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  چکیده
فون  .باشندمی  Psylloidea يو باال خانواده Sternorrhyncha يراستهرزی، Hemiptera ها متعلق به راستهپسل

 يآورجمع .مطالعه شد 1390-1389هاي در استان آذربایجان شرقی در طی سال Psylloidea يهاي باالخانوادهپسیل
اغات در در بیف اشنایز و قیاستفاده از تله مال ،مختلف از جمله تورزدن يهاخانواده با استفاده از روشن باالیاي هانمونه

د یگردو شناسایی  يآورگونه جمع 17ن پژوهش در مجموع یدر ا. انجام گرفت یجان شرقیاستان آذرباو مزارع مختلف 
ک یکه با  ییهاگونه. بودند Psyllidae ياز خانواده دیگر گونه 10و  Triozidae يخانواده از آنها ازگونه  7تعداد که 

  .شوندیگزارش م یجان شرقیاستان آذربا ن بار ازیاول ياند براستاره مشخص شده
Craspedolepta pontica* Dobreanu & Manolache, 1962; Cyamophila astragalicola* Gegechkori, 
1977; Cyamophila oshanini* Loginova, 1964; Psyllopsis machinosus* Loginova, 1963; Psyllopsis 
repens* Loginova, 1963; Psyllopsis scuricola* Loginova, 1963; Camarotoscena fulgidipennis* 
Loginova, 1975; Cacopsylla bidens* Sulc, 1907; Cacopsylla pyri Linnaeus, 1758; Cacopsylla 
pyricola Forster, 1848; Bactericera albiventris* Forster, 1848; Bactericera nigricornis* Forster, 
1848; Bactericera tremblayi Wagner, 1961; Bactericera trigonica* Hodkinson, 1981; Trioza 
chenopodii* Reuter, 1876; Trioza galii* Forster, 1848; Trioza urticae* Linnaeus, 1758. 

    
  .استان آذربایجان شرقی ، فون و Psylloideaپسیل،  :کلیدي يهاواژه
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Abstract 

Psyllids are belonging to the order Hemiptera, suborder Sternorrhyncha, and superfamily 

Psylloidea. Studied materials were collected using different methods such as sweeping net, Malaise 

and Schneider traps from various orchards and fields of East- Azarbaijan province during 2010- 

2011. In this study 17 species were collected and identified in which 7 species are belonging of 

Triozidae family and 10 species are belonging of Psyllidae family. Out of the studied materials, 14 

species are being reported for the first time from East-Azarbaijan which marked with an asterisk. 

The list of the species is as follows: 

Craspedolepta pontica* Dobreanu & Manolache, 1962; Cyamophila astragalicola* Gegechkori, 

1977; Cyamophila oshanini* Loginova, 1964; Psyllopsis machinosus* Loginova, 1963; Psyllopsis 

repens* Loginova, 1963; Psyllopsis scuricola* Loginova, 1963; Camarotoscena fulgidipennis* 

Loginova, 1975; Cacopsylla bidens* Sulc, 1907; Cacopsylla pyri Linnaeus, 1758; Cacopsylla 

pyricola Fӧrster, 1848; Bactericera albiventris* Fӧrster, 1848; Bactericera nigricornis* Fӧrster, 

1848; Bactericera tremblayi Wagner, 1961; Bactericera trigonica* Hodkinson, 1981; Trioza 

chenopodii* Reuter, 1876; Trioza galii* Fӧrster, 1848; Trioza urticae* Linnaeus, 1758. 
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  مقدمه
- یلیم 5/4تا  5/1در حدود و ز یر یحشرات  1هالیپس

 يهاه زنجركیشبو به لحاظ ظاهري بیشتر  بوده متر
Cicadellidae ي بالدار هستند و در واقع آنها را هاو شته

در نظر  Cicadellidaeمی توان مینیاتوري از زنجره هاي 
 ياقهوه يا زرد و در مواردترنگ آنها سبز روشن  .گرفت

-رنگ يزمستانگذران دارا يهالیپس .استاه یره تا سیت
مکنده -زنندهاز نوع قطعات دهان  .باشندیره میت يها

هایی نقش و نگار يا دارای و شفاف يجلو يهابال .است
ن حشرات یا. هستند یسن پورگ پنج يداراها پسیل. هستند

 ه واسطه يب Cicadellidae  ي خانواده يهااز زنجرك
که در قسمت (سرشان  یقدام ي هیراست بودن حاش

 يهاکاهش رگبال همچنین و) قابل مشاهده است یپشت
تمییز پسیل وجوه . شوندیز میشان متمایهادر بال یطول

وجود ها و م بودن بالیضخها از شته هاي بالدار نیز 
 يپاها يا پنجهیت ساق و ماه رنگ در قسیس يخارها
-لیدر حشرات کامل پس يبند 10شاخک  همچنینو  یعقب
  ).1988لهر ( می باشدها 

-یکی از گروه Psylloideaهاي باالخانواده ي پسیل
طبیعت در تعامل هاي بسیار مهم حشرات هستند که در 

هاي زینتی، تنگاتنگ با درختان مثمر و غیرمثمر، درختچه
باشند و در برخی موارد به گیاهان علفی و مرتعی می
 این گروه از حشرات. ندگردصورت آفت ظاهر می

در اکثر  این ویژگی. دارند يي میزبانی محدوددامنه
 پسیل ها. گزارشده استي توصیف شده در دنیا هاگونه
 حلامکنده بوده و در مر -راي قطعات دهانی زنندهدا

. کنندي گیاهی تغذیه میي کامل از شیرهحشره پورگی و
ها ها همانند شتهپسیل. کنندبیشتر آنها عسلک تولید می
-زاي گیاهی نیز شناخته میبه عنوان ناقل عوامل بیماري

  ). 1974 و هادکینسون 1377کیهانیان (شوند 
-ي کامل زمستانصورت حشرههایی که به پسیل
هاي زمستانی خود کنند اوایل بهار از پناهگاهگذرانی می

                                                           
1  Psyllids (Jumping plant –lice) 
 

ها تخم پسیل .کنندگیري میبیرون آمده و شروع به جفت
ي هایی هستند که به وسیلهي خود داراي پایهدر قاعده

آن به گیاه میزبان متصل شده و از طریق آن آب مورد 
 بعد از). 1381 مهرنژاد( نمایندجذب مینیز نیاز خود را 

ها از تخم خارج شده و شروع به یک الی دو هفته پوره
هاي این حشره پوره. کنندتغذیه از گیاه میزبان خود می

-ترشح کننده غددهاي سفید رنگ موم را از طریق رشته
-به ویژه کناره( ي موم که در اطراف بدن وجود دارد

  .)1381 نژادمهر( کنندتولید می) هاي انتهایی شکم
اولین کسی بود که سهم بزرگی در ) 1848(فارست 

 Aphalaraهاي ها داشت، او جنسپسیل بنديرده
،Euphyllura  ،Rhinocola ،Spanioneura  وTrioza  

وایت و (کرد  بنديرده Psyllidae ي را در خانواده
ي ها را در خانوادهپسیل) 1879(الوو  .)1985، هادکینسون
Psyllidae  زیرخانواده به  4قرار داد و این خانواده را به

 Livid( ،Aphalarinaeشامل جنس ( Liviinaeاسامی 
 ، ,1848Aphalara Forster هايشامل جنس(

1848Euphyllura Forster, ، 1879 Psyllopsis Low, 
شامل Rhinocola Forster,( ،Psyllinae ) 1848 و

 ، ,1972Alloeoneura Loginovaهاي جنس
1972Amblyrhina Loginova, ،Arytaina Forster,  
1848 ، 1876Calophya Low, ،Diaphorina Low, 
1880 ، 1758 Floria L., ، Homotoma Guerin- 

