره
ها براي انجام هر بار مواد، مقادیر مورد نیاز آن گرفت.

و غلظت اجزاي واکنش (مقدار برحسب  PCRواکنش 
آب  μl8/14 :) شاملμl25میکرولیتر: غلظت نهایی براي 

 Bioflux-10x( ،μl1®بافر واکنش ( μl5/2، استریل
 آغازگر رفت Bioflux-50 mM( ،μl1®منیزیم (کلرید 

)10 μM ،(μl1 آغازگر ) 10برگشت μM ،(μl5/0 
آنزیم  Bioflux-10 mM( ،μl5/0®نوکلئوتیدهاي آزاد (

الگو  μl4DNAو  )Bioflux-5 U/μl®تک پلیمراز (
)ng/μl 100-50( .پرایمرهاي مورد استفاده شامل:  بودند

 LCO1490: 3ʹ- GGT CAA CAA ATC ATAرفت (

AAG ATA TTG G -5ʹ) و برگشت (HCO2198: 3ʹ- 

CAG GGT GMC CAA AAA ATC -5ʹاقتباس از ( 
Folmer ) با کمی تغییرات بودند. ) 1994و همکاران

براساس  COIچرخه دمایی بهینه براي تکثیر قطعه 
صورت ) بهTouchdownالگوي دمایی تاچ داون (

عبارت است  )ثانیه( ؛ زمان)سلسیوس درجه( مرحله؛ دما
؛ سازيواسرشته. 2، 300؛ 95؛ سازي اولیهواسرشته. 1از: 
و  60؛ 72؛ گسترش. 4، 50؛ 50-60؛ اتصال. 3، 50؛ 94
طوري که در هر بار دماي به 4تا  2بار تکرار مراحل  11

. 5. سپس برسد 50شود تا به میتر کماتصال یک درجه 
؛ گسترش. 7، 50؛ 50؛ اتصال. 6، 50؛ 94؛ سازيواسرشته
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 35مجموع در  7تا  5بار تکرار مراحل  24و  60؛ 72
. 300 ؛72 . گسترش نهایی؛8و در نهایت مرحله  چرخه

مورد نظر (ناحیه ژنی  DNAمنظور بررسی تکثیر قطعه به
آگارز یک درصد مورد استفاده قرار  مورد نظر)، ژل

UVITEC®-گرفت و در دستگاه ژل داك (

Cambridge.بررسی شد ( 
 هایابی و ویرایش توالیتوالی

ط یابی توسشده مورد نظر براي توالیقطعات تکثیر
ی یاب. توالیشدشرکت تجاري فزاپژوه (ایران) ارسال 

صورت یک طرفه از سمت آغازگر به COIبراي ژن 
افزار ها توسط نرم. توالیشد) انجام LCO1490رفت (

®Finch TV  بررسی و در صورت نیاز 1.4.0(نسخه (
هاي ویرایش شدند. ویرایش بر اساس مشاهده پیک

 .شدمربوط به هر نوکلئوتید انجام 
 تبارشناسی هايپژوهش

 و یکیژنت فواصل ژن، بانک در توالی ثبت کردن، بالست

 تبارشناسی درخت

 تبارشناسی هايپژوهشها در قبل از استفاده از توالی
صورت جداگانه در قسمت بالست ابتدا هر توالی به

 تارنماي بانک جهانی ژن به آدرس
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi  مورد

بالست قرار گرفت تا بدین وسیله از صحت توالی ناحیه 
 نهاي مشابه اطمینامورد بررسی و انطباق آن با گونه

اي ه، تعدادي از توالیحاصل شود. پس از بالست توالی
COI هاي جنسTomostethus ،Pristiphora، 

Claremontia و Eutomostethus  بانک ژن براي
حاضر در درخت  بررسی COI مقایسه با توالی

تبارشناسی مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از ویرایش و 
 به بانک ژن ارسال و بعد توالی، توالیاطمینان از صحت 

