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 چکیده

. گردنداز برگ پرچم گندم موجب خسارت میبا تغذیه   Oulema melanopusخوار غالتسوسک برگ یالروها

در نکا  واقع استان مازندران سه مزرعهدر روی گندم  این آفتزایی با هدف بررسی امکان خسارت تحقیق این

 .به اجرا در آمد 2939و  2931در طی سالهای   پهناب( ستگاهی)ا باریدشت ناز( و جو ستگاهی)ا یکال(، سار عیبا ستگاهی)ا

 یساقه 21زده و آفت یساقه 21ای الروها، از هر نقطه زمان با اتمام فعالیت تغذیههمتعیین و  نقطه 21 در هر مزرعه

با استفاده از  و زده عکس تهیه شدهای آفتاز برگ پرچم ساقه گردیدند.گذاری شمارهطور تصادفی انتخاب و  هسالم ب

در تصویر سطح برگ پرچم  یشاخص خوردگ UTHSCSA ImageTool for Windows Version 3 نرم افزار

های در فصل برداشت، خوشه ساقهی شدند. بندگروه (>٪41 و 41-11، 11-21، <٪21رده ) 4در ها نمونه

 گردید. گیریاندازه و وزن هزار دانه موجود در هر خوشه یو تعداد دانه و وزن دانه جمع آوری گذاری شده عالمت

 منفی ریتاثو وزن هزار دانه بر وزن و تعداد دانه در هر خوشه  تواندیم الروها یا هیتغذ تینشان داد که فعال جینتا

  >٪41در رده . یافتوزن دانه و تعداد دانه در خوشه کاهش  ،سطح برگ پرچم یخوردگدرصد  شیگذاشته و با افزا

اهان سالم یخوردگی برگ پرچم،کاهش وزن دانه، تعداد دانه و وزن هزاردانه در گیاهان خسارت دیده در مقایسه با گ

ولی از  بود. %51/23و  %83/28, %41/91 به ترتیب2939در سال و  %68/91و  %58/18، %85/41به ترتیب  2931در سال 

 ٪41قرار داشته و بندرت به رده بیش از  ٪11-21و  ٪21که شاخص خوردگی عموماً در رده های کمتر از جائیآن

زایی این آفت در مناطق رسید، و همچنین تعداد ساقه های با برگ پرچم آفت زده در واحد سطح پایین بود، خسارت

   پایین تا متوسط بود. مورد آزمایش 



 ت، مازندرانرسوسک برگخوار غالت، خسا ها:کلید واژه 

 

 مقدمه

Oulema melanopus (L.)خوارغالتسوسکبرگ

(Col., Chrysomelidae) غالت مهم آفات از یکی

استبه دنیا در گندم سوسک.ویژه کوچکیحشرهاین

است سینهپشتفلزی،تیرهآبیرنگهبهاییبالپوشبا

براقوفلزیتیرهآبییاسیاهسروزردپاهاوبراقنارنجی

مرغیتخمحشرهاینالروچون. هستندبرجستههاچشمو

ترشحلزجیمایعبدنسطحدرواسترنگسیاهو

حشرات گویند.میزالوییکرمآنبهزارعینکند،می

الرو و زالوییکامل پارانشیهای از آنها م بهبرگرویی

رگبرگاتمواز تغذیه سوراخنمودهها را برگ ولی

ازکنند.نمی تغذیه با بالغ طیمراحلالرویو اینحشره

mailto:hbarari@yahoo.com
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اپیدرموپارانشیمسطحروییبرگگندموجوبهموازات

رگبرگاصلیباعثکاهشسطحفتوسنتزیشدهونقصان

االروه.تغذیه(Kostov, 2001د)شومحصولراسببمی

مرحله میوگلدهیتا ادامه اصلییابدسنبله خسارت و

 ایجاد توسطالروها قادرند چونالروها تایکمیشود،

 ,Livia)برابروزنبدنشانازبیوماسگیاهیتغذیهکنند18

2006). 

به اروپا بومی آفت منطقهاین میویژه بالکان باشد.ی

ندرمناطقمرطوببیشآخسارت درگونهاینتراست.

 سال1111سال در و آمریکا نیزاز کانادا از اخیر های

( است شده  ;Hodgson and Evans, 2007گزارش

Kher et al., 2011برگ سوسک در(. غالت خوار

بلغارستان،صربستان، لهستان،مجارستان،مولداوی،روسیه،

ایران، پاکستان، هند، ایتالیا، آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند،

بهآمر کانادا و  باشدعنوانآفتمهمغالتمطرحمییکا

(Walczak, 2005; Kher et al., 2011.) 

توانگندم،خوارغالتمیهایسوسکبرگازمیزبان

جو،ذرت،چاودار،ارزن،برنج،سورگوم،یوالف،سودان

ای،اویارسالموتریتیکالهراگراس،ارزنوحشی،مرغپنجه

 برد. برگنام خسوسک غالت گیاهانوار روی بندرت

 Rao et al,. 2004;  Hodgsonشود)برگدیدهمیپهن

and Evans, 2007ترجیحمیزبانیاینآفتدرمناطق .)