Meneville 1848، 1762Psylla Geoffr,  1848 و 
Spanioneura Forster,  ( وTriozinae )شامل جنس-

 ,Bactericera Putonو 1848Forster,  Trioza هاي
 بنديردهي عطفی براي کرد که این نقطه بنديرده) 1876

) 1882(اسکوت  .)1985 وایت و هادکینسون(بعدي بود 
ي و خانواده Livillinaeي خانوادهزیر

Prionocnemidae ولی  تعریف کردها را براي پسیل
طبق مطالعات انجام شده در . مورد قبول عموم واقع نشد

داراي تنوع  Psylloideaي نقاط مختلف دنیا باالخانواده
هاي اي باالیی است و تاکنون تعداد زیادي از گونهگونه

وایت  . گزارش شده استدر سراسر دنیا این باالخانواده 
ا هاي دنیکلیدي براي فون پسیل) 1985(و هادکینسون 
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ي ها را در باالخانوادهمنتشر کردند که در این کلید، پسیل
Psylloidea  هايبه نام يخانواده 8 دروAphalaridae 

،Spondyliaspididae ،Psyllidae ،Calophyidae 
،Phacopteronidae،Homotomidae،Carsidaridae  
در حال حاضر بر اساس . کردند بنديرده  Triozidaeو

روي ) 2005( آمده توسط بورکهاردت اصالحات به عمل
-باالخانواده  کلید معرفی شده توسط وایت و هادکینسون

داراي شش خانواده به اسامی  Psylloideaي 
Carsidaridae ،Homotomidae ،Triozidae ،

Psyllidae ،Calophyidae  وPhacopteronidae می-
گونه پسیل در جهان  35000باشد و تاکنون در حدود 

، یانا و همکاران 2008بورکهاردت (شناسایی شده است 
   .)2011و دروهوجوسکا  2010

مطالعات مقدماتی و اولیه نشان داد که اطالعات بسیار 
اندکی از تحقیقات داخل کشور در ارتباط با حشرات این 

در آذربایجان  نتاکنو از طرفی. باالخانواده وجود دارد
اي در راستاي هاي همجوار مطالعهشرقی و استان

لذا در این . شناسایی گونه هاي آن به عمل نیامده است
هاي این باالخانواده با آوري گونهتحقیق برآنیم تا با جمع

استفاده  استفاده از روش هاي مختلف از جمله تور زدن و
هاي ونهقیف اشنایدر و شناسایی گ مالیز و ياز تله

استان آذربایجان شرقی زمینه اي براي در موجود و فعال 
  .سازیماقدامات بعدي فراهم 

  
  هامواد و روش

 1389هاي ها در بهار و تابستان سالبردارينمونه
ها و مزارع بخش هاي مختلف استان از باغ 1390و 

شهرستان هاي تبریز، خسروشهر، (آذربایجان شرقی 
) آذرشهر، عجب شیر، بناب، مراغه، ملکان و هشترود

  .زیر استفاده شد روش 4در این بررسی از . انجام شد
  

   گیريحشرهتور 
آوري براي جمع ،برداريي نمونهاز این وسیله

 هايپسیل. گردیدها از روي گیاهان علفی استفاده پسیل

 70- 85هاي حاوي الکل جداسازي و به داخل شیشه
محل به  مربوط اطالعات وسپس درصد انتقال داده شدند

بر روي برداري، تاریخ و نوع پوشش گیاهی نمونه
  .ها یاداشت گردیدشیشه

  
 نصب تله ي مالیز

بررسی به مدت ي مورد هاي مزبور در هر منطقهتله
میان دو روز در هاي آن هفته نصب گردیده و نمونه 2

 آوري و براي تشخیص به آزمایشگاه انتقال دادهجمع
  .شدند

  
 قیف اشنایدر 

برداري تصادفی از از قیف اشنایدر براي نمونه
سطح شاخ و برگ درختان در ارتفاعات مختلف استفاده 

را در قسمت  برداري، قیف اشنایدربراي نمونه. شودمی
زیرین شاخ و برگ قرار داده و با ضرباتی که به 

داخل قیف به  درشد حشرات دسته وارد می يوسیله
آوري شده براي سپس حشرات جمع افتاده،دام 

- میتشخیص به آزمایشگاه منتقل  ها وجداسازي پسیل
  .شدند
  

 آسپیراتور

. آوري حشرات استفاده شدآسپیراتور براي جمع
 آوري شده پس از آماده سازي به روشجمعهاي نمونه

 .مورد بررسی قرار گرفتند )1993(بورکهاردت و لوترر 
در داخل آوري شده جمعها به منظور شناسایی پسیل

-نگهداري شدند و بر روي شیشه درصد 70-80الکل 
هاي حاوي نمونه اطالعات مربوط به مکان و تاریخ 

ناسایی از برداري را یاداشت کرده و براي شنمونه
  .استفاده شد استریومیکروسکوپ

ها از کلیدهاي در این پژوهش براي شناسایی نمونه
، براون و ) 1993(کهاردت و لوترر ورب موجود به ویژه

، )1993(، بورکهاردت و اونوکار )1988(هادکینسون 
، بورکهاردت و هادکینسون )1998(زیدان و بورکهاردت 
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و بورکهاردت و ) 1998(، بورکهاردت و میفسود )1986(

ي سپس نمونه. گردیداستفاده  )2006(وان هارتن 
 ازشناسایی شده جهت تایید به پورفسور بورکهاردت 

 .ي تاریخ طبیعی باسل کشور سوئیس ارسال شدندموزه
به منظور تسهیل شناسایی نمونه ها، کلید شناسایی 

  .ه استمصوري تهیه گردید
  

  نتیجه و بحث
-هایی که در سالبردارينمونهدر این پژوهش طی 

ها و مزارع استان آذربایجان در باغ 1390و  1389هاي 
گونه از خانواده هاي  17عمل آمد، در مجموع شرقی به

Triozidae  وPsyllidae  و شناسایی جمع آوري
گونه متعلق  7  هاي شناسایی شدهدر بین گونه. گردید

ونه متعلق گ 10 و  Triozidae ي جنس از خانواده 2به 
هاي زیرخانواده( Psyllidae ي جنس از خانواده 5به 

Paurocephalinae ،Diaphorininae ،Arytaininae ،
Psyllinae  وAphalarinae( از میان این گونه . بودند

گونه براي اولین بار از استان آذربایجان شرقی  14ها، 
هایی که براي فون استان جدید گونه. شوندگزارش می

  .اندبا یک ستاره مشخص شده هستند
  

آوري شده از استان آذربایجان هاي جمعکلید شناسایی گونه
  شرقی

 يداراي دوشاخه R+M+Cu1بال جلوي رگبال در  -1
R و M+Cu1 ، و بال  2کناري در حاشیه يشکاف وجود

ي پاي عقبی پنجه ،یافته توسعه 3پترواستیگماداراي یا 
 Psyllidae ...8 ...........خار سیاه رنگ 2یا  1داراي 

داراي سه   R+M+Cu1بال جلوي رگبال در  -1ˊ
آنال بال با  ي ، شکستگی ناحیهCu1و  R ،Mي شاخه

در حاشیه ، فاقد شکستگی Cu1bفاصله از ابتداي رگبال 
ي پاي عقبی فاقد خار و پترواستیگما، پنجه ي کناري
  Triozidae.....2...........سیاهرنگ

                                                           
2 Costal 
3 Pterostigma 

  3..........................خار 1+3عقبی داراي ساق پاي  - )1ˊ( 2
  4...........................خار 1+2ساق پاي عقبی داراي  -2ˊ
کوتاه و به صورت مقعر  Rsي رگبال در بال جلو - )2( 3

  Trioza galii Forster..رسدي جلویی بال میبه حاشیه
بلند و موجی شکل، سطح  Rsي رگبال در بال جلو -3ˊ

اما واجد خارهاي ریز بال فاقد خارهاي سطحی 
...................Trioza urticae L.  