از بارگزاري در تارنماي بانک ژن به آدرس 
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/submit  و تأیید

رسی یک کد دست آنآن توسط متخصصین مربوطه، براي 

ي بانک ژن و هااختصاص داده شد. براي مقایسه توالی
 SeaViewافزار توسط نرم هاآنهمه  توالی تحقیق حاضر

)Gouy et al., 2009( فاصله  مقدارتراز شدند. هم
یک گونه  هايژنتیکی یا اختالف نوکلئوتیدي بین توالی

هاي مختلف با استفاده از هاي مربوط به گونهیا توالی
افزار ) در نرمMCLاحتمال ( بیشترینمدل تلفیقی 

®MEGA  2013 ,.() 7(نسخهet alTamura (  محاسبه
تنوع درون و  مقدارگیري عنوان شاخص اندازهشد و به

ورد مهاي هاي نوکلئوتیدي تاکسوناي توالیبین گونه
اي همنظور ترسیم درختنظر گرفته شد. بهدر پژوهش

افزار از نرم Bayesianهاي تفسیر تبارشناسی با روش
BEAST )Drummond et al., 2012(  استفاده شد. بعد

نس نیایی جاز ترسیم درخت تبارشناسی وضعیت تک
Tomostethus هاي خارجی و موقعیت گروه
Pristiphora ،Claremontia  وEutomostethus  حالت

صحت کالد اصلی  مقدارتومی درخت، پلی
Tomostethus  ثانویه  تمالاحآزمون  مقداربراساس

)Posterior probabilityقرابت تاکسون ) و در نهایت-

یکدیگر مورد بررسی نسبت به  پژوهشهاي کالد مورد 
 قرار داده شد.

 نتایج

 آفت شناسیهاي ریختبررسی

از روي تعدادي  ههاي مقدماتی انجام شدبررسیبا 
که این شد با توجه به اینمشخص  آفتاین  هايالرو

 بجفت پاي کاذ پنجالروها از نوع اروسیفرم با بیش از 
 ).Dقسمت  1 شکل( استمحرز  هازنبور بودن آن بودند

رنگ الرو در سرتاسر مراحل رشد و نمو دوره الروي 
-کند، الروهاي سن اول که از تخم خارج میتغییر می

سنین دوم، سوم و چهارم ، الروهاي هستند شوند شفاف
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-هاي الروي را می، پوستکهستند رنگ سبز روشنبه

 زدهآفتوفور و بر روي پوست تنه درختان توان به
 مشاهده کرد.

 درختان روي آفت خسارت شکل و تراکم
-گبر زنبور طغیان مکان استقرار و چهار این پژوهش در

 قرار بردارينمونه گنجشک موردزبان درخت خوار
-طغیان شدید زنبور برگو شیوع ). 1 جدول( گرفت

براي اولین بار از  sp. Tomostethus گنجشکخوار زبان
به  خسارت این آفتشود. ایران مشاهده و گزارش می

طور کامل الروها بهدرختان میزبان بسیار جدي است. 

برند و فقط گنجشک را از بین میبرگ درختان زبان
مانند. زیر درختان هاي میانی و اصلی باقی میرگبرگ

شود. پس از وفور دیده میها بهاي از فضوالت آنتوده
روي زمین سقوط الروها به ،خوردن کامل برگ درختان

معیت انبوه اطراف طوقه درختان جمع شده کرده و با ج
 1 شکل( کنندو شروع به باال رفتن از تنه درختان می

شکلی آرام در حاشیه رودخانه . این حشره به)Cقسمت 
و شکل خسارت آفت  تراکم زاب پراکنده شده است.