می فرق جغرافیای بهمختلف لهستانکند، در مثال عنوان

یوالفرابهجووتریتیکالهبهاره،درمجارستانذرتودر

(.بهKher et al., 2011)دهدآمریکاگندمراترجیحمی

زیادی تحقیقات دنیا، در استراتژیکگندم اهمیت دلیل

 ,.Battenfield et alرویاینآفتانجامگرفتهاست)

1982; Ihrig et al,. 2001; Olfort et al., 2004; 

Philips et al.; 2011; Kher et al., 2011حشرات .)

هند.خسارتدکاملمزارعدیرکاشتوتنکراترجیحمی

رویبرگ بهالروها استها، مهم بسیار برگپرچم ویژه

دهیموجبکاهشفتوسنتزویخوشهکهدراوایلمرحله

موجبکاهش نهایتاً و گیاه فعالیتغذاسازی در اختالل

 ;Kher et al., 2011گردد)کمیتوکیفیتمحصولمی

Wellso et al., 1973مزرعه که شدید خسارت در .)

ازدورسفیدبهآفت کاهش٪44رسد،حدودنظرمیزده

 رخ استمحصول بیشداده مرحله. بین خسارت یترین

خمیریدانهگل و رخمیدهیگندم چونالروهاها دهد.

بهمیزانزیادتغذیهکردهوبندرتازبرگیبهبرگدیگر

شانبیشازحشراتکاملاست.کنند،خسارتحرکتمی

78٪ توسط خسارت )سن آخر سن ایجاد4الروهای )

برگپرچمبیشترینخسارتاقتصادیومی از تغذیه شود.

(.Kher et al., 2011گردد)کاهشعملکردراموجبمی
الرویبهرطوبتنسبییجنینیودورهیطولدوره

(.Walczak, 2005ودرجهحرارتمحیطبستگیدارد)

ب جوان بافت و خورشید نور به جلبرگالروها ها

تغذیهمی فعالیت بیشترین بنابراین رویشوند، آنها ای

درلهستان،وقتیهایانتهاییبوتهگندمرخمیبرگ دهد.

 حدود بطول تخم از شده خارج الروهای اولین 4که

باشد.هامیمتربرسند،زماناوجخروجالروهاازتخممیلی

ایسوسکبرگ گندم مزارع اکثر در غالت رانخوار

توانازگیالنتابلوچستانایداشتهوآنرامیفعالیتتغذیه

( Rajabi and Behrozin, 2007یافت سوسکاین(.

دزفولشرقی،کرمانشاهواصفهان،آذربایجانتهران،اطراف

خواربرخیازپارامترهایزیستیسوسکبرگ.داردانتشار

( اصفهان در وNaeim, 1993غالت شرق( یآذربایجان

قرارگرفتهاست  ,.Talebi Chaychi et al)موردمطالعه

1999; Seyedi Sahebari et al., 2000; Seyedi 

Sahebari, 2007.)درمناطقیکهبرعلیهسنگندممبارزه

می انجام شیمیایی گیرد، غالتسوسکبرگعموماً خوار

رضایت حد تا مینیز کنترل )بخشی  Rajabi andشود

Behrozin, 2007.)



