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 چکيده

ی زاگاالبررسی آفاات  ها در گیاهان است.های مختلف خسارت حشرات و کنهتشکیل گال یکی از شکل

در  هاآنی و شناسایی فون آفات بید و دشمنان طبیعی آورجمعدرختان بید در قالب اجرای طرح تحقیقاتی 

-نموناه هرساال مهرماهانجام شد. از اواخر اردیبهشت تا  1394-1343ی هاسالاستان آذربایجان غربی طی 

ی انجام شاد. بارای ایان من اور موردبررسهای بید در هر یک از مناطق از گونه بارکروز ی 15برداری هر 

شاخه از هر درخات در ههاار جهات ا الی جيرافیاایی  9های بید انتخاب و گونههایی از هر یک از پایه

آمااری  افزارنرمزا به تفکیک شمارش شدند. محاسبات آماری با استفاده از ی حشرات گالهاگالبررسی و 

SPSS  های مختلف بید به دو گونه از آفات مهم ( انجام شد. همچنین مقاومت و حساسیت گونه14)نسخه

-نتایج نشان داد کاه گوناه زای بید تعیین شد.زای بید و پشه گالزا در ایستگاه ساعتلو شامل زنبور گالگال

گیرند. همچناین نتاایج حا ال از می زا قراری گالگونۀ حشره 12 یهای مختلف بید در منطقه موردحمله

 S. triandraو  Salix excelsa S.G. Gmel گوناۀهاای مختلاف بیاد نشاان داد کاه بررسی مقاومت گونه

Linnaeus زای بید به ترتیب دارای بیشترین حساسیت به زنبور گالPontania vesicator Bremi-Wolf  و

-های گاالدر گونه شباهتبیشترین مقدار شاخص بودند.  .Rabdophaga heterobia Loewزای گال پشه

 دره قاسملو( و اطراف سلماس برآورد شد. -ی خان )ارومیهی درهزای مرتبط با این درختان در دو منطقه

*.heterobia Rabdophagaو  Pontania vesicatorبید، شباهت، گال،  های کليدی:واژه

                                                                                                                     
  :hashemikhabir@yahoo.comEmail                                نویسنده مسئول: *
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 مقدمه

مصاارف مختلاف در  از ن ارهاای مختلاف بیاد گونه

هااای تهیااه عاارا، کاغااذ، تولیااد تختااه ژهیوبااه اانایع 

مخصااو ، ساااخت لااوازم مهندساای پزشااکی و در 

)تهیه انواع سبد(، داروسازی )تهیاه اناواع  یدستعی نا

پماد و قار  آساریرین از پوسات بیاد(، آبخیازداری 

)حفاظت خاک، ایجاد پوشش گیااهی، کمربناد سابز(، 

و  زنبورعسال(کشاورزی )تولید گارده و شاهد بارای 

 گونۀو  ندهدشویتجدیک منبع انرژی  عنوانبههمچنین 

و پوسات  هاابرگ. هستنددارای اهمیت ویژه  تند رشد

-داروی سنتی بکار مای عنوانبهدرختان بید از گذشته 

 یهاسامانهپیشگام در  گونۀ عنوانبهرفت. این درختان 

و طراحای فضاای سابز نیاز از  یپاارک ساازمختلف 

 ,Hashemi Khabir) ای برخوردارناادجایگاااه ویااژه

خصو یات ویژه فوا کاشات درختاان  از ن ر(. 2009

 کاهیطورباه ،اسات افتاهیبید در دهاه اخیار افازایش 

هکتاار  105222وسعت جهانی بیدهای کاشته شده باه 

هکتار آن بارای تولیاد هاوب  42222که  است دهیرس

هاای مختلاف گوناه (.Ball, 2005) است( در د 51)