در برخی از مناطق محل  گنجشکزبانروي درختان 
 آورده شده است. )Bو  A( 1 شکلخسارت آفت، در 

 
 آوري نمونه واقع در استان آذربایجان غربیهاي جمعمحل -1 جدول

Table 1- The sample collection sites located in West Azarbayjan province 
 شماره

Number 

 آوريمحل جمع
Collection site 

 مختصات جغرافیایی
Coordinates 

 ارتفاع از سطح دریا (متر)
Altitude above sea level (m) 

1 
 منطقه تفرجگاهی پردانان -جنوب پیرانشهر

South of Piranshahr-Perdanan recreational area 
45° 18' 59" E 
36° 28' 18" N 1283 

 )یک مسیرمیرآباد حاشیه رودخانه زاب (-رانشهریپ 2
Piranshahr-Mirabbad- Zab river basin (route 1) 

45° 19' 54" E 
36° 28' 31" N 1253 

 )ر دومسیمیرآباد حاشیه رودخانه زاب ( -رانشهریپ 3
Piranshahr-Mirabbad- Zab river basin (route 2) 

54° 20' 04" E 
36° 27' 45" N 1249 

 )ر سهمسیمیرآباد حاشیه رودخانه زاب ( - رانشهریپ 4
Piranshahr-Mirabbad- Zab river basin (route 3) 

45° 20' 46" E 
36° 26' 25" N 1219 
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هاي هاي عاري از برگ درخت که تنها رگبرگ: سرشاخهAگنجشک و آثار خسارت آن؛ زبان درختان برگخوار زنبور -1 شکل

: یک نمونه درخت که نیمی از آن C، )سفید فلش(زده کلی درخت آفت : نمايB، )سفید فلش(مانده است ها باقیاصلی آن
 طوقه الروهاي اطراف انبوه : جمعیتD، )سفید فلش(سمت رودخانه، دست نخورده مانده است آفت زده و بخش دیگر آن به

 ). (تصاویر با اصالت)رُخ کلی الرو سن آخر (پنجم: نیمFها از تنه درخت (فلش سفید)، : حمله الروها و صعود آنE، درخت
Figure 1- The ash sawfly and its damages; A: Leaf-free branches that remain only their main veins 

(white arrow), B: Schematic representation of a defoliated tree (white arrow), C: An example of a tree, 
half of which is damaged and the other part is towards the river, remains intact (white arrow), D: The 

massive overcrowded larvae around the crown’s tree, E: Attacking of the larvae and climb of them 
from tree trunk (white arrow), F: The side view of the last larval instar (fifth) (Original figures). 
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 تبارشناسی هايپژوهشهاي مولکولی و بررسی

 اي پلیمراز، توالی یابی و بالستواکنش زنجیره

قرار  DNAاز تعداد پنج نمونه الرو که مورد استخراج 
ژن مورد نظر براي یک نمونه مثبت شد.  PCRگرفتند 

مثبت، توالی یابی و توالی بعد از  PCRنمونه محصول 
د ییأویرایش دستی در بانک ژن ثبت شد. پس از ت

متخصصان مربوطه در بانک ژن، شماره دسترسی 
MG640375  به آن اختصاص داده شد. نتیجه بالست

ر حاض پژوهشها در بانک ژن نشان داد که توالی توالی
که شباهت با گونه  sp. Tomostethus متعلق به زنبور

T. nigritus  استدرصد  92با شباهت. 
 تبارشناسی درخت و ژنتیکی فواصل

عنوان شاخص تنوع ژنتیکی درون فواصل ژنتیکی به
جنس  COIاي قسمتی از توالی اي و بین گونهگونه

Tomostethus هاي و جنسPristiphora، 
Claremontia و Eutomostethus گروه عنوانبه 

است. درخت آورده شده  2جدول در  خارجی
هاي و توالی این پژوهشهاي تبارشناسی مربوط به گونه

 punctatusآورده شده است. گونه  2 شکلبانک ژن در 
Eutomostethus  نزدیک به جنسTomostethus به-

صورت گروه خارجی عنوان تاکسون خواهري به
)Outgroup در درخت تبارشناسی قرار گرفت. درخت (