1317زمستان،4شماره41(،جلدیکشاورزی)مجلهعلمیپزشکاهیگ  44 

Gallun et al. (1967)کاهشزانیمیابیارزیبرا

محصولگندمرقممونون،تعداددانهووزندانهدرخوشه

بییهاساقه شیکه توسط٪18از آنها سطحبرگپرچم

نمودندوسهیسالممقایهاآفتخوردهشدهبودراباساقه

یافتهاست.کاهش٪13دانهوزنکردندکهیریگجهینت

Nori Ghanbolani(1995)م برآورد زانیروش

بدخسارتسوسکبرگ را غالت توضنیخوار حیشرح

 است: معییهاساقهداده مقدار برگپرچمآنینیکه هااز

شدهیالروهالهیبوس خورده درصدآفت اساس بر اند

یبندخسارتگروه ساقهگذاریعالمتو و فاقدیهاشده

معزینیخوردگ تعداد فصلگردند.یخصممشنیبه در

برداشتکیشدهبهتفکیگذارعالمتیهابرداشت،خوشه

خوشه هر در  دانه وزن و دانه تعداد مو گردد.یمحاسبه

خسارتبازانیسپسم گروه هر از بدستآمده محصول

ساقهزانیم بیهامحصول رابطه و کاهشزانیمنیسالم

شود.یبرگپرچممحاسبهمیمحصولودرصدخوردگ

Rouag et al., (2012)گندمتهیوار1یآلودگزانیم

شرا در را الجزاطیدوروم در قرارریمزرعه مطالعه مورد

برا آنها خوردگنییتعیدادند. ازیدرصد برگپرچم،

ها پرچم دیبرگ تهدهیخسارت باهیعکس و نموده

 افزار نرم از خوردگProMesurim 08استفاده یدرصد

را برگ .(Rouag et al., 2012)ودندنمنییتعسطح

تعداددانهووزنسهیکاهشمحصولرابامقازانیمسپس

ساقه خوشه در سالمبدستآوردند.یهادانه و آفتزده

یبندگروهرده4دریبرگپرچمراآنهاشاخصخوردگ

 کم(1نمودند: از ٪18تر ،1 )18-18٪ و18-48٪(3،

 .٪48ازشیب(4یرده

مطالعهب هیچ تاکنون اینکه به توجه موردا در ای

ایندرایرانانجامنشدهاست،O. melanopusخسارتزایی

سوسکبرگخوارییامکانخسارتزایبررستحقیقباهدف

بهاجرادرآمد.غالتدرمزارعگندماستانمازندران

 هامواد و روش

یمزرعهسه،تحقیقدراستانمازندرانایناجرایبرای

هکتارییک )الین نکاشهرستانسهدر(0811Nگندم

بایع) 36))(کالایستگاه
o
38ʹ59ʺN, 53

o
17ʹ50ʺE, 49 

m) ،دشت)ساری نازایستگاه )(36
o
33ʹ58ʺN, 

53
o
3ʹ31ʺE, 42 m)پهناب)جویبارو (ایستگاه

(36
o
38ʹ42ʺN, 52

o
54ʹ43ʺE, -7 m)ازاوایلوانتخاب

سوم1311اسفند دهه تا 1311اردیبهشت با1313و

.شدگرفتهزیرنظرآفتفعالیتدورههفتگی،بازدیدهای

آفترویبرگالروهایایتغذیهفعالیتاتمامبازمانهم

انتخابویگزاگزیحرکتبامزرعههردرنقطه18گندم،

آفتساقه18تعدادنقطههردر آثاردارای)زدهی

عالیمسالم)فاقدیساقه18و(پرچمبرگرویخوردگی

وانتخابتصادفیطوربه(پرچمبرگرویخوردگی

عالمت شدند 188وسالمیساقه188مجموعاً)گذاری

 ,Hodgson and Evans)(مزرعههرازآلودهیساقه

توسطکههاییساقهها،نمونهانتخابدر.(2007

بودنددیدهخسارتدیگریعاملهریاوخوارانساقه

نشدندگذاریعالمت دارایدیجیتالدوربینازاستفادهبا.

روییازمگاپیکسل،4باالیوضوح پرچمبرگسطح

عملیاتدرسالاول،.گرفتهشدعکسزدهآفتهایساقه

هایزدهدرتاریخبرداریازبرگپرچمگیاهانآفتعکس

17 ،10 11و روشنایی:1311اردیبهشت دوره )طول

 4/13تاریکی :4/18 جویبار،ساعت( مزارع ترتیبدر به

دوم، سال در گردید. اجرا نکا و عملیاتساری

0هایبرداریدرتاریخعکس ،18 1313اردیبهشت13و

گرفت. انجام نکا و جویبار ساری، مزارع در ترتیب به

ازاستفادهباوشدهمنتقلرایانهبهشدهگرفتههایعکس

 UTHSCSA image tool for windowsافزارنرم

version 3نمونههرپرچمبرگسطحخوردگیدرصد

.شدمحاسبه
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 روش اساس Rouag et al., (2012)بر شاخص،

آفتزدهخوردگ گیاهان در یسطحبرگپرچم رده4در

،٪18-18(1یرده،٪18ترازکم(1یرده:یشدندبندگروه

سطحخوردگی٪48ازشیب(4یردهو٪48-18(3یرده

.برگپرچم

دههبرداشتفصلدر محصول)در خرداد هریدوم

تفکیکبهشدهگذاریعالمتهایساقهیخوشه(،دوسال

ایجداگانههایپاکتداخلدرهمربوطاتیکتباوبرداشت

گرفتندقرار ها،نمونهرطوبتدرصدسازییکسانبرای.

14مدتبهگرادسانتیدرجه78گرمایباآوندرهاخوشه

موجوددانهوزنودانهتعدادسپس.شدنددادهقرارساعت

زدهخوشهووزنهزاردانهدرگیاهانسالموآفتهردر

تعداددانهسهیکاهشمحصولبامقازانیمگیریشد.اندازه

آفتزدهیهاساقهووزنهزاردانهخوشههرووزندانهدر

ازآنالیزرگرسیون،رابطه.بااستفادهمحاسبهگردیدوسالم

 و آفت توسط پرچم برگ خوردگی درصد اجزایبین

 :عملکرد دانهووزندانهدرهرخوشه ووزنهزارتعداد

.گردیدمحاسبهدانه



  نتایج

 2931الف. سال 

خوارگذرانسوسکبرگاولینحشراتکاملزمستان

درمزارعگندممنطقهمشاهدهشدندو13/11/11غالت،از

گیریجمعیتآنهابهاوجخودرسید.جفت14/11/11در

سوسک از 10/11/11ها تا و داشت.3/1/11شروع ادامه

اولینتخم تخم1/1/11هایآفتدر تعداد دروحداکثر

،11/1/11اولینالروهادرمشاهدهگردید.17/1/11تاریخ

تاریخوآخرینالروهادر10/1/11حداکثرتعدادالرودر

یفعالیتپایاندوره.رویبرگگندمدیدهشدند17/1/11

تغذیه مطالعه، مناطقمورد در رویگندم تا14ایالروها

 اردیبهشتماهبود.14

 تعداد برداشتمحصول، هنگام 13در از 188نمونه

عالمتنمونه شدهی منطقهگذاری )ایستگاهی ساری ی

وبیماریدشتناز(براثرخسارتآفاتدیگروعوامل زا

هاحذفگردیدند.هاازجمعنمونهیاکندهشدنشماره

همان جدول در که از1گونه است، شده داده نشان

یموردمطالعهازمناطقمختلفزدهگیاهآفت177مجموع

،ساری)ایستگاه188برداری)نکا)ایستگاهبایعکال(=نمونه

 = پهن77دشتناز( )ایستگاه جویبار و = سطح188اب( ،)