نیااز  باا توجاه باهنیاز  یغربا جانیآذربابید در استان 

های هاوبی و همچناین اساتفاده از به جعبه روزافزون

خرده هوب در  نایع نئوپان و تختاه فیبار و اهمیات 

این درختان در بخش حفاظات خااک و آبخیازداری و 

و نیز باال بردن میازان تولیاد  یسبدبافاستفاده از آن در 

افزایش درآماد روساتاییان، از  من وربهدر واحد سطح 

 ,Hashemi Khabir) ناادای برخورداراهمیاات ویااژه

تأساافانه ایاان درختااان مااورد هجااوم آفااات م (.2009

و ضمن اختالل در رشد، ضاایعات  قرارگرفتهگوناگون 

تااکنون کاار  شود.وارد می هاآنبه هوب  کمی و کیفی

 یهاایمااریبارتباط با شناسایی آفاات و  در یمنسجم

های مختلف بید در کشور  ورت نگرفتاه و تنهاا گونه

پراکنااده در کتااب، تعاادادی از آفااات بیااد   ااورتبه

در کتاااب  Rezvani (2001) .شااده اسااتگاازارش 

گوناه  20های ایران، تعداد های درختان و درختچهشته

های های ایران را گزارش کارده ولای باه گوناهاز شته

 Abaei (2009) .نکارده اساتای اشااره هااآنمیزباان 

آفات بید را های بید میزبان، تعدادی از بدون ذکر گونه

. در مروری کاه روی آفاات بیاد و کرده استگزارش 

مشترک بید  فتآ 23، تعداد  ورت گرفته نوبر ایران 

 اسات شادهگزارش آفت اختصا ی بیاد 9و  نوبر و 

(Sadeghi et al., 2009.) 

هر حشاره گیااهخوار ممکان اسات باه روش  

خا ی روی بافت متفااوتی از گیااه خساارت ایجااد 

حشاره گاال اسات.  –گیااه  یهااتعاملکند. یکی از 

هستند کاه همزماان باا  افتهیرییتيبافت گیاهی  هاگال

ریزی برخی از حشارات، ای یا تخمتيذیه یهاتیفعال

شاوند. ایجااد مای زایماریبهای ها و سایر پاتوژنکنه

 یهاسالولشوند کاه معموالً زمانی تشکیل می هاگال

شده یاا بیشاتر  تربزرگ دهیدخسارتی اطراف منطقه

 ,Robert) شاوندمای معماولی تقسایم یهاسالولاز 

تنااوع زیسااتی شااامل تمااام مراحاال تنااوع و (. 2005

، درون هاآنتيییرپذیری درون موجودات زنده و میان 

 یشاناختبومهای و درون مجموعه هاآنجوامع و بین 

گیری تنوع برای اندازه ا طالح سه .است هاآنو بین 

از:  انادعبارتکاه  شادهانیبزیستی در مقیاس مکانی 

( βیا تنوع درون زیستگاهی، تناوع بتاا )( α) تنوع آلفا

همان تناوع  ( یاγیا تنوع بین زیستگاهی و تنوع گاما )

ای تعاااریف موجااود غنااای گونااه بنااا باارای. منطقااه

 باا ها در یک منطقه جيرافیاییای از زیستگاهمحدوده

(. باا Magurran, 1996) شاودیما تنوع گاماا نامیاده

توان به میزان شباهت یاا عادم محاسبه تنوع بتا نیز می

ای ترکیااب گونااه ن اارشااباهت مناااطق مختلااف از 

گیاری تناوع حشرات موجود در آن پی برد. در اندازه

های مهمی ن یر سورنسن و جاکارد بتا نیز از شاخص



های شباهت بین مناطق مختلف آذربایجان غربیهای مختلف درختان بید و محاسبه شاخصزای گونهبررسی فون حشرات گال  

50 

 

هاای روند تيییر تنوع را در مکاان کهشود استفاده می

 (.Schowalter, 1996دهد )متفاوت نشان می

 عنوانباهشناسایی آفات درختان بید در این استان 

 یهااایبررسااتحقیقااات پایااه و بنیااادی باارای انجااام 

بیولوژیااک روی آفااات مهاام آن، امکااان دسااتیابی بااه 

ساازد. را فاراهم مای هاآنکنترل و مدیریت  یهاروش

 یزاگاالهدف از اجرای این بررسی شناساایی آفاات 

ارائاه  بارایدرختان بیاد در اساتان آذربایجاان غربای 

راهکارهایی برای حفاظت این درختان و بررسی میزان 

مختلاف بیاد  یهاگونهتراکم برخی از این آفات روی 

و  هاگوناهتعیاین  من ورباهدر کلکسیون پایاه ماادری 

 آفات است.نسبت به این  مقاوم و حساس یهاکلن

 هامواد و روش

ی هاشاگاهیروی بیاد ابتادا زاگاالبرای بررسی آفاات 

( در استان شناساایی .Salix sppی مختلف بید )هاگونه

، دره قاساملو، خااندرهبرداری از منااطق گردید. نمونه

سلماس، مارمیشو، قطور و کلکسیون پایاه ماادری بیاد 

 ایستگاه ساعتلو انجام شد.