ه تفکیک شدصورت یک درخت کامالً به تبارشناسی
)Fully resolvedنیایی بودن جنس ) یعنی تک

Tomostethus) حالت دو ِشقی ،Dichotomy و (
ثانویه) با نمره کامل  تمالاحهاي صحت (آزمون مقدار

ها (به استثناء محل گِره کالد (صد درصد) در محل گِره
Tomostethus.ایجاد شد ( 

 
 هاي بانک ژنحاضر و توالی پژوهش COIهاي تنوع ژنتیکی بین توالی -2جدول 

Table 2. The genetic variation among COI sequences of the present study and GenBank 
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 )ژن شماره دسترسی بانک(نام علمی 
Scientific name (GB Accession) 

    - Pristiphora sp. (KY698118) 

   - 13 Claremontia sp. (KC974140) 
  - 14 13 Eutomostethus sp. (KC972838) 
 - 9 11 11 Tomostethus nigritus° 
- 9 14 15 12 Tomostethus sp. (MG640375)* 

 KC977112 و KY260600 ،KC972953، KC973046، KC976606-1هاي دسترسی شامل شش توالی بانک ژن با شماره ° پژوهش حاضر، توالی *
 ايبدون تنوع درون گونه

* A DNA sequence of present study, ° including six GenBank sequences with accession numbers; KY260600, KC972953, 
KC973046, KC976606 and KC977112 without intraspecies variation 
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ژن، ایجاد شده با  بانک هايتوالی و حاضر پژوهش COIهاي قسمتی از ژن از توالی شده درخت تبارشناسی استنباط -2 شکل

با رنگ زرد در سمت راست درخت مشخص شده است. توالی  Tomostethusبیزي؛ کالد شامل اعضاي جنس  روش استنباط
صورت جنس، گونه و ها به. ترتیب همه توالیستاقرار گرفته  Tomostethusحاضر با فونت درشت درون کالد  پژوهش

ل محهاي صحت (آزمون احتمال ثانویه) در مقدارشماره دسترسی بانک ژن (درون پرانتز) قرار داده شده است. اعداد مربوط به 
هاي جنساست.  پژوهشهاي مورد تغییرات تکاملی گونه مقدارها متناسب با ها قرار گرفته است. طول شاخهگِره

Pristiphora، Claremontia  وEutomostethus عنوان گروه خارجی مد نظر بوده است.به 
Figure 2- The phylogenetic tree inference from partial COI sequences of the present study and 

GenBank sequences, constructed by Bayesian Inference method; the clade includes members of the 
genus Tomostethus is marked with yellow color on the right side of the tree. The sequence of the 
present study as bold font is located within the Tomostethus clade. All sequences are arranged as 
genus, species and accession number (in parenthesis). The numbers of related to credible values 

(posterior probability value) are located in the nodes. The length of branches is proportional to the 
evolutionary changes of the species studied. The genus Pristiphora, Claremontia and Eutomostethus 

has been considered as outgroups. 
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 بحث
عنوان آفت در به گنجشکزبان درختان خواربرگ زنبور

 منطقه زاگرس شمالی

 رهحش داد نشان حاضر بررسی در شده انجام هايبررسی
 کلیشبه گنجشکزبان درختان خواربرگ زنبور نوظهور

 غربی آذربایجان استان در زاب رودخانه حاشیه در آرام
 شگزار باگیري نتیجه این. است شدنپراکنده حال در

 Tavakoli and(دارد  خوانیهم زمینه این در قبلی

Sepahvand, 2017(. تاري و خصوصیات رف بررسی
گنجشک نشان داد که این خوار زبانزیستی زنبور برگ

غذیه نحوه تو زنبور تک نسلی، داراي میزبان اختصاصی 
صورتی گنجشک بهي مهاجم از درختان زبانالروها
کند. میعاري از برگ را که درختان مورد حمله  است