 (0/10+1/17=1/44≈41)  ٪41خوردگیبرگپرچمدر

ترینتعدادبود.کم٪18ترازآوریشدهکمهایجمعنمونه

و٪48یشاخصخوردگیبیشاز(دررده٪1/11نمونه)

یشاخصخوردگی(دررده٪1/41ترینتعدادنمونه)بیش

(.1قرارگرفتند)جدول٪48تا18بین

زایشدرصدخوردگیسطحبرگپرچم،میانگینبااف

1وزندانهوتعداددانهدرهرخوشهکاهشیافت)جداول

 کم3و رده(. در دانه کاهشوزن کمترین ی از %18تر

خوردگیسطحبرگپرچممشاهدهگردید.ولیدرهرسه

دربرداریبیشینمونهمنطقه ترینمیزانکاهشوزندانه

رده گردید48یبیشاز خوردگیبرگپرچممشاهده %

ترینمیزانکاهشتعداددانهدرترینوبیش(.کم1)جدول

خوردگی>٪48و<٪18یهرخوشهنیزبهترتیبدررده

(.3سطحبرگپرچممشاهدهشد)جدول

وزندانهمیانگیننیرابطهبدرهرسهمنطقهنمونهبرداری،

خوردگ درصد و خوشه برگپریدر صورتسطح به چم

کهنشاندهندهکاهشوزنبودیمنفونیرگرسبیوباشیخط

.برآورد(4)جدولباشدیمآفتخسارتزانیمشیدانهباافزا

نشاندهندهدقتزیمعادلهحاصلنی(باالبراR²)نییتببیضر

ونیرگرسبیباشد.باتوجهبهشیبرآوردشدهمونیرگرسیباال

هرواحدخسارتحدودشیافزایازادردامنهبرآوردشدهبه

درهرخوشهبهترتیبوزندانهزانیگرمازم34/8و4/8،37/8

.(4)جدولکاستهشدهاستدرنکا،ساریوجویبار
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 بهمچنین تعدادنیرابطه ومیانگین خوشه در دانه

یبهصورتخطخوارغالتبرگدرصدخسارتسوسک

کهبود(باالR²)نییتببیضربایمنفونیرگرسبیوباش

 کاهش دهنده افزاتعدادنشان با خسارتزانیمشیدانه

 .(4)جدولباشدیمآفت

کمترینوبیشترینکاهشوزندانهوتعداددانهدرهر

زده آفت گیاهان مجموع در هزاردانه وزن و یخوشه

کمتریدرردهبیبهترتگانهآوریشدهازمناطقسهجمع

 بیشت٪18از و از یخوردگ٪48ر پرچم مشاهدهبرگ

(.1و4)جداولگردید

ی برگ خوردگ شاخصهای مختلف آوری شده از نکا، ساری و جویبار که در ردهی جمعزدههای آفتنمونه  درصد . 2جدول 

 ( 2931سال ) پرچم قرار گرفتند

Table 1. The percentage of infested samples collected from Neka, Sari and Joybar with different flag leaf 

infestation rate in 2013 

Total samples n=277Joybar  n=100Sari  n=77Neka  n=100Flag leaf infestation rate
18.8±0.2129±0.2413±0.6313±0.38<10%
27.1±0.4928±0.5019.5±0.8332±0.4810-20%
42.2±0.5437±0.1741.6±0.9848±0.8320-40%
11.9±1.916±3.6826±2.847±2.56>40%

n= the number of collected samples in each site 

 

 
 

 سوسک توسط پرچم برگ سطح خوردگی دارای) زدهآفت گیاهان در( گرم برحسب) خوشه هر هایدانه وزن(  SE±)میانگین. 1 جدول

 (.2931 سال) %(L) دانه وزن کاهش درصد و( پرچم برگ سطح خوردگی فاقد) سالم گیاهان و( غالت خواربرگ

Table 2. Mean (±SE) of grain weight (g) per spike in infested plants (having the pest damage symptoms on flag leaf 

surface) and intact stems (without damage symptoms) and percentage of grain weight loss (L%) in 2013 

Flag leaf 

infestation 

rate 

Infested Intact L% Infested Intact L% 
Infes

ted 
Intact L% 

 Neka  n=100 Sari  n=77 Joybar  n=100

<10% 2.57±0.80 2.59±0.20 0.77 3.21±0.15 3.28±0.36 2.13 2.40±0.12 2.42±0.13 0.83 

10-20% 2.30±0.09 2.45±0.11 6.12 2.65±0.31 2.94±0.18 9.86 2.10±0.09 2.39±0.09 12.13 

20-40% 1.79±0.09 2.50±0.09 28.40 2.22±0.15 2.87±0.14 22.65 1.91±0.08 2.50±0.10 28.0 

>40% 1.19±0.29 2.39±0.12 50.21 1.97±0.14 2.85±0.09 30/88 1.34±0.22 2.52±0.12 46.83 

n= the number of collected samples in each site 

 

 

 