 های طبيعیی از درختان بيد در عرصهبردارنمونهروش 

، از درختان بید موجود در 1343تا  1394ی هاسالطی 

 هرساالآماد. در  به عملهای مختلف بازدید رویشگاه

از اواخاار  هاسااتگاهیاباارداری از هاار یااک از نمونااه

 باارکروز ی 15باه فوا ال هار  مهرمااهاردیبهشت تا 

ی موجاود هاگوناهبرداری از نمونه من وربهانجام شد. 

هاای انتخاب و انادام هرگونههایی از در هر منطقه پایه

از ن ر وجود گال در ههار جهات ا الی  هاآنهوایی 

آوری جيرافیایی مورد بررسی قرار گرفتند. برای جماع

های توری )به حشرات مولد گال از دو روش بستن تله

هاای حامال گاال و ( به شااخه1شکل شکل آستین( )

 زاگالبه آزمایشگاه و جدا کردن حشرات  هاگالانتقال 

 ی شده استفاده شد.آورجمعی هاگالاز درون 

برداری از درختاان بياد در کلکوايون هاياه روش نمونه

 مادری

-برداری مانند روش قید شاده در ایساتگاهروش نمونه

اینکاه مقایساه از ن ار های مختلف انجام گرفت، ولی 

های بید از ن ر مقاومت و حساسیت باه ها و کلنگونه

-، مدن ر بود، اقدام به نموناهزاگالبرخی از آفات مهم 

 برداری دقیق به شرح زیر شد:

 Rabdophagaزای بيااد باارداری از هشااه گااالنمونااه

heterobia  
 روی گوناۀ شاده جاادیای هاگالبرداری از برای نمونه

Salix triandra  9و از هار پایاه  هیپاساهاز هار کلان 

هاای مختلاف درخات سانتیمتری از جهات 02شاخه 

هاای آلاوده در . تعداد شااتونقرار گرفتمورد بررسی 

هاای آلاوده باه شااتون و نسابتواحد نمونه شمارش 

 سالم تعیین شد.

 Pontaniaبرداری از زنبور مولد گال لوبيايی روش نمونه

vesicatory 
از اول خارداد تاا  باردارینموناهدر مورد گال لوبیایی، 

انجاام  باارکیروز  15هر  به فا له، ورماهیشهراواخر 

-از هر کلن متعلق به گوناه هیپاسه که بیترتنیابهشد، 

 02شااخه  9و از هر پایه  شدهای مختلف بید انتخاب 

جهت ا الی درخات ماورد بازدیاد  9در  یمتریسانت

روی هار بارگ در طاول  هااگالقرار گرفت و تعاداد 

سااطح  12. باارای ایاان من ااور شاادمحاساابه  هاشاااخه

حساب  باربرگخسارت تعریف و میزان خسارت هار 

 در د نمره دهی شد.

 هاداده ليتحل و هيتجز

از شمارش  آمدهدستبههای تجزیه آماری داده

مختلف، با استفاده  یهاکلنها آفت روی گونه یهاگال

برای مقایسه  .انجام شد SPSS 19افزار آماری از نرم

 از روش دانکن استفاده شد. هانیانگیم
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 های شباهتمحاسبه شاخص

تنوع بتا یا تنوع بین  یریگاندازههای زیادی برای روش

توان به می هاآن نیترمهمزیستگاهی وجود دارد که از 

تنوع بتا بررسی تيییرات  تشابه اشاره کرد. هایشاخص

ترین و ای در جوامع مختلف بوده و از مهمتنوع گونه

توان به شاخص تشابه ها میکارآمدترین این روش

 (2شابه جاکارد )رابطه شاخص ت و( 1)رابطه  سورنسن
 

 اشاره کرد.
 S = 2a / (2a + b + c)                                (1رابطه )

 j = a / (a + b + c)                                           (2رابطه )
مشترک در هر دو  گونۀتعداد  ،aدر این روابط: 