شاخک تیره، بند سوم شاخک  5و  4بندهاي  -)2ˊ( 4
  5.........................کامال روشن

تقریبا هم رنگ با بند  شاخک روشن، 5و  4بندهاي  -4ˊ
  Trioza chenopodii Reuter ....................سوم شاخک

اي کمتر از نصف طول هاي گونهطول مخروط -)4( 5
  6............فرق سر

اي بیشتر از نصف طول هاي گونهطول مخروط -5ˊ
  Bactericera albiventris Forster ..........فرق سر 

ي باریک و در قسمت میانی وسیع، هاي جلوبال -)5( 6
به صورت خیلی ضعیف موجدار، پارامرهاي  Rsرگبال 

حشرات نر از نیمرخ مثلثی شکل، پارامرها باریک شده، 
  بند انتهایی ادآگوس کوتاه و ضخیم

........................ Bactericera trigonica Hodkinson  
ایی ي پهن و در قسمت یک سوم انتههاي جلوبال -6ˊ

در بال جلو به شدت موجدار،  Rsبال وسیع، رگبال 
حشرات نر از نیمرخ وسیع، پارامرها پهن و  5پروکتیژر

گی در قسمت رأس آن به صورت اریب برید
  7.........................دارند

اي باریک، پارامرهاي حشرات هاي گونهمخروط -)6ˊ( 7
 نر از نیمرخ پهن و قسمت رأس آن به صورت اریب

بریده شده، بند انتهایی ادآگوس بلند و قسمت نوك آن 
 Alliumبه صورت کروي وسیع شده، گیاه میزبان 

spp...................... Bactericera tremblayi Wagner  
اي به طور کلی وسیع شده، هاي گونهمخروط -7ˊ

پارامرهاي حشرات نر از نیمرخ کمی باریک شده و 
، بند انتهاي است تقریبا به صوت اریب هاقسمت رأس آن

                                                           
4 Radular spinules 
5  Proctiger 
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ادآگوس کوتاه و قسمت نوك آن به صورت مستطیلی 
  Bactericera nigricornis Forster...........وسیع شده

اي، خارهاي سیاه هاي گونهسر داراي مخروط -)1( 8
 ابتداي ساق پاي عقبی به صورت ردیفی قرار گرفته اند

................................................ Diaphorininae....15  
این که یا بوده و اي هاي گونهسر فاقد مخروط -8ˊ

خارهاي سیاه ابتداي ساق پاي عقبی به صورت گروهی 
  9..................................................................... اندقرار گرفته

خار، سر فاقد قسمت رأس ساق پاي عقبی فاقد  -)8ˊ( 9
اي، فرق سر مستطیلی شکل، خارهاي هاي گونهمخروط

سیاه ابتداي ساق پاي عقبی به صورت ردیفی قرار 
  10.............................................................................اندگرفته

خار، سر داراي  دارايقسمت رأس ساق پاي عقبی  -9ˊ
اي شکل، خارهاي فرق سر ذوزنقه اي،هاي گونهمخروط

سیاه ابتداي ساق پاي عقبی به صورت گروهی قرار 
  11.......................................................................... اندگرفته

ي پاي عقبی فاقد خارهاي سیاه پنجه - )9( 10
داراي  يهاي جلوسطح بال، )Paurocephalinae(رنگ

خارهاي بلند و نقش و نگارهاي تیره، پارامرهاي نر از 
اند، قسمت رأس نیمرخ به سمت عقب خمیده شده

  ي زیرجنسی حشرات ماده نوك تیزصفحه
.... Camarotoscena fulgidipennis Loginova  
عدد خار سیاه رنگ  2ي پاي عقبی داراي پنجه -10ˊ

)Aphalarinae( ،فاقد نقش و ي هاي جلوسطح بال
نگارهاي تیره رنگ، پیش پهلو با درز طولی به دو قسمت 

  بندي 9اند، شاخک مساوي تقسیم شده
Craspedolepta pontica Dobreanu & 

Manolache  
عدد  2یا  1پاي عقبی بدون یا داراي  ي پنجه -)9ˊ( 11

-خار سیاه رنگ، پارامرهاي حشرات نر به صورت ورقه
-صورت اریب بریده شده اي که در قسمت نوك آن به

 cu1aبلندتر از سلول m1+2هاي جلوي سلول اند، در بال
............................................................. Arytaininae...12  

عدد خار سیاه  2ي پاي عقبی همیشه داراي پنجه - 11ˊ
هاي مختلف رنگ، پارامرهاي حشرات نر در گونه

  m1+2هاي جلوي معموال کوتاه و سلول اند، بالمتفاوت
  cu1a............ Psyllinae....13تر از سلولکوتاه

اي بیشتر از نصف هاي گونهخروطمطول  - )11( 12
طول فرق سر، بند انتهایی ادآگوس در قسمت رأس آن 

  داراي یک قالب بزرگ
.............................Cyamophila oshanini Loginova  

اي کمتر از سه چهارم طول مخروط هاي گونه - 12ˊ
طول فرق سر، بند انتهایی ادآگوس در قسمت رأس آن 

  .گرد یا حالت شاخ مانند دارند
................Cyamophila astragalicola Gegechkori  

پارامرهاي حشرات نر داسی شکل، پروکتیژر  - )11ˊ(13
داراي فرورفتگی حشرات ماده از نیمرخ در قسمت میانی 

 .Cacopsylla pyri L ........................................... .شدید
پارامرهاي حشرات نر از نیمرخ ورقه اي شکل،  - 13ˊ

  14 ........................... پروکتیژر حشرات ماده میخی شکل
 2پارامرهاي حشرات نر  رأسدر قسمت  - )13ˊ( 14

اي نسبتا هاي گونهمخروط ي تو خالی، دارايدندانه
  Cacopsylla bidens Sulc .................................... .قوي

- دندانه یکپارامرهاي حشرات نر  رأسدر قسمت  - 14ˊ
اي نسبتا باریک و هاي گونهي تو خالی،  داراي مخروط

 Cacopsylla pyricola Forster............................. بلند
مشخص ي به صورت غیرهاي جلوسطح بال -)8( 15

اي رنگ،  سطح بال به داراي نقش و نگارهاي قهوه
ها اختالف رنگ دارد، سر یا قفس سینه با رگبال وضوح

  .داراي نقاط سیاه رنگ
.................................... Psyllopsis repens Loginova  

نقش و ي مایل به زرد و فاقد هاي جلوسطح بال - 15ˊ
ها اختالف رنگی نگارهاي قهوه اي رنگ و با رگبال

سینه بدون نقاط سیاه ندارد، سر یا قفس
  16.....................رنگ

بخش جلویی  2پارامرهاي نر از نیمرخ داراي  -)15ˊ( 16
 Psyllopsis machinosus Loginova ........و عقبی

داراي یک بخش فقط پارامرهاي نر از نیمرخ  - 16ˊ
  Psyllopsis scuricola Loginova..........یی جلو
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  Aphalarinaeزیرخانواده ي 

Craspedolepta pontica* Dobreanu 
& Manolache, 1962  

بندي، فرق  9شاخک نخی و  :مشخصات مورفولژیکی
( سر به صورت خیلی ضعیف به سمت جلو کشیده شده 

گونه هاي بارز این از ویژگی ).4 - 1 و 3 - 1 هايشکل
اشاره کرد که به  يتوان به نقش و نگارهاي بال جلومی

صورت نقاط پراکنده و یا نوارهاي نامشخص در سطح 
 6با  یساق پاي عقب). 2 - 1شکل (اند بال گسترده شده

- شکل(عدد خار سیاه رنگ  2با  هاپاهمین ي عدد و پنجه
پروکتیژر حشرات ماده کشیده و در ). 6- 1و   5 -1 هاي