 خوار برگ سوسک توسط پرچم برگ سطح خوردگی دارای) زدهآفت گیاهان در خوشه هر های¬دانه تعداد(  SE±)میانگین. 9 جدول

 (.2931 سال%( )R) خوشه در دانه تعداد کاهش درصد و(  پرچم برگ سطح خوردگی فاقد) سالم گیاهان و( غالت

Table 3. Mean (±SE) of grain number per spike in infested plants (having the pest damage symptoms on flag leaf 

surface) and intact stems (without damage symptoms) and percentage reduction in grain number (R%) in 2013 

Flag leaf 

infestation 

rate 

Infested Intact R% Infested Intact R% Infested Intact R% 

Neka  n=100 Sari  n=77 Joybar  n=100 

<10% 54.31±3.71 54.45±3.86 0.26 60.80±3.16 60.90±5.48 0.16 56.21±2.48 56.86±2.25 1.14 

10-20% 53.19±1.65 53.47±2.02 0.52 56.07±5.38 58.20±3.66 3.66 55.25±1.98 56.53±1.94 2.26 

20-40% 44.48±1.88 53.94±1.87 17.54 47.09±2.60 59.22±2.45 20.48 45.77±1.98 57.32±2.01 18.73 

>40% 36.29±7.23 53.43±3.47 32.08 43.80±2.19 59.80±1.98 26.76 44.83±5.52 55.17±3.25 19.19 
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زده )دارای خوردگی سطح آفت.  رابطه بین میانگین وزن دانه )بر حسب گرم( و تعداد دانه در هر خوشه در گیاهان 4جدول 

 .(2931)سال  ونیرگرس زیبا استفاده از آنالبرگ پرچم توسط آفت(  

Table 4. The relationship between mean of grain weight (g) and grain number per spike in infested 

plants (having the pest damage symptoms on flag leaf surface) using regression analysis in 2013 

Sampling site Mean of grain weight per spike (g) Mean of grain number per spike 

Neka y = -0.408x + 2.935 

R² = 0.919
y = -6.277x + 62.76 

R² = 0.925
Sari y = -0.37x + 3.4 

R² = 0.987
y = -5.998x + 66.93 

R² = 0.970
Joybar y = -0.348x + 2.78 

R² = 0.987
y = -4.307x + 61.42 

R² = 0.885
 

آوری شده از نکا، ساری و جویبار در ی جمعزدهی آفت. درصد کل کاهش وزن دانه و تعداد دانه در هر خوشه8جدول 

   166کل نمونه=  د. تعدا(2931)سال های مختلف شاخص خوردگی سطح برگ  رده
Table 5. Percentage of total grain weight loss and reduction in grain number per spike of infested plants 

collected from Neka, Sari and Joybar with different flag leaf infestation rate in 2013. n=277 
Numbers of infested 

plants in each group
% grain weight loss% reduction in grain 

number
Flag leaf infestation rate

524.81±1.731.62±1.47 <10%

759.41±1.722.16±0.9110-20%

11726.39±1.8719.07±0.8520-40%

3342.58±5.9025.86±3.88>40%

 

 

ردگی سطح برگ پرچم توسط سوسک زده )دارای خوآفتوزن هزاردانه )بر حسب گرم( در گیاهان  (SE±)میانگین. 8جدول 

   166تعداد کل نمونه=  .(2931)سال  خوار غالت( و گیاهان سالم )فاقد خوردگی سطح برگ پرچم(  و درصد کاهش وزن هزاردانه برگ

Table 6. Mean (±SE) of 1000-kernel weight (g) in infested plants (having the pest damage symptoms on 

flag leaf surface) and intact stems (without damage symptoms) and percentage of 1000-kernel weight loss 

(K%) in 2013    n=277 

Numbers of 

infested plants in 

each group

Percentage of 

1000-kernel 

weight loss

1000-kernel weightFlag leaf infestation 

rate
Intact plantsInfested plants

523.3548.03±3.7746.42±3.20<10%

757.3246.21±2.5942.83±2.6210-20%

1178.8646.20±1.6242.11±2.5620-40%

3332.7646.01±1.6230.93±4.56>40%

 2939ب. سال 

خوارگذرانسوسکبرگاولینحشراتکاملزمستان

ازتاریخ درمزارعگندممنطقهمشاهده18/11/11غالت،

 تاریخ در و خود11/11/11شدند اوج به آنها جمعیت

ازتاریخگیریسوسکرسید.جفت شروعو14/11/11ها

 تاریخ تخم1/1/13تا اولین داشت. درادامه آفت های

10/11/11تاریخ تاریخ تخم تعداد حداکثر 11/1/13و

تاریخ در اولینالروها گردید. حداکثر18/1/13مشاهده ،

تاریخ در الرو تاریخ18/1/13تعداد در وآخرینالروها

دوره14/1/13 پایان شدند، دیده گندم برگ یروی

ایالروهارویگندمدرمناطقموردمطالعه،فعالیتتغذیه

 ردیبهشتماهبود.ا13تا18

 تعداد برداشتمحصول، هنگام 11در از 188نمونه

اثرخسارتیمنطقهگذاریشدهیعالمتنمونه بر ینکا

بیماری عوامل و دیگر نمونهآفات جمع از حذفزا، ها

نشاندادهشدهاست،7گونهکهدرجدولگردیدند.همان
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 مجموع آفت101از زدهگیاه از مطالعه مورد مناطقی

