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مقدمه:
صنوبر و بيد از مهمترين درختان سريعالرشد در عرصههاي جنگلي و نيز فضاهاي سبز شهري به شمار ميروند.
آفات مختلفي به درختان نامبرده حمله كرده و ايجاد خسارت ميكند كه در ميان آنها سنك بيد و صنوبر اهميت
ويژهاي دارد .سنك بيد در بسياري از استانهاي كشور از جمله البرز و تهران انتشار دارد و اهميت اقتصادي آن زياد
است.
معرفی حشره:
سنك بيد و صنوبر حشرهاي است مكنده با نام علمي  . Monosteria unicostataاين حشره متعلق به راسته
 Hemipteraو خانواده  Tingidaeميباشد .اين حشره اولين بار توسط باب مراد به عنوان يكي ازآفات مهم
درختان خانواده  Salicacaeدر كرج معرفي شده است.
مرفولوژی یا شکل شناسی:
حشره كامل سنكي به طول  2تا  3ميلي متر و رنگ آن قرمز قهوه اي مايل به تيره است .اين حشره داراي  5سن
پورگي بوده و داراي دگرديسي ناقص ميباشد.
حشرات كامل تحرك زيادي روي شاخهها داشته و معموالً در سطح رويي برگها و يا همراه با جمعيت پورههاي
سنين مختلف در سطح زيري برگها ديده ميشوند.

الف :پوره سن يك

ب :پوره سن آخر

ج :حشره كامل

بيولوژی یا زیست شناسی :
اين حشره داراي  4-3نسل در سال است و زمستان را به صورت حشره كامل زير برگهاي ريخته شده و يا علفهاي
هرز سپري ميكند .در اوايل بهار مجددا فعاليت خود را از سر ميگيرد و به درختان بيد و تبريزي مجددا حمله مي-
كند .حشرات ماده اغلب تخمهاي خود را در سطح رويي برگ و داخل پارانشيم ميگذارد .از اواسط خرداد تا اواخر
شهريور تمام مراحل رشدي حشره به طور همزمان روي درختان صنوبر و بيد ديده ميشود.
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 -تجمع پورهها و حشرات كامل در زير برگ

نحوه ایجاد خسارت:
اين آفت در مرحله پورگي و حشره كامل خرطوم خود را در بافت برگهاي درختان فرو برده و از شيره گياهي تغذيه
ميكند .كلروپالست برگ در محل تغذيه از بين رفته و لكههاي زرد رنگي در سطح برگ ايجاد ميگردد .به علت
تولي د مواد دفعي زياد توسط آفت به ويژه در مواقع طغياني يك اليه تقريباً دائمي به صورت لكههاي سياه غالباً در
پشت پهنك برگ به وجود ميآيد .همچنين پوستههاي پوره ها نيز درسطح زيرين برگها توسط مواد دفع شده آفت
چسبيده به برگ باقي ميمانند .اين عوامل موجب اختالل در فعاليت برگها خصوصاً فتوسنتز ميشود .در نهايت
سطح رويي برگ زرد شده و حالت سوختگي پديدار ميگردد .در طغيان آفت ،برگها خشك شده و خزان زودرس
پديدار ميگردد.
از طرف ديگر حشرات ماده سنك در زمان تخمريزي با فرو بردن تخمريز به داخل پارانشيم برگها  ،ايجاد خسارت
مينمايند .در مجموع درختان مورد حمله آفت ضعيف شده و مستعد آفات چوبخوار ميگردند.
ريزش زود هنگام برگها در طول بهار و تابستان از عاليم خسارت شديد آفت است .
در شرايط آب و هوايي كرج افزايش جمعيت آفت از اواخر ارديبهشت ماه تا اواسط تير ماه بوده و مجدداً در
شهريور ماه جمعيت آفت افزايش مي يابد.

 -عالئم خسارت آفت
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کنترل آفت :
 در صورت لزوم براي مبارزه شيميايي ميتوان از سموم سيستميك يا نفوذي نظير ايميداكلوپريد(كنفيدور)،ديازينون و فوزالون استفاده نمود .زمان سمپاشي معموالً به محض افزايش جمعيت آفت و مشاهده اولين
عاليم خسارت روي درختان ميباشد.
 كاشت ارقام مقاوم  :طبق تحقيقات به عمل آمده در ايران جربيد  ،بيد جودانك  ،بيد مشك ،بيد قرمز ،سياهبيد و بيد نوكا نسبت به اين آفت مقاوم تر شناخته شدهاند و گونههاي بيد سفيد ،زرد بيد و بيد فري نسبت
به اين آفت حساسترند .در ميان كلنها و گونههاي صنوبر نيز  P.albaو  P.nigraحساستر شناخته شده و
گونه P.deltoidesمقاومتر است.
 سنك بيد داراي دشمنان طبيعي نيز ميباشد كه معموال در مواقع طغياني از كارايي مناسبي برخوردار نيستند.منابع مورد استفاده:
-

بهداد ،ابراهيم .6311 ،آفات و بيماريهاي درختان و درختچه هاي جنگلي و گياهان زينتي ايران ،چاپ نشاط اصفهان708 ،
صفحه.

-

بهداد ،ابراهيم .6376 ،حشره شناسي مقدماتي و آفات مهم گياهي ايران ،انتشارات نشر يادبود 724 ،صفحه.

-

معاونت آموزشي پژوهشكده معاونت شهري و روستايي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور .6330 ،آفات مهم گياهان
فضاي سبز ،موسسه نشر پرك 634 ،صفحه.

 احديت و همكاران . 6330 ،بررسي مقومت آنتي زنوزي گونه هاي مختلف بيد نسبت به سنك بيد و صنوبر ،فصلنامه دانش نوينكشاورزي پايدار ،سال هفتم ،شماره يك.
 باب مراد و همكاران .6373 ،بررسي بيولوژي سنك صنوبر در كرج .مجله پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي .شماره،12صفحه .72 -86
 باب مراد و همكاران .6377 ،مقايسه خسارت سنك صنوبر روي گونه ها و كلنهاي صنوبر در كرج.فصلنامه تحقيقات حمايت وحفاظت جنگلها و مراتع ايران .جلد  8شماره  ،2صفحه .664-601
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