ي زیرجنسی حشرات ماده کتیز شده و صفحهانتها نو
 )1993بروکهاردت و لوترر، ( تر از پروکتیژر استکوتاه

  .)1- 1شکل (

 
 -Craspedolepta pontica  :1ي گونه -1) اصلی(شکل 

 -5شاخک،  -4سر،  -3بال جلوي،  -2ژنیتالیاي افراد ماده، 
 .سطح پشتی پاي عقبی -6سطح شکمی پاي عقبی و

 براي اولین بار توسط دوبرینو و گونهاین  :پراکنش

آوري و توصیف از کشور مصر جمع) 1962(مانوالچ 
 شدبعدها از کشور ترکیه نیز گزارش و  گردید

در ایران از شهرستان این گونه ). 1988بورکهاردت (
 Achilleaاستان مازندران از روي گیاه در کندوان 

spp. بورکهاردت و ( شده استگزارش آوري و جمع

این گونه براي فون استان آذربایجان ). 1993لوترر 
این گونه از شهرستان مراغه و از  .باشدشرقی جدید می

آوري گیري جمعروي گیاهان علفی به وسیله تور حشره
  ).1جدول(گردید
 

ي آوري گونهاطالعات مربوط به جمع -1جدول 
Craspedolepta pontica. 

محل جمع   تاریخ
  آوري

 وسیله  زیستگاه
  آوريجمع

  تعداد

گیاهان   مراغه  29/2/89
  علفی

تورحشره 
  گیري

♀♀2  
  

  
  Arytaininae يزیرخانواده

Cyamophila astragalicola* Gegechkori,  
1977  

افراد این گونه داراي شاخک  :مشخصات مورفولژیکی
اي هاي گونهخیلی بلند و نخی هستند، طول مخروط
شکل ( است حدود نصف یا سه چهارم طول فرق سر 

هاي جلوي تخم مرغی شکل، در قسمت ابتداي بال). 2-4
در  Mآن به صورت یکسان گرد شده، انشعاب رگبال 

خیلی بلند   m1+2خیلی بلند و همچنین سلول  يبال جلو
ساق پاهاي عقبی ). 3 - 2شکل (است  cu1aتر از سلول 

عدد  2ي پاهاي عقبی با عدد خار سیاه رنگ، پنجه 5با 
بند انتهایی ). 6-2و  5 - 2اشکال (رنگ  خار سیاه

ادآگوس در قسمت رأسی آن به شکل قالبی کوچک، 
اند کمی پیدا کرده ي پارامرهاي حشرات نر توسعه

سطح پروکتیژر حشرات ماده تقریبا ). 2-2شکل (
  .)1-2شکل ( )1993بروکهاردت و لوترر( مارپیچی است 
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 -Cyamophila astragalicola :1ي گونه -2) اصلی(شکل 

سر و  -4بال جلوي ،  -3ژنیتالیاي افراد نر،  - 2ژنیتالیاي افراد ماده، 
 .سطح پشتی پاي عقبی -6سطح شکمی پاي عقبی و  -5شاخک، 

  
از ایران  1988این گونه براي اولین بار در سال  :پراکنش

بورکهاردت و لوترر ). 1988نعیم و بهداد (گزارش شد 
آوري و گزارش شهرستان خوانسار جمعاز نیز ) 1993(

براي اولین بار از این گونه در این پژوهش . دنمودن
این گونه از  .گردداستان آذربایجان شرقی معرفی می

آوري گیري جمعشهر به وسیله تور حشرهمنطقه آذر
  ).2جدول(گردید 

  
ي آوري گونهاطالعات مربوط به جمع -2جدول 

Cyamophila astragalicola .  
محل جمع   تاریخ

  آوري
وسیله   زیستگاه

  آوريجمع
  تعداد

گیاهان   آذر شهر  29/4/89
  علفی

تورحشره 
  گیري

  2♂و  5♀

 
   ,Cyamophila oshanini* Loginova 1964 يگونه

اي بیشتر هاي گونهطول مخروط :مشخصات مورفولژیکی
ترین موي بند از نصف طول فرق سر، طول کوتاه

شاخک است  10انتهایی شاخک بیشتر از عرض بند 

هاي جلوي تخم مرغی شکل و سلول بال). 3-3شکل(
m1+2  بزرگتر از سلولcu1a  ساق ). 2-3شکل (است

ي عدد خار سیاه رنگ و همچنین پنجه 5پاهاي عقبی با 
اشکال (باشد عدد خار سیاه رنگ می 2 داراي پاهاهمین 

انتهایی ادآگوس در قسمت رأسی آن  بند). 5-3و  3-4
پارامرهاي حشرات نر . هاي بزرگ استداراي قالب

سی آن به صورت اریب أاي شکل و در قسمت رورقه
-3شکل ( )1993بروکهاردت و لوترر (بریده شده است 

1(.  

 -Cyamophila oshanini :1ي گونه -3) اصلی(شکل   
پاي  -4شاخک،  سر و -3بال جلوي،  -2ژنیتالیاي افراد نر، 

  .خارهاي پاي عقبی -5عقبی و 
  

از کشورهاي قزاقستان، مغولستان و  این گونه :پراکنش
 باجوا و کلیماسزوسکی(تاجیکستان گزارش شده است 

شمال  و در ایران از مناطق بیدرویه، اندیمشک). 1993
آوري و گزارش جمع )شهرستان نیشابور(شرق ایران 
این گونه براي ). 1993بورکهاردت و لوترر (شده است 

اولین بار از شهرستان مراغه از روي گیاهان علفی 
فون استان آذربایجان شرقی  براي آوري گردید وجمع

  ).3جدول(باشد جدید می
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 يآوري گونهاطالعات مربوط به جمع -3جدول

Cyamophila oshanini .  
  تعداد  آوريجمعوسیله  زیستگاه  آوريمحل جمع  تاریخ 

  
18/5/89  

گیاهان   مراغه
  علفی

  2♂♂  تورحشره گیري

  Diaphorininaeيزیرخانواده
   ,1963Psyllopsis machinosus* Loginova يگونه

اي هاي گونهسر داراي مخروط :مشخصات مورفولژکی
کوتاه به طوري که طول آن از نصف طول فرق سر 

برابر عرض سر  5/1شاخک بیشتر از طول  کمتر بوده و
هاي جلوي مایل به زرد و رنگ بال). 3- 4شکل (است 
سینه ها تقریبا هم رنگ با سطح بال، سر و قفسرگبال

ساق ). 2- 4شکل (بدون نقش و نگارهاي تیره رنگ 
ي پاهاي عدد خار سیاه رنگ، پنجه 6پاهاي عقبی با 

). 5- 4و  4-4اشکال (عدد خار سیاه رنگ  2عقبی با 
جنسی ي زیرپروکتیژر حشرات ماده باریک، صفحه

) 1993بروکهاردت و لوترر (حشرات ماده باریک است 
  ).1- 4شکل (
  

  

 -:Psyllopsis machinosus 1ي گونه -4) اصلی(شکل 
سطح  -4سر و شاخک،  -3بال جلوي،  -2ژنیتالیاي افراد ماده، 

  .سطح پشتی پاي عقبی -5شکمی پاي عقبی و 
 

در ایران از شهرستان ورامین از روي این گونه  :پراکنش
 ه استآوري و گزارش شدگیاه زبان گنجشک جمع

این گونه براي فون استان ). 1993بورکهاردت و لوترر (
این گونه از باغات  .باشدآذربایجان شرقی جدید می
  ).4جدول (آوري گردید سیب شهرستان بناب جمع