مختلفنمونه = بایعکال( )ایستگاه ساری01برداری)نکا ،

 = دشتناز( =188)ایستگاه پهناب( )ایستگاه جویبار و

188 در پرچم برگ خوردگی سطح ،)4/11٪

(4/11≈3/11=1/14+7/31 جمعنمونه( شدههای آوری

کم از کم٪18تر )بود. نمونه تعداد رده٪1ترین در ی(

بی شاخصخوردگی بیش٪48شاز نمونهو تعداد ترین

سطح٪18ترازیشاخصخوردگیکم(دررده7/31٪)

 (.7برگپرچمقرارگرفتند)جدول

باافزایشدرصدخوردگیسطحبرگپرچم،میانگین

0وزندانهوتعداددانهدرهرخوشهکاهشیافت)جداول

 کم1و رده(. در دانه کاهشوزن کمترین ی از ٪18تر

خوردگیسطحبرگپرچممشاهدهگردید.ولیدرنمونه

بیش ترینمیزانکاهشوزندانهدرهایساریوجویبار

رده از بیش آمد٪48ی بدست پرچم برگ خوردگی

درمنطقه0)جدول ایدارایبیشاز(. هیچنمونه نکا ی

ترینخوردگیبرگپرچمجمعآورینگردید.کم48٪

بیش کاو میزان بهترین نیز خوشه هر در دانه هشتعداد

رده <٪18یترتیبدر >٪48و خوردگیسطحبرگ

(.1پرچممشاهدهشد)جدول

وزنمیانگیننیرابطهبدرهرسهمنطقهنمونهبرداری،

 درصد و خوشه در پرچمدانه برگ سطح بهخوردگی

دهندهکهنشانبودیمنفونیرگرسبیوباشیصورتخط

دان افزاکاهشوزن با زانیمشیه باشدیمآفتخسارت

یبرا11/8تا71/8(R²)نییتببی.برآوردضر(18)جدول

ن حاصل زیمعادله دقت دهنده ونیرگرسمناسبنشان

م شده بهشیبرآورد توجه با دامنهونیرگرسبیباشد. در

ازا به شده حدودشیافزایبرآورد خسارت واحد هر

درهرخوشهبهوزندانهزانیگرمازم17/8و77/8،71/8

 جویبار ساریو نکا، شدهترتیبدر )جدولاستکاسته

18).

 بهمچنین تعدادنیرابطه ومیانگین خوشه در دانه

 صورتخطخوردگیسطحبرگپرچمدرصد بایبه و

دانهتعدادبودکهنشاندهندهکاهشیمنفونیرگرسبیش

افزا زانیمشیبا )جدباشدیمآفتخسارت در(18ول .

معادلهیبرا4/8باالتراز(R²)نییتببیضمنبرآوردضر

برآوردشدهونیرگرسمناسبنشاندهندهدقتزیحاصلن

.(18)جدولباشدیم

کمترینوبیشترینکاهشوزندانهوتعداددانهدرهر

آفت گیاهان  مجموع در دانه هزار کاهشوزن و خوشه

٪18یکمترازتیبدردرردهآوریشدهبهتریجمعزده

 باالی گردید٪48و مشاهده پرچم برگ خوردگی

(.11و11)جداول

 

ی خوردگ شاخصهای مختلف آوری شده از نکا، ساری و جویبارکه در ردهی جمعزدههای آفت. درصد نمونه6جدول 

 (.2939برگ پرچم قرار گرفتند )سال 

Table 7. The percentage of infested samples collected from Neka, Sari and Joybar with different 

flag leaf infestation rate in 2014 

Total samples n=289Joybar  n=100Sari  n=100Neka  n=89Flag leaf infestation 

rate
36.7±0.1834±0.2721±0.3557.3±0.28<10%
25.6±0.3521±0.7528±0.5128.1±0.5710-20%
28.7±0.5332±0.8838±0.7014.6±1.5220-40%

9±1.2713±1.8513±1.810>40%
n= the number of collected samples in each site 
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زده )دارای خوردگی سطح برگ پرچم توسط سوسک آفتهای هر خوشه )برحسب گرم( در گیاهان وزن دانه (SE±). میانگین5جدول 

 (.2939)سال  (%L) ار غالت( و گیاهان سالم )فاقد خوردگی سطح برگ پرچم( و درصد کاهش وزن دانهخوبرگ

Table 8. Mean (±SE) of grain weight (g) per spike in infested plants (having the pest damage symptoms on flag leaf 

surface) and intact stems (without damage) and percentage of grain weight loss (L%) in 2014 

Flag leaf 

infestation 

rate 

Infested Iintact L% Infested Intact L% Infested Intact L% 

Neka  n=89 Sari  n=100 Joybar  n=100

<10% 2.43±0.09 2.47±0.10 1.62 2.01±0.13 2.06±0.10 2.43 2.16±0.08 2.20±0.10 1.82 

10-20% 2.29±0.12 2.39±0.16 4.18 2.14±0.10 2.25±0.08 4.89 2.11±0.09 2.14±0.11 1.40 

20-40% 1.92±0.11 2.52±0.16 23.8 1.77±0.10 2.24±0.10 20.98 1.75±0.10 2.11±0.08 17.06 