 Aکه در منطقه  Bمنطقه  در گونۀتعداد  ،bمنطقه، 

 Bدر منطقه  که Aمنطقه  در گونۀ تعداد ،cنیست و 

 (.Maguran, 2004) نیست

 

 
زاگالجهت خروج حشرات  های توریاستفاده از تله -1شکل   

Figure 1. Using net traps in order to exit gall inducing pests 

 

 میزان خسارت روی هر برگ ینمره دهروش  -1جدول 
Table 1. Grading of damage level method on each leaf 

 سطوح خسارت
Damage levels 

 تعریف هر سطح
Definition of each level 

 نمره هر سطح )در د(
Grade of each level (%) 

 1 
 یک عدد گال روی هر برگ 

One gall on each leaf 

 در د آلودگی 12
10% infection 

 2 
 دو عدد گال روی هر برگ  

Two galls on each leaf 

 در د آلودگی 22
20% infection 

 3 
 سه عدد گال روی هر برگ  

Three galls on each leaf 

 در د آلودگی 32
30% infection 

 4 
 ههار عدد گال روی هر برگ  

Four galls on each leaf 

 در د آلودگی 92
40% infection 

 5 
 پنج عدد گال روی هر برگ  

Five galls on each leaf 

 در د آلودگی 52
50% infection 

 6 
 شش عدد گال روی هر برگ  

Six galls on each leaf 

 در د آلودگی 52
60% infection 

 7 
 هفت عدد گال روی هر برگ  

Seven galls on each leaf 

 در د آلودگی 02
70% infection 

 8 
 هشت عدد گال روی هر برگ  

Eight galls on each leaf 

 در د آلودگی 92
80% infection 

 9 
 نه عدد گال روی هر برگ  

Nine galls on each leaf 

 در د آلودگی 42
90% infection 

 10 
 ده عدد )و بیشتر( گال روی هر برگ  

Ten (and more) galls on each leaf 

 در د آلودگی 122
100% infection 
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 نتايج و بحث

هاای زا از روی گوناهآفات گاال گوناۀ 12در مجموع 

تعاداد  .(2شد )جدول آوری مختلف درختان بید جمع

آوری شده در قاساملو و جمع یزاگالهای آفات گونه

گونااه،  9 خاااندرهگونااه،  2گونااه، قطااور  5ساااعتلو 

 گونه بود. 5گونه و مارمیشو  9سلماس 

-آوری شده از منااطق نموناهی جمعزاگالمعرفی آفات 

 برداری

 Aculus tetanothrix Nalepa ایآبلاهکنه مولد گال  -1

(Acari.: Eriophyidae) 

 یدر سطح فوقان یقرمز رنگ یهاتاول  ورتبه هاگال

درختان بید  یهاها در تنه و شاخهبرگ هستند. این کنه

 هاابرگ طرفباهکرده و در فصل بهار  یزمستان گذران

 ساببنازک  یابرگه یرو هاآنکنند. تيذیه یحرکت م

متورم شده و هین بخورناد.  هابرگشود که حاشیه یم

 بارگ دیاده شاوند ساطحممکن است در کال  هاگال

(Road, 1991; Kuczy, 2005).  ایان آفاات در تمااام

 .Salix alba ،S هاایشده از روی گونه بررسیمناطق 

excelsa  وS. elbursensis ی شدند.آورجمع 

 

 برداری شدهدر مناطق نمونه زاگالهای مختلف آفات پراکنش گونه -2 جدول
Table 2. Distribution of different gall pests in sampling regions 

 زاگال آفت گونه

 Gall inducing species 

 مناطق
Regions 

Aculus tetanothrix 
 ساعتلو مارمیشو، سلماس، قاسملو،خان، دره

Dare-Khan, Ghasemloo, Salmas, Marmisho, Saatloo 

Eriophyes triradiatus 
 ساعتلو مارمیشو، سلماس، قاسملو،خان، دره

Dare-Khan, Ghasemloo, Salmas, Marmisho, Saatloo 

Pontania viminalis 
 ساعتلو

Saatloo 

Pontania sp. 
 مارمیشو

Marmisho 

Pontania vesicator 
 ساعتلو مارمیشو، سلماس، قاسملو،خان، دره

Dare-Khan, Ghasemloo, Salmas, Marmisho, Saatloo 

Rhabdophaga rosaria 
 قطور مارمیشو، ،سلماس خان، دره

Dare-Khan, Salmas, Marmisho, Ghotoor 

Rhabdophaga heterobia 
 ساعتلو

Saatloo 

Aegeria apiformis 
 قاسملو

Ghasemloo 

Paranthrene tabaniformis 
 قاسملو

Ghasemloo 

Thrips viminalis 
 ساعتلو قاسملو،

Ghasemloo, Saatloo 

 