  
 Psyllopsis يآوري گونهجمع اطالعات مربوط به -4جدول 

machinosus .  
  تعداد  آوريوسیله جمع  زیستگاه  آوريجمعمحل  تاریخ

  
30/5/89  

  
  بناب

  
  باغ سیب

  
  تله مالیز

 
5♀ 

 
   ,1963Psyllopsis repens* Loginova يگونه

معموال سر و قفس سینه داراي  :مشخصات مورفولژیکی
اي که در هاي گونهنقاط سیاه رنگ، سر داراي مخروط

شاخک تیره رنگ  5-10بندهاي  .اند انتها باریک شده
با نقش و نگارهاي  يهاي جلوبال). 3- 5شکل (هستند 
ها رنگ، سطح بال جلوي با رگبال اي تیره تا سیاهقهوه

رگبال  باشد،اختالف رنگ دارد و داراي پترواستیگما می
Rs ساق پاهاي ). 2-5شکل(بلند است  يدر بال جلو

عدد خار که به صورت ردیفی قرار  8 ارايدعقبی 
 عدد خار سیاه رنگ 2 پاهاهمین ي اند و پنجهگرفته

افراد ماده داراي ). 5-5و  4- 5 هايشکل(دارند 
ي زیرجنسی و صفحه. ژنیتالیاي کوچکی هستند

-پروکتیژر حشرات ماده در قسمت رأس آن باریک می
  ).1-5شکل () 1993بروکهاردت و لوترر (شود 
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ژنیتالیاي  – Psyllopsis repens :1 يگونه -5) اصلی(شکل 

سطح شکمی  -4سر و شاخک،  -3بال جلوي،  -2افراد ماده، 
  .سطح پشتی پاي عقبی -5پاي عقبی و 

  
در ایران از شهرستان گرمسار استان  این گونه :پراکنش

آوري و جمع .Fraxinus sppکرمان از روي گیاه 
این ). 1993بورکهاردت و لوترر (گزارش شده است 

باغات سیب منطقه هشترود گونه براي اولین بار از 
آذربایجان شرقی استان آوري شد و براي فون جمع

  ).5جدول ( باشدجدید می
  
  

 Psyllopsis يآوري گونهاطالعات مربوط به جمع -5جدول 
repens .  

  تعداد  آوريوسیله جمع  زیستگاه  محل جمع آوري  تاریخ
باغ منطقه   18/2/90

  هشترود
 ♀4  تله مالیز  باغ سیب

  
   ,Psyllopsis securicola* Loginova 1963 يگونه

اي هاي گونهسر داراي مخروط :مشخصات مورفولژیکی
 مثلثی شکل که طول آن کمتر از نصف طول فرق سر

دار یا فرق سر در بخش جلوي به صورت زاویه .است
برابر عرض سر،  5/1شکل، طول شاخک بیشتر از مثلثی 

سر و قفس سینه بدون نقش و نگارهاي تیره رنگ 
هاي جلوي تخم مرغی بال). 4- 6و  3-6اشکال (هستند 

هاي هم رنگ با سطح بال، شکل، به رنگ زرد و با رگبال
شده  داراندکی موج Rsاستیگما غشایی و رگبال پترو

ساق پاهاي  ،زرد  داراي رنگپاها ). 2- 6شکل (است 
 عدد خار 2 دارايپاها همین ي پنجه وعدد  6عقبی با 
پروکتیژر حشرات ماده ). 6- 6و  5- 6اشکال ( سیاه رنگ

در سطح پشتی سینوسی شده و در قسمت رأسی آن 
  ).1-6شکل (رسد بریده و باریک به نظر می

  
 - Psyllopsis securicola. :1ي گونه -6) اصلی( شکل 

 -5شاخک ،  -4سر ،  -3بال جلوي ،  -2افراد ماده ، ژنیتالیاي 
  .سطح پشتی پاي عقبی -6سطح شکمی پاي عقبی و 

  
و لوترر این گونه را در سال   بورکهاردت :پراکنش

هاي کرمان و ورامین از روي گیاه از شهرستان 1993
Fraxinusn sp. آوري و گزارش کردند و به این جمع

تان اولین بار از اسوسیله در این بررسی براي 
این گونه براي اولین . شودآذربایجان شرقی گزارش می
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آوري بار از روي گیاهان علفی منطقه هشترود جمع

  ).6جدول(گردید
  

 Psyllopsis يآوري گونهاطالعات مربوط به جمع -6جدول 
securicola .  

  تعداد  آوريوسیله جمع  زیستگاه  محل جمع آوري  تاریخ
 ♀3  تورحشره گیري  گیاهان علفی  هشترود  29/2/90

  
   Paurocephalinaeي زیرخانواده

Camarotoscena fulgidipennis* Loginova,   
1975  

در این جنس سر به سمت پایین  :مشخصات مورفولژیکی
خم شده و بخش جلوي فرق سر به صورت یکنواخت از 

هاي ساده چشمهمچنین . استها عبور کرده داخل گونه
ها کوچک ي جلوي سر شده و گونهحاشیهجایگزین 

تر از عرض سر شاخک کمی بلند .باقی مانده اندوگرد 
، قفس 6شاخک داراي ریناریا 9و  8، 6، 4هاي است، بند

- 7اشکال (ي پشتی خم شده است سینه به سمت حاشیه
هاي جلوي چرمی و با خارهاي سطحی بال). 4- 7و  3

اي رنگ و داراي نقش و نگارهاي قهوه ندپوشانده شده ا
ران پاي عقبی گرد شده، پیش). 2- 7شکل(باشند می

به خوبی قابل تشخیص است و حالت شاخ  7مرآکانتوس
ي پاهاي عقبی بدون خار و ساق پاهاي مانند دارد، پنجه

). 6-7و  5- 7اشکال(عدد خار تیره رنگ  10عقبی داراي 
ي صفحه. شکل داردژنیتالیاي حشرات ماده حالت میخی 

  ).1-7شکل (تر از پروکتیژر است زیرجنسی کوتاه

                                                           
6 Rhinaria 
7 Meracanthus  

 

  
 Camarotoscena يگونه -7) اصلی(شکل 

fulgidipennis :1-  ،3بال جلوي،  -2ژنیتالیاي افراد ماده- 
  .خارهاي پاي عقبی -6پاي عقبی و  -5شاخک،  -4سر، 

  
بورکهاردت و لوترر براي اولین بار این گونه : پراکنش

فارس، استان هاي از شهرستان 1993در سال را 
 Populusهاي گیاه اردکان، تهران و کرج از روي گال

sp.  و در شهرستان خوانسار از روي گیاه
Astragalus sp. این گونه . آوري و گزارش نمودندجمع

روي گیاهان علفی شهرستان مراغه براي اولین بار از 
استان آذربایجان شرقی آوري شد و براي فون جمع

 ).7جدول(باشد جدید می

  
 Camarotoscena يآوري گونهاطالعات مربوط به جمع -7 جدول

fulgidipennis .  
محل جمع   تاریخ

  آوري
- وسیله جمع  زیستگاه

  آوري
  تعداد

- تور حشره  گیاهان علفی  مراغه  1/7/89

  گیري
♀♀2  
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  Psyllinaeي زیرخانواده
   ,1907Cacopsylla bidens* Sulc يگونه

اي بلند و هاي گونهمخروط :مشخصات مورفولژیکی
هاي جلوي بال). 4-8شکل(هاي بلند باریک، سر فاقد مو

مرغی شکل با رنگ روشن، خارهاي سطحی بال کم تخم
و بیش صاف و به صورت نامنظم در سطح بال پخش 

ناحیه ي  هاي جلوي در قسمت رأسبال. اندشده
با سطح  تشدبه اي رنگ که داراي نقاط قهوه 8کالووس

پاها به رنگ ). 3- 8شکل(اطراف خود اختالف رنگ دارد 
عدد خار سیاه رنگ که  5روشن و ساق پاهاي عقبی با 
ي پاهاي عقبی اند و پنجهبه صورت گروهی قرار گرفته