>40% 0 0 0 1.34±0.08 2.03±0.15 33.99 1.39±0.08 2.12±0.16 34.43 

n= the number of collected samples in each site 

 

 

خوار  ردگی سطح برگ پرچم توسط سوسک برگزده )دارای خوآفتهای هر خوشه در گیاهان تعداد دانه (SE±). میانگین3جدول 

 (.2939)سال در خوشه ( %R)و درصد کاهش تعداد دانه غالت( و گیاهان سالم )فاقد خوردگی سطح برگ پرچم(  
Table 9. Mean (±SE) of grain number per spike in infested plants (having the pest damage symptoms on flag leaf 

surface) and intact stems (without damage) and percentage reduction in grain number (R%) in 2014 

Flag leaf 

infestation 

rate 

Infested Intact R% Infested Intact R% Infested Intact R% 

Neka  n=89 Sari  n=100 Joybar  n=100

<10% 55.14±1.67 55.15±1.63 0.02 44.71±2.32 44.95±1.85 0.53 48.26±1.51 48.76±1.48 1.03 

10-20% 55.92±1.70 56±2.17 0.14 47.89±2.01 49.11±1.45 2.48 48.95±1.92 49.76±1.91 1.63 

20-40% 46.85±2.90 53.94±3.10 13.14 41.21±2.00 48.11±1.84 14.34 44.13±2.02 48.69±1.37 9.37 

>40% 0 0 0 36.52±1.22 45.69±2.10 20.07 39.85±1.18 47.92±2.66 16.84 

 

 

 

زده )دارای خوردگی سطح آفتدر گیاهان  .  رابطه بین میانگین وزن دانه )بر حسب گرم( و تعداد دانه در هر خوشه21جدول 

 (.2939)سال  ونیرگرس زیستفاده از آنالبا ا برگ پرچم توسط آفت( 

Table 10. The relationship between mean of grain weight (g) and grain number per spike in infested 

plants (having the pest damage symptoms on flag leaf surface) using regression analysis in 2014 

Sampling site Mean of grain weight per spike (g) Mean of grain number per spike 

Neka y = -0.766x + 3.575 

R² = 0.769
y = -17.47x + 83.18 

R² = 0.716
Sari y = -0.238x + 2.41 

R² = 0.762
y = -3.125x + 50.395 

R² = 0.684
Joybar y = -0.267x + 2.52 

R² = 0.925
y = -3.005x + 52.81 

R² = 0.849
 

 

آوری شده از نکا، ساری و جویبار در ی جمعزدهی آفت. درصد کل کاهش وزن دانه و تعداد دانه در هر خوشه22جدول 

   153تعداد کل نمونه= (. 2939)سال  های مختلف شاخص خوردگی سطح برگ رده
Table 11. Percentage of total grain weight loss and reduction in grain number per spike of infested 

plants collected from Neka, Sari and Joybar with different flag leaf infestation rate in 2014      n=289 
Numbers of infested 

plants in each group
% grain weight loss% reduction in grain 

number
Flag leaf infestation rate

1062.84±0.780.75±0.15 <10%

743.47±1.091.67±0.4510-20%

8320.69±1.8613.13±1.9020-40%

2632.42±1.7215.59±4.44>40%



1317زمستان،4شماره41(،جلدیکشاورزیجلهعلم)میپزشکاهیگ  

 

41 

زده )دارای خوردگی سطح برگ پرچم توسط سوسک آفتوزن هزاردانه )بر حسب گرم( در گیاهان  (SE±)میانگین. 21جدول 

تعداد کل نمونه= (. 2939)سال وردگی سطح برگ پرچم( و درصد کاهش وزن هزاردانه خوار غالت( و گیاهان سالم )فاقد خبرگ

153 

Table 12. Mean (±SE) of 1000-kernel weight (g) in infested plants (having the pest damage symptoms on 

flag leaf surface) and intact stems (without damage symptoms) and percentage of 1000-kernel weight loss 

(K%) in 2014    n=289 

Numbers of 

infested plants in 

each group

Percentage of 

1000-kernel 

weight loss

1000-kernel weightFlag leaf infestation 

rate
Intact plantsInfested plants

1061.3245.12±0.3644.53±0.31<10%

741.8343.72±1.0642.92±1.1010-20%

838.6945.07±0.9141.15±0.9820-40%

2619.8244.51±0.0835.69±0.90>40%





 بحث

خوارگذرانسوسکبرگاولینحشراتکاملزمستان

غالت،ازدههدوماسفندماهدرمزارعگندممشاهدهشدند

رسید. خود اوج به آنها جمعیت اسفند اواخر در و

اسفندیریسوسکگجفت نیمه از اوایلماهها فروردینتا

هارویبرگگندمازاواخراسفندسالبعدرخدادوتخم

گردید مشاهده فروردین نیمه در.ندتا الروها نیمهاولین

درفروردین الرو تعداد حداکثر ، فروردین سوم ودهه

در اردیبهشتآخرینالروها دیدهنیمه رویبرگگندم

زیستشناسیاینآفتAsadeh et al., (2009)شدند.