 Eriophyes کنااه مولااد گااال جاااروی جااادوگر -2

triradiatus Nalepa (Acari.: Eriophyida) 
 ،یبید جاروی یهابرگشود که یم سببعامل این گال 

 ایان آفات در منااطق از روی .شاوند یاکوهک و کره

 .Salix babylonica ،S. acmophylla ،S هاایگوناه

alba ،S. excels  وS. fragilis اسات شده آوریجمع 

 .(3)شکل 
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 Salix albaروی گونه  Eriophyes tetanothrix ایآثار خسارت کنه مولد گال آبله -3شکل 

Figure 3. Damage of gall mite Eriophyes tetanothrix on Salix alba 

   
 Salix alba گونهروی  Eriophyes triradiatusخسارت کنه مولد گال جاروی جادوگر  -9شکل 

Figure 4. Damage of gall mite Eriophyes triradiatus on Salix alba 

 

 Pontania viminalis زنبااور مولااد گااال کااروی -3

Linnaeus (Hym.: Tenthredinidae) 
گازارش  Salix purpureaاز روی  جهااناین آفت در 

ایجاد گاال در ساطح  سبباین گونه زنبور . است شده

در  وهساتند  یقرمز کرو هاگال شود.یم هابرگزیرین 

الرو وجااود دارد  یزناادگ یباارا یاوسااط گااال حفااره

(Hans, 1993 .) گونۀطی این بررسی این گال از روی 

Salix pycnostachya و Salix elbursensis در 

. با توجاه باه مکاتباات شدآوری ایستگاه ساعتلو جمع

 آلماان کشاوراز  Andrew Listonباا دکتار  شدهانجام

 .(5)شکل  است P.viminalisحشره عامل این گال 

 ,Iteomyia capreae (Winnertz لزنباور مولاد گاا -4

1853) (Dip.: Cecidomyiidae) 
در  Salix aegyptiaca گونااۀایاان نااوع گااال از روی 

 (.5آوری شد )شکل منطقه مارمیشو جمع

 
 Salix elbursensisروی گونه  Pontania viminalisگال  -5شکل 

Figure 5. Gall of Pontania viminalis on Salix elbursensis 
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 Salix aegyptiacaروی گونه  Iteomyia capreae گال -5شکل 

Figure 6. Gall of Iteomyia capreae on Salix aegyptiaca 

 

 Pontania vesicatory لوبيايی گال مولدزنبور  -5

Bremi-Wolf  (Hym.: Tenthredinidae) 
کاه  اساتاین آفت یکی از آفات مهم و کلیدی اساتان 

ای مختلاف باا تاراکم در تمام مناطق استان روی گونه

قرمز کروی هستند که در  هاگال شود.متفاوت دیده می

 ای باارای زناادگی الرو وجااود داردوسااط گااال حفااره

(Hans, 1993 .)تمامی مناطقی که انتشاار  آفت در نیا

 Al-Saffar and) اساتدارد دارای دو نسال در ساال 

Aldrich, 1997نشاان داد  پژوهشدر این  ها(. بررسی

و نسال ایان حشاره د که در استان آذربایجان غربی نیز

 .(0)شکل  در سال دارد

 
 Salix albaروی گونه  Pontania vesicator زنبورگال کروی ناشی از  -0شکل 

Figure 7. Spherical gall of Pontania vesicator on Salix alba 

 

 .Rhabdophaga rosaria Loewرزتی هشه مولد گال  -6

(Dip.: Cecidomidae) 