). 6- 8و  5- 8اشکال(عدد خار سیاه رنگ  2 داراي
اي شکل، قسمت ورقهپارامرهاي حشرات نر از نیمرخ 

تر شده است وسیع وضوحبه  رأس بند انتهایی ادآگوس
پروکتیژر حشرات ماده میخی شکل و کمی ). 2-8شکل (

بروکهاردت و (ي زیرجنسی است بزرگتر از صفحه
  ).1- 8شکل() 1993لوترر 

  
ژنیتالیاي  -Cacopsylla bidens  :1يگونه -8) اصلی(شکل 

سر و  -4بال جلوي،  -3افراد نر، ژنیتالیاي  -2افراد ماده، 
سطح پشتی پاي  -6سطح شکمی پاي عقبی و  -5شاخک، 

  .عقبی
                                                           
8 Clavus 

این گونه براي اولین بار از مزارع پنبه  :پراکنش
شهرستان کرج و همچنین از ارومیه و تهران از روي 

آوري و گزارش گردید جمع  .Pyrus spگیاه 
اولین بار از گونه براي این ). 1993بورکهاردت و لوترر (

آوري گردید و براي هاي بناب و ملکان جمعشهرستان
  ).8جدول ( .باشدفون استان آذربایجان شرقی جدید می

  
  يآوري گونهاطالعات مربوط به جمع -8جدول 

 Cacopsylla bidens.  

  تاریخ
محل جمع 
  آوري

  زیستگاه
وسیله 
  آوريجمع

  تعداد

  درخت گالبی  بناب  29/2/89
  

قیف 
  اشنایدر

  3♂و  6♀

  گیاهان علفی  ملکان  30/3/90
  

تورحشره 
  گیري

7♀  ♀ و5 

  
   ,.1758Cacopsylla pyri L يگونه

تر از اي کوتاههاي گونهمخروط:مورفولژیکیمشخصات 
ها معموال بلوطی تا نصف طول فرق سر است، رنگ آن

قهوه اي، بندهاي انتهایی شاخک تیره رنگ و بند انتهایی 
- 9و  3-9اشکال(شود به دو عدد موي بلند ختم می آن
تراکم و فقط در کم يهاي جلوخارهاي سطحی بال). 4

اند بنابراین سطح غشایی بال هاي بال متراکم شدهسلول
ناحیه ي بال جلوي در . به صورت نیمه شفاف است

هاي اي رنگ، سایههاي قهوهو درز آنال با خالکالووس 
هاي میانی بال وقات در سلولخاکستري رنگ گاهی ا

اند تر شدهها در یک سوم ابتدایی پهنبال. شونددیده می
عدد خار سیاه رنگ  5ساق پاهاي عقبی با ). 2-9شکل (

پاها همین ي اند و پنجهکه به صورت گروهی قرار گرفته
). 6- 9و  5-9اشکال (عدد خار سیاه رنگ  2 داراي

این . شکل است ا داسییپارامرهاي حشرات نر هاللی 
- 9شکل (باشد ترین وجه تمییز این گونه میویژگی مهم

1.(  
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ژنیتالیاي  -Cacopsylla pyri :1 ي گونه -9) اصلی(شکل   
سطح شکمی  -5شاخک،  -4سر،  -3بال جلوي،  -2افراد نر، 

  .سطح پشتی پاي عقبی -6پاي عقبی و 
توسط  1379این گونه براي اولین بار در سال  :پراکنش
نیا و همکاران از شهرستان تبریز براي فون خاقانی

این گونه در اکثر مناطق ایران به  ایران معرفی گردید
لیدي درختان گالبی معرفی شده عنوان یکی از آفات ک

  ).9جدول ( است
 Cacopsyllaي آوري گونهاطالعات مربوط به جمع -9جدول 

pyri.  
محل جمع   تاریخ

  آوري
وسیله   زیستگاه

  آوريجمع
  تعداد

  درخت گالبی  آذرشهر  4/3/90
  

قیف 
  اشنایدر

20♀ و  15 ♂ 

  گیاهان علفی  عجب شیر  4/4/89
  

تورحشره 
  گیري

2♀ و  5 ♂ 

  
   ,1848Cacopsylla pyricola Forester يگونه

اي هاي گونهسر داراي مخروط :مشخصات مورفولژیکی
بندهاي . شوندتیز میمثلثی شکل که در انتها نوك

 3- 10اشکال(اي تیره هستند شاخک به رنگ قهوهانتهایی 
هاي جلوي در فرم تابستانه داراي سطح بال). 4- 10و 

تر شده ها کشیدهخارهاي سطحی، در فرم زمستانه بال
هاي سیاه رنگی هستند که در قسمت میانی با توده
شوند هاي بال توسط خارهاي سطحی محدود میسلول

عدد خار که به  5 ساق پاهاي عقبی با). 2-10شکل (
 2ي پاهاي عقبی اند و پنجهصورت گروهی قرار گرفته

پارامرهاي ). 5-10شکل( دارند عدد خار سیاه رنگ
اي که قسمت ابتدایی آن ضخیم شده، حشرات نر ورقه

شده  مانندبه شدت قالب نیز رأس بند انتهایی ادآگوس 
  ).1-10شکل(است 

  
 -Cacopsylla pyricola  :1 يگونه-10) اصلی(شکل 

 - 5شاخک،  -4سر،  -3بال جلوي،  -2ژنیتالیاي افراد نر، 
  .خارهاي پاي عقبی

هاي در اکثر مناطق ایران از جمله شهرستان :پراکنش
بورکهاردت و لوترر (گزارش شده است  کرج و تهران 

خاقانی نیا و  سطوت و از شهرستان تبریز ) 1993
این . گزارش گردیدآوري و جمع 1379در سال همکاران 

جدول (گونه یکی از آفات کلیدي درختان گالبی است 
10.(  

  يآوري گونهاطالعات مربوط به جمع -10جدول 
Cacopsylla pyricola .  

محل جمع   تاریخ
  آوري

ي وسیله  زیستگاه
  آوريجمع

  تعداد

 ♂4  تله مالیز  ----   هشترود  23/3/90
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  Triozidaeيخانواده
   ,Bactericera albiventris* Forster 1848 يگونه

اي بیشتر هاي گونهطول مخروط :مشخصات مورفولژیکی
شاخک هر کدام  6و  5از نصف طول فرق سر، بندهاي 

شاخک به رنگ روشن  5و  4داراي یک ریناریا، بندهاي 
و با بند سوم شاخک اختالف رنگ قابل مشاهده است 

عرض آن  برابر 3 يهاي جلوطول بال). 4-11شکل (
رگبال  ،cu1aي سلول تقریبا هم اندازه  m1+2سلول . است

Rs جلوي بلند و به طور واضح سینوسی شده در بال
اي تیره، ساق پاي به رنگ قهوه). 3-11شکل (است 

). 5- 11شکل (عدد خار سیاه رنگ  1+2عقبی با 
پروکتیژر حشرات نر کوتاه و قسمت ابتداي آن مثلثی 

اندام ). 2-11شکل (بلندي است شکل و داراي موهاي 
تناسلی افراد ماده بزرگ و در سطح پروکتیژر داراي 

  ).1-11شکل(باشد موهاي بلند می
  

 -Bactericera albiventris :1ي گونه -11) اصلی(شکل   
سر  -4بال جلوي،  -3ژنیتالیاي افراد نر،  -2ژنیتالیاي افراد ماده، 

  .خارهاي پاي عقبی -5و شاخک و 
  

هاي یاسوج، هشتگرد، در ایران از شهرستان: پراکنش
آوري و گزارش شده است تهران، رودك، کرج جمع

شهرستان این گونه از ). 1993بورکهاردت و لوترر (
از شهرستان بناب به وسیله و گیري مراغه با تور حشره