شیوه باالرفتن الروها از درختان با جمعیت همچنین 
طوقه  رويورتی است که ابتدا از روي خاك بهصبهانبوه، 

قر ها مستدرختان و سپس از طریق تنه اصلی روي برگ
-وجود پوستکن آلوده، شوند. از خصوصیات درختامی

-زمستان. استهاي الروي رو تنه درختان مورد حمله 

 در خاك اطراف طوقه درختان در عمقگذرانی الروها 
اپوز دی همراه باهاي گلی متري درون پیلهسانتی 20 تا 10

 این .شودانجام میدرازمدت الرو سن آخر درون پیله 
در مورد  یگراند هايپژوهش یجبا نتا هایافته

 يالروها یشناسیختو ر یشناسرفتار یاتخصوص
 Tomostethus گنجشکزبان درختان خواربرگ زنبور

nigritus شدهانجام يهایاروپا منطبق است؛ بررس در 
 یننشان داده که ا T. nigritusزنبور  یولوژيب يرو

 آن فقط درختان اختصاصی یزبانو م ینسلحشره تک
. )Cieke and Springate, 1999(گنجشگ است زبان

سن پنجم در اطراف طوقه درختان  يالروها ینهمچن
یش پبه  یگل یلهپ یلضمن تشک یدهدرون خاك خزبه

ا ت تمام فصول تابستان و زمستانشده، تبدیل  شفیره
 کنندمی یط یاپوزصورت دفصل بهار را به يابتدا

)Meshkova et al., 2017( .مولکولی هايبررسی 
 نژ بانک بالست نتایج با ،پژوهش مورد آفت حشره
 92( زیاد شباهت پژوهش مورد زنبور گونه که داد نشان

دارد  T. nigritusبا گونه  یکینزد یارقرابت بس ودرصد) 
گزارشات  به با توجه ).2شکل -ی(درخت تبارشناس

طی دو دهه اخیر در گنجشک مبنی بر زوال درختان زبان
و همچنین وجود آفات ، )Thomas, 2016(شرق اروپا 

هاي آن در ایران دیگر روي این درختان در رویشگاه
)Aramideh, 2016وقوع مکرر این آفت هر رو ) از این

عنوان یک عامل تواند در آینده بهمیساله در فصل بهار 
 هايههد تجربهکننده براي این درختان باشد، زیرا تهدید
 برابر در زاگرس منطقه است داده نشان ما به اخیر

 نوپدید بسیار هابیماري و آفات أمنش با هاییعارضه
 یاییجغراف از طرفی هم انتشار .است شده پذیرترآسیب

 قاطن دیگر از قدرتمندتر و ترسریع نوپدید هايبیماري
دلیل تغییرات که به. )Tavakoli et al., 2017(است 

هاي متوالی در چند دهه اخیر اتفاق اقلیمی و خشکسالی
-همم از هاو بیماري آفات سریع تشخیصافتاده است. 

 تآفا ممانعت از گسترش و شیوع اقدامات براي ترین
کشور است.  مرتعی و جنگلی هايعرصه در هابیماري و

 یهکشف، ته رصد، ،متولی هايسازمان مسئولیت و نقش
 و آفات پذیريآسیب ،هاي طغیانکانون هاينقشه

 دنش اپیدمی قابلیت و فوري گزارش داراي هايبیماري
 هاينظام داشتن بنابراین. هاستطغیان مدیریت و

 .تاس ناپذیراجتناب ضرورت یک سریع هشدار مراقبت
حال در غرب پالئارکتیک تا به Tomostethusاز جنس 

چهار گونه شناسایی و در مواردي هم حالت طغیانی 
 زنبور . این)Austara, 1991(ها گزارش شده است آن

 یک عنوانبه بار اولین براي گنجشکزبان خواربرگ
 گزارش ایران از گنجشکزبان درختان روي مهم آفت
 به ییابدست آن گونه دقیق شناسایی منظوربه. شودمی