شود. در بهار یپشه ایجاد م یاین گال توسط نوع

 یجوانه انتهای یخود را رو یهاحشرات کامل تخم

گذارند. الروها پس از خروج وارد یبید م یهاشاخه

شوند و شروع به تيذیه کرده و مانع رشد یجوانه م

ت رزت به حال هابرگشوند. در نتیجه یساقه م یطول

 شود.یدیده م هاآن وندر یرنگ یدرآمده و الرو نارنج

 S. excelsaو  Salix albaهای از روی گونه گونۀاین 

 آوری شده استشده جمع بردارینمونهاز تمام مناطق 

 .(9)شکل 
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 S.alba یرو Rhabdophaga rosaria گال ایجاد شده توسط -9شکل 

Figure 8. Gall of Rhabdophaga rosaria on S. alba 

 .Rhabdophaga heterobia Loewبيد  زایگالهشه  -7

(Dip.: Cecidomyiidae) 
 R. heterobia  توسط  1952اولین بار در سالLoew 

میزبان این  Salix triandra گونۀگزارش شده است. 

های شاتون نوعی گال فقط رویاین پشه . استآفت 

کند. ایجاد می در ایستگاه ساعتلو S. triandraبید  گونۀ

        هایاست گونه های که در  ورت گرفتهدر بررسی

S. viminalis، Salix purpurea و S. triandra 

 کهیدرحال، اندمیزبان این حشره گزارش شده عنوانبه

فوا در کلکسیون  گونۀدر بررسی حاضر با وجود سه 

این  یرجنسیغنسل جنسی و  یهاگالپایه مادری 

 Salix گونۀمختلف  یهاکلنحشره فقط از روی 

triandra (4)شکل  آوری شدجمع. 

 

 Salix triandraروی گونه  Rhabdophaga heterobiaگال پشه  -4شکل 
Figure 9. Gall of Rhabdophaga heterobia on Salix triandra 

 

 Salix گونا مختلاف  یهااکلنمقاومت و حواسايت 

triandra  نوبت بهS. heterobia 

، ardtairt. S گوناۀمختلاف  یهاکلناین بررسی روی 

ارومیااه، مهاباااد، میاناادوآب،  منشااأکلاان بااا  0شااامل 

انجاام گرفات.  دژنیشااهسلماس، اشنویه، پیرانشهر و 

 ن ارداری از بر اساس نتایج این جدول تفااوت معنای

 یهااکلنباین  در اد 1تعداد گال در ساطح احتماال 

 مختلف وجود نداشت.

های بيد نوابت ها و کلننتايج مقاومت و حواسيت گونه

 Pontania vesicatorزای بيد به زنبور گال

باه تاراکم ایان آفات  مربوطهای تجزیه واریانس داده

 های مختلف بید در کلکسیون پایه ها و کلنروی گونه



های شباهت بین مناطق مختلف آذربایجان غربیهای مختلف درختان بید و محاسبه شاخصزای گونهبررسی فون حشرات گال  

53 

 

داری در سطح مادری، نتایج نشان داد که تفاوت معنی

 F)7,64  = ها وجاود دارداحتمال یک در د بین گونه

122.08, P < 0.01)داری باین معنای . ولای تفااوت

 تعداد گال وجود نداشت. ن راز  هاکلن

های حا ل از شمارش تعداد داده مقایسه میانگین

 نشان داد که بیشترین خسارت این زنبور روی هاگال

گوناهو کمتارین خساارت روی  Salix excelsa گونۀ

 S. elaegnosaو  S. matsudana،S. babylonicaهااای 

 گوناۀروی  مشاهده شاد. در ضامن هایو ناوع آلاودگی

 S. aegyptiaca (.4شکل ) شدمشاهده ن 

 

 های مختلف بیدمقایسه میانگین میزان آلودگی گال لوبیایی روی گونه -4شکل 
Figure 9. Mean comparison of bean gall infection on different willow species 

 

 مناطق مختلفشباهت 

-ترین شاخصهای سورنسن و جاکارد از مهمشاخص

های شباهت هستند که در این تحقیق بررسی و مقادیر 

آورده شاده اسات. شااخص شاباهت  3 جدولآن در 

یکساانی را نشاان  بااًیتقرجاکارد و سورنسان مقاادیر 

در هر دو شاخص بیشترین شاباهت  کهطوریبهدادند، 

و سالماس مشااهده  خااندرهی ( بین دو منطقه1و  1)

نیاز کمتارین شاباهت  ایساتگاه سااعتلو و خاوی .شد

باا توجاه باه یکساان  داشتند. باهم( را 29/2 و 15/2)

بید غالب و وجود شرایط محیطای یکساان  گونۀبودن 

 یهاهیاپامجااور  یهارودخاناهخشک شدن آب  مانند

و سالماس، بیشاترین میازان  خاندرهبید در دو منطقه 

این دو منطقه دیاده شاد. کمتارین میازان  شباهت بین

شباهت نیز بین قطور و ایستگاه ساعتلو به ثبت رساید. 