مورد گلستان استان در دادهرا قرار مزارع.اندبررسی در

گندمگرگان،حشراتکاملازاواخربهمنماهواردمزارع

سوسکمی پرواز پیک اولینشوند. اسفند، اواخر در ها

فعالیتتخمریزیدرنیمهاسفند،شروعفعالیتالروهادر

فر اول اوایلدهه در الروها فعالیت پیک و وردین

 .(Asadeh et al., 2009) اردیبهشتگزارششدهاست

رابطهبینمیزانخوردگیبرگپرچم نتایجاینتحقیق

کمی خسارت و غالت برگخوار سوسک توسط گندم

سطحشیاثرافزاحاصلازآنرویخوشهگندمرانشانداد.

ازترشیخوشهبوزندانهدرهریبرگپرچمرویخوردگ

رو آن یاثر خوشه هر در دانه اجزای.بودتعداد بین در

کاهشوزن طریق آفتاز بیشترینخسارتاین عملکرد،

(.Webster and Smith, 1983د)شودانهگندمایجادمی

کاهشوزندانهنیترشیبدرهردوسالنمونهبرداری،

هزاردا کاهشوزن و خوشه هر در دانه تعداد ردهو در نه

یخوردگ٪48یباال گردسطح مشاهده پرچم .دیبرگ

دانه کاهشوزن ددرصد دانه تعداد خوشهو هر وزنر و

 خوردگهزاردانه اثر سطحبرگپرچمدر٪48یباالیبر

 1311سال ترتیب 40/41به ،01/14 سال71/31و در و

1313 ترتیب 41/31به ،41/14 گردید.01/11و برآورد

ب نیرابطه میانگین درصد و خوشه در دانه خوردگیوزن

یمنفونیرگرسبیوباشیبهصورتخطسطحبرگپرچم

خسارتزانیمشیدهندهکاهشوزندانهباافزاکهنشانبود

براساستحقیقاتباشدیمآفت .Rouag et al., (2012)،

واریته1یکهمبستگیمنفیبینمیزانخسارتبرگپرچم

خوارغالتووزنسطالروسوسکبرگگندمدورومتو

دانهدرهرخوشهوجودداشتهوباافزایشدرصدخوردگی

بیش خوشه هر در دانه وزن کاهشبرگپرچم، یافتتر

(Rouag et al., 2012).هانشاندادندکهاگرشاخصآن

باشد،کاهشوزن٪48خوردگیسطحبرگپرچمبیشاز

درصدمتغیر04تا11واریتهازدانهدرهرخوشهبستهبهنوع

بود .Gallun et al., (1967)گندمکاهش وزنهزاردانه
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برگپرچمرویاینآفتدیرقممونونبراثرخسارتشد

را نمودند13حدود گزارش شمالی.درصد آمریکای در

رویسوسکبرگخوارغالتکاهشعملکردبراثرخسارت

 بهاره گندم در گ٪44برگپرچم در و زمستانه ٪13ندم

(.Royce, 2000; Kher et al., 2011برآوردشدهاست)

البتهمیزانکاهشعملکرددراثرخسارتاینآفتدر

متفاوت دنیا مختلف مناطق در و گندم مختلف ارقام

بهعنوانمثال،کاهشعملکردحاصلهگزارششده است.

تغذیه از هلند در گندم برگپرچم اروپای٪14ی در ،

،٪13وزمستانه٪44،درآمریکاگندمبهاره٪78مرکزی

 حدود کانادا در است)٪38و شده  ,.Kher et alبیان

2011.)et al. (1967) Gallunاگر گزارشکردندکه

 پرچم مونونبرگ رقم سوسکگندم حمله اثر در

غالت برگخوار کاهش٪18حدود میزان خسارتببیند،

(.Gullan et al., 1967ود)خواهدب٪13محصولحدود

کاهشعملکردگندمازطریقکاهشتعداددانهدرخوشه

دهد.تغذیهوکاهشوزندانهویاترکیبیازایندورخمی

تواندموجبکاهشالروهادرمراحلاولیهخوشهدهیمی

توجه میزانکاهشعملکردبا تعداددانهدرخوشهگردد.

متفاوت مدیریتتغذیهوو استبهشرایطرویشگیاه با

 مصرف دانه،کودهابهینه وزن خسارتکاهش اثر بر

بودکمغالتبرگخوارسوسک خواهد  ,Sokolov) تر

درنامبردهنرمکنترلاینآفترویگندمرقمزامنا.(2009

 %خوردگیبرگپرچمبیانکردهاست.38-18روسیهرا

بیش درتحقیقما تعدادترینکاهشوزنگرچه دانه،

بیشاز خوردگی رده در هزاردانه وزن و خوشه در دانه

ولیازمجموع48٪ گیاهآفت411برگپرچمرخداد،

زدهجمعآوریشدهدرطیدوسالمتوالیبهندرتمیزان

بیشاز به برخینمونهها خوردگیسطحبرگپرچمدر

نمونههادارایخوردگیبرگپرچم٪18رسید.تنها48٪

درمنطقهنکاهیچ1313بودهوحتیدرسال٪48بیشاز

مشاهدهنگردید.٪48ایباشاخصخوردگیبیشازنمونه

همچنیندرطیدوسالنمونهبرداری،تراکماینآفتدر

14تا18بطورمتوسطحدوددرواقع.مزارعمنطقهباالنبود

ساقهدرصد0تا4ساقهگندمدرهرمترمربع