استان آوري گردید و براي اولین بار از تله مالیز جمع
  ).11جدول (گردد می آذربایجان شرقی گزارش

  
 يآوري گونهاطالعات مربوط به جمع -11جدول 

Bactericera albiventris . 
محل جمع   تاریخ

  آوري
  تعداد  آوريجمعي وسیله  زیستگاه

♀4  تورحشره گیري  گیاهان علفی  مراغه  29/2/90 و 3 ♂ 
♀6  تله مالیز  ----  بناب  20/3/89 و  4 ♂ 

  
  ,Bactericera nigricornis* Forster 1848 يگونه

حشرات کامل به رنگ زرد کدر  :مشخصات مورفولژیکی
هاي سیاه اي با لکهیا نارنجی، در زمستان به رنگ قهوه

داراي . سینه و شکم سیاه رنگ هستندرنگ، قفس
اي سیاه رنگ و کوچک به طوري که هاي گونهمخروط

اي کمتر از نصف طول فرق سر هاي گونهطول مخروط
رنگ، هاي جلوي غشایی و بیبال). 4-12شکل(است 

هاي جلوي فاقد رگبال ها به رنگ زرد، سطح بال
در موجود  خارهاي شعاعیبه جز (خارهاي سطحی 

اي ران پاها قهوه). 3-12شکل ) (اي بالهاي حاشیهسلول
اي، ساق پاهاي  زرد مایل به قهو هاتا سیاه، ساق پا

-12و  5-12اشکال (عدد خار سیاه رنگ  1+2عقبی با 
پارامرهاي حشرات نر از نیمرخ باریک و خمیده و ). 6

بند انتهایی . ابتداي آن به صورت اریب بریده شده است
جنسی افراد ي زیر، صفحه)2-12شکل(ادآگوس کوتاه 

  ).1- 12شکل (تر از پروکتیژر است ماده کوتاه
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 : Bactericera nigricornis  يگونه -12) صلیا(شکل 

 -4بال جلوي،  -3ژنیتالیاي افراد نر،  -2ژنیتالیاي افراد ماده،  -1
سطح پشتی پاي  -6سطح شکمی پاي عقبی و  -5سر و شاخک، 

  .عقبی
  

در ایران بیشتر از مزارع سیب زمینی  :پراکنش
هاي البرز، هرازچاي، شیراز، یاسوج، زاگرس، شهرستان

دزفول، رامین و (بجنورد، فسا، همدان، خوزستان 
، نوشهر، بروجن و کنارك گزارش شده است )شوشتر

، اما براي فون استان )1993بورکهاردت و لوتر (
این گونه . دگردآذربایجان شرقی جدید محسوب می

-آذرشهر جمعهاي بناب و براي اولین بار از شهرستان

  ).12جدول (آوري گردید 
  

ي آوري گونهاطالعات مربوط به جمع -12جدول 
Bactericera nigricornis .  

محل جمع   تاریخ
  آوري

ي وسیله  زیستگاه
  آوريجمع

  تعداد

  گیاهان علفی  بناب  18/5/89
  

تورحشره 
  گیري

4♀ و 3 ♂ 

تورحشره   گیاهان علفی  آذرشهر  13/3/89
  گیري

10♀ و  6 ♂ 

  

   ,1961Bactericera tremblayi Wagner يگونه
- میلی 2-5/3حشراتی به طول  :مشخصات مورفولژیکی

اي مایل به سیاه، اي تیره و سر قهوهمتر، به رنگ قهوه
اي کمتر از نصف طول فرق سر، هاي گونهطول مخروط

اي تیره تا سیاه، بند شاخک کامال قهوه 4- 7 بندهاي
سایر بندهاي شاخک تر از سوم شاخک باریک و روشن

هاي جلوي در یک سوم انتهایی بال بال). 4- 13شکل (
هاي آن است و همچنین فاقد تر از سایر قسمتپهن

در  خارهاي شعاعی موجودبه جز (خارهاي سطحی 
در بال جلو سینوسی  Rs، رگبال )ايهاي حاشیهسلول

ساق پاهاي ، اي تیرهپاها به رنگ قهوه ،)3-13شکل (
پروکتیژر ). 5-13شکل(عدد خار سیاه رنگ  1+2عقبی با 

حشرات نر از نیمرخ به سمت عقب برگشته شده، 
اند و از نیمرخ به صورت افقی پارامرها توسعه یافته

بریده شده و قسمت ابتدایی بند انتهایی ادآگوس بلند و 
اندام جنسی حشرات ماده ). 2- 13شکل (باریک است 

ر از پروکتیژر تي زیر جنسی آن کوتاهکوچک و صفحه
  ).1- 13شکل (است 

  
 -Bactericera tremblayi: 1 ي گونه -13) اصلی(شکل 

سر  -4بال جلوي،  -3ژنیتالیاي افراد نر،  -2ژنیتالیاي افراد ماده، 
  .خارهاي پاي عقبی -5و شاخک و 
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در ایران از کرج و تهران گزارش شده است  :پراکنش
براي اولین بار این گونه ). 1993بورکهاردت و لوترر (

 ه استبه عنوان آفت جدید پیاز از تبریز گزارش گردید
  ).13جدول ) (2008کاظمی و مشهدي جعفرلو (

  
ي آوري گونهاطالعات مربوط به جمع -13جدول 

Bactericera tremblayi.  
محل جمع   تاریخ

  آوري
- ي جمعوسیله  زیستگاه

  آوري
  تعداد

26/6/89 ♀2  گیريتورحشره   گیاهان علفی  تبریز  و  1 ♂ 
♀2  تورحشره گیري  گیاهان علفی  مراغه  23/2/89 و  4 ♂ 
♀3  تورحشره گیري  گیاهان علفی  ملکان  89/2/29 و  4 ♂ 
  

 ,Bactericera trigonica* Hodkinsonي گونه
1981  

تر از اي کوتاههاي گونهمخروط :مشخصات مورفولژیکی
نصف طول فرق سر است، بند سوم شاخک باریک و 

-14شکل (شاخک کامال تیره رنگ هستند  4-7بندهاي 
هاي جلوي باریک و قسمت میانی بال عریض بال). 4

بلند و به طور خیلی ضعیف  Rsشده است، رگبال 
اي پاها به رنگ قهوه). 3-14شکل (باشد سینوسی می

عدد خار سیاه رنگ  1+2تیره، ساق پاهاي عقبی با 
قسمت پارامرهاي حشرات نر کوتاه و ). 5-14شکل (

رأس آن تیره رنگ، قسمت ابتداي بند انتهایی ادآگوس 
پروکتیژر حشرات ماده ). 2-14شکل (ست وسیع شده ا

  ).1-14شکل (ي پشتی آن محدب است در قسمت حاشیه
  

 -Bactericera trigonica :1  يگونه -14) اصلی(شکل   
سر  -4بال جلوي،  -3ژنیتالیاي افراد نر،  -2ژنیتالیاي افراد ماده، 

  .خارهاي پاي عقبی -5و شاخک و 
  

این گونه براي اولین بار توسط هادکینسون : پراکنش
از در ایران . آوري و توصیف شدجمع )1981(

، تهران، )هاي زرد چسبندهبا تله(هاي اهواز شهرستان
-جمع .Nasturtium spالبرز و کندوان از روي گیاه 

این ). 1993بورکهاردت و لوترر (آوري و گزارش گردید 
ز شهرستان مراغه و خسروشهر به وسیله اگونه 

براي فون استان آوري گردید و گیري جمعتورحشره
  ).14جدول (باشد آذربایجان شرقی جدید می