( و هاای مختلاف بیاد )میزبااانحضاور گوناه احتمااالً

تفاوت اقلیم دو منطقه )نیمه مرطوب سرد در قطاور و 

 سرد در ساعتلو( در متفااوت باودن غناای خشکمهین

، منجار باه ثبات حاداقل میازان زاگاال آفاات ایگونه

شباهت بین این دو منطقه شده است. بارخالف نتاایج 

 Blanche (2000)مانند حا له از این بررسی محققانی 

 ریتاأثیبا زاگالای حشرات اقلیم را در غنای گونه ریتأث

 مقاداردانست. وی بیاان کارد کاه حارارت محایط و 

مساتقیم  طورباه زاگاالبارندگی در پراکنش حشارات 

ای غناای گوناه ،توان ادعا کاردنقش کمی داشته و نمی
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در مناااطق گاارم و خشااک بیشااتر از مناااطق ساارد و 

 زاگالسازگاری حشرات  Price (2004)مرطوب باشد. 

در مناطق مختلف را  هاآندر پراکنش و یا عدم حضور 

را  زاگاالترین عامل پراکنش زنبورهاای بررسی و مهم

. نتایج حا ل از بررسای رده استکمیزبان گیاهی ذکر 

و رابطه آن باا رطوبات محایط  زاگالپراکنش حشرات 

 ناهیزنشان داد که اثر رطوبت در پراکنش این حشرات 

 (.Fernandes and Price, 1992است )
 

 در مناطق مختلف و جاکارد میزان شاخص شباهت سورنسن -3جدول 
Table 3. Sorensen (Soren.) And Jakard similarity index in different regions 

 قطور

Ghotoor 

 ساعتلو

Saatloo 

 مارمیشو

Marmisho 

 سلماس

Salmas 

 قاسملو
Ghasemloo مناطق 

 جاکارد

Jakard 
 سورنسن

 Soren. 

 جاکارد

Jakard 
 سورنسن

 Soren. 

 جاکارد

Jakard 
 سورنسن

 Soren. 

 جاکارد

Jakard 
 سورنسن

 Soren. 

 جاکارد

Jakard 
 سورنسن

 Soren. 

0.66 0.50 0.66 0.80 0.85 0.80 1 1 0.85 0.75 
 خاندره

Darre Khan 

0.40 0.25 0.75 0.60 0.85 0.75 0.85 0.75 
 قاسملو - -

Ghasemloo 

0.66 0.50 0.88 0.80 0.85 0.80 
 سلماس - - - -

Salmas 

0.57 0.40 0.80 0.66 
 مارمیشو - - - - - -

Marmisho 

0.28 0.16 
 ساعتلو - - - - - - - -

Saatloo 
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Abstract 

Gall forming is one of the various damage forms of insects and mites on plants. This study carried out 

in collecting and identification of willow pests and their natural enemy’s fauna in West Azerbaijan 

province in a research project during 2010 -2014. The fauna of willow gall makers were evaluated at 

15 day intervals starting in May to October. In order to sampling, 4 branches of each tree were studied 

in four geographical directions. All statistical procedures were performed using the SPSS 19 software. 

Susceptibility and resistance of willow species to two important gall pests were determined in Saatloo 

station. A total of 10 species of gall inducing pests on willow trees were collected. The results showed 

that Salix excelsa S. G. Gmel and Salix triandra Linnaeus were susceptible species to Pontania 

vesicator Bremi-Wolf and Rabdophaga heterobia Loew., respectively. The highest similarity indexes 

(Sorensen and Jacard) of gall inducing factors of willow trees were recorded between Salmas and 

Darre Khan (Urmia – Ghasemloo). 

Keywords: willow, gall, similarity, Pontania vesicator Rabdophaga heterobia. 
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