ز شود ااست از این رو پیشنهاد می ضروري بالغ حشره
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 ماه خرداد اوایل و اردیبهشت در بزرگ چسبان هايتله
ر د گنجشکزبان درختان روي شکار حشرات بالغ براي

 آینده استفاده شود.  هايپژوهش
 آن تبارشناسی موقعیت و Tomostethus زنبورهاي جنس

در زیر خانواده  Tomostethusجنس 
Blennocampinae  از خانوادهTenthredinidae  قرار

دارد. این زیر خانواده یک گروه بسیار متنوع زیستی و 
 استگونه در یکصد جنس  650ریختی داراي تقریباً 

)Schmidt et al., 2017( حاضر برخی از  بررسی. در
 Eutomostethusهاي دیگر این زیر خانواده شامل جنس

درصد با  11و  9اختالف ژنتیکی  Claremontiaو 
 COIژن  نظراز  nigritusگونه  Tomostethusجنس 

 COIهاي قسمتی از ژن بر اساس توالینشان دادند. 
کالد  Blennocampinaeهاي مختلف زنبور جنس

نیایی در صورت تکبه Tomostethusمربوط به جنس 
درخت تبارشناسی ایجاد شد. مجموع اختالف یا فاصله 

بسیار ناچیز بود  T. nigritusژنتیکی بین اعضاي کالد 
توان ادعا کرد می طوري کهتا یک درصد) به (صفر
هاي این گونه در مناطق مختلف دنیا از نظر این نمونه

  تفاوتی ندارند. COIبخش از ژن 

در بسیاري از مناطق  این آفت هنوزرسد نظر میبه
 به جهتو مستقر نشده است اما با جنگلی زاگرس شمالی

-هو بسازگان جنگل  بوم بالقوه این آفت براي تهدید
از عوامل مهم در ایجاد پدیده  عنوان یکیخصوص به

 گنجشک و عرصه وسیع فعالیت آن، اقدامزوال زبان
 باید جمعیت آنکنترل  یریتمد براي تالش و بالفاصله

اولیه در مورد وجود و شیوع  شود. گزارش فعلی انجام
صورت جدي در نظر شمالی باید بهاین آفت در زاگرس 

 رايدید، بش نظارت کنترل و هايجنبه گرفته و جزئیات
متولیان امر حفاظت  برايمهاجم  آفت این مدیریت

 .در آینده مورد بررسی قرار داده شود ،هاجنگل

 تشکر و قدردانی
 عزیزي همکاران و دوستان همه از مقاله این نویسندگان

 فالحی مهندس آقایان خصوصبه اندکرده یاري را ما که
 و پیرانشهر طبیعی منابع اداره از رمضانپور مهندس و

، هرپیرانش زیست محیط اداره بیرکانی از مصطفی آقاي
همچنین از جناب آقاي مهندس رحمان آزادي از 

ها و مراتع کشور براي کمک در شناسایی مؤسسه جنگل
 ارند.د را تشکر و سپاسگزاري کمال گنجشکگونه زبان
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Abstract 
Until now, many pests associated with the common ash and its outbreaks from Europe have been 
reported including the ash sawfly, Tomostethus (Blennocampinae). The present study was carried out in 
spring of 2017 following the severe outbreak of the ash sawfly in West Azarbayjan, north Zagros forests. 
The collected specimens were identified using molecular methods and sequencing of a partial COI. The 
Blast results showed a sequence of the present study is related to the genus Tomostethus and the species, 
T. nigritus with 92 percent similarity. The ash sawfly is dispersed as calmly on the margin of the Zab 
River in West Azarbayjan province. The current primary study on the existence and prevalence of this 
pest in northern Zagros should be considered seriously and details of the aspects of intense control and 
monitoring should be determined for the management of the invading pest in the attention of forestry 
conservation officials. 
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