  
  . Bactericera trigonicaي آوري گونهاطالعات مربوط به جمع -14جدول 
محل جمع   تاریخ

  آوري
  تعداد  آوريي جمعوسیله  زیستگاه

♀2  تورحشره گیري  گیاهان علفی  مراغه  10/5/89 و  1 ♂ 

♀2  تورحشره گیري  گیاهان علفی  خسروشهر  26/6/89 و  4 ♂ 
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  ,Trioza chenopodii* Reuter 1876 يگونه

اي هاي گونهسر داراي مخروط :مشخصات مورفولژیکی
طول آن بیشتر از نصف طول فرق سر است، بندهاي که 

شاخک روشن و اختالف رنگی با بند سوم  5و  4
تر از سایر بندهاي شاخک ندارند، بند سوم شاخک بلند

هاي جلوي داراي سطح بال). 4-15شکل (آن است 
سلول  ي تقریبا اندازه m1+2خارهاي سطحی، سلول 

cu1 رگبال . استRs وتاه به در بال جلوي نسبتا ک
به ابتداي  Mطوري که نسبت به محل انشعاب رگبال 

ساق پاهاي عقبی با ). 3-15شکل(تر است بال نزدیک
). 6- 15و  5-15اشکال (عدد خار سیاه رنگ  2+1

پارامرهاي افراد نر به صورت راست و مستقیم و نوك 
پارامرها به رنگ سیاه، بند انتهایی ادآگوس به صورت 

). 2-15شکل(شود ریک دیده میي بلند و بایک میله
سطح پروکتیژر حشرات ماده داراي موهاي بلند و 

ي زیر جنسی حشرات قسمت انتهایی پروکتیژر و صفحه
  ).1- 15شکل (ماده باریک است 

  

  
  :Trioza chenopodiiي گونه -15) اصلی(شکل 

بال جلوي،  -3ژنیتالیاي افراد نر،  -2ژنیتالیاي افراد ماده،  -1 
سطح پشتی  -6سطح شکمی پاي عقبی و  -5شاخک،  سر و -4

  .پاي عقبی
  

از کشورهاي  1998در سال این گونه  :پراکنش
بورکهاردت (عربستان، کویت، عمان و یمن گزارش شد 

هاي از شهرستان نیز در ایران). 1998 و میفسود
شیراز گزارش گردیده  و شوشتر، خوزستان، اهواز

این گونه براي فون ). 1993 بورکهاردت و لوترر(است 
 معرفیي جدید استان آذربایجان شرقی به عنوان گونه

  ).15جدول ( می شود
  

 Triozaي آوري گونهاطالعات مربوط به جمع -15جدول 
chenopodii .  

محل جمع   تاریخ
  آوري

ي وسیله  زیستگاه
  آوريجمع

  تعداد

تورحشره   گیاهان علفی  بناب  29/4/89
  گیري

3♀ و  4 ♂ 

تورحشره   گیاهان علفی  تبریز  29/7/89
  گیري

7♀ و  2 ♂ 

  
  ,Trioza galii* Förster 1848 يگونه

اي هاي گونهسر داراي مخروط :مشخصات مورفولژیکی
-تر از نصف طول فرق سر، شاخکمثلثی شکل و بزرگ

برابر عرض سر، بند سوم  5/2 اي وها به رنگ قهوه
- 16شکل (برابر بند چهارم آن است  5/2شاخک حدود 

به (تیز و فاقد خارهاي سطحی هاي جلوي نوكبال). 4
اي هاي حاشیهدر سلول خارهاي شعاعی موجودجز 
کوتاه به طوري که نسبت  يدر بال جلو Rs، رگبال )بال

تر است به مبدا بال نزدیک Mبه محل انشعاب رگبال 
عدد خار سیاه  1+3ساق پاهاي عقبی با ). 3-16شکل (

نرها داراي پارامرهاي ). 6-16و  5-16اشکال (رنگ 
کوتاه و ضخیم، قسمت ابتداي آن از نیمرخ اریب دیده 

ژنیتالیاي افراد ماده کوتاه و ). 2- 16شکل (شود می
  ).1-16شکل (داراي صفحه زیرجنسی مثلثی شکل است 
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ژنیتالیاي افراد  -Trioza galii :1ي گونه -16) اصلی(شکل 
 -5سر و شاخک  -4بال جلوي،  -3ژنیتالیاي افراد نر،  -2ماده، 

  .سطح پشتی پاي عقبی -6سطح شکمی پاي عقبی و 
  

این گونه پیشتر توسط بورکهاردت و لوترر  :پراکنش
 اما از شهرستان همدان گزارش گردیده بود) 1993(

و در باشد براي فون استان آذربایجان شرقی جدید می
هاي  خسروشهر و مراغه از این تحقیق از شهرستان

- روي گیاهان علفی به وسیله تور حشره گیري جمع

  ).16جدول (آوري گردید
  

  يآوري گونهاطالعات مربوط به جمع -16جدول 
 Trioza galii.  

محل جمع   تاریخ
  آوري

ي وسیله  زیستگاه
  آوريجمع

  تعداد

تورحشره   گیاهان علفی  خسروشهر  29/7/89
  گیري

4♂ 

تورحشره   گیاهان علفی  مراغه  29/7/89
  گیري

7♀ 

 
 
 

  ,.Trioza urticae* L 1758 يگونه
متر، میلی 5/3تا  3ي بدن اندازه :مشخصات مورفولژیکی

اي تا سیاه، با لکه هاي زرد یا شیري بر به رنگ قهوه
. ها گاهی اوقات تیره و مات هستندروي بدن، این لکه
اي که هاي گونهاي و داراي مخروطسر به رنگ قهوه

بندهاي انتهایی . فرق سر استبلندتر از نصف طول 
اي تیره و به طور کامل با بند سوم شاخک به رنگ قهوه

هاي جلوي بال). 4- 17شکل (شاخک اختالف رنگ دارند 
 خارهاي شعاعی موجودبه جز (فاقد خارهاي سطحی 

ي به حاشیه Rs، رگبال )اي بالهاي حاشیهدر سلول
رگبال شود و نسبت به محل انشعاب جلویی بال ختم می

M اي و پاها به رنگ قهوه). 3-17شکل(تر است عقب
و  5-17اشکال(عدد خار سیاه رنگ  4ساق پاي عقبی با 

بلند و در قسمت انتهایی آن نوك  پارامرهاي نر). 17-6
). 2-17شکل(تیز شده و بند انتهایی ادآگوس بلند است 

شود و ژنیتالیاي افراد ماده بلند و در انتها نوك تیز می
تر از پروکتیژر است ي زیر جنسی کوچکهصفح

  ).1- 17شکل() 1993بروکهاردت و لوترر (

  
ژنیتالیاي افراد  -Trioza urticae :1ي گونه -17) اصلی(شکل
 -5سر و شاخک،  -4بال جلوي،  -3ژنیتالیاي افراد نر،  -2ماده، 

  .سطح پشتی پاي عقبی -6سطح شکمی پاي عقبی و 
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) کشور هند(از آسیا  1992این گونه در سال : پراکنش

از  2000توسط اوسیانیلسون گزارش گردید و در سال 
گزارش   کشور سوئیس توسط بورکهاردت و فریولر

گزارش  هاي زیبار، نوشهردر ایران از شهرستان. شد
در این این گونه ). 1993بورکهاردت و لوترر (گردید 

-از شهرستان تبریز از روي گیاهان علفی جمعپژوهش 

براي اولین بار از استان آذربایجان ي گردید و آور
  . )17جدول ( شودگزارش می شرقی معرفی و

  
  
  
  
  

 Triozaي آوري گونهاطالعات مربوط به جمع -17 جدول

urticae.  
محل جمع   تاریخ

  آوري
ي وسیله  زیستگاه

  آوريجمع
  تعداد

1/5/89  
  

گیاهان   تبریز
  علفی

تورحشره 
  گیري

5♀ و  4 ♂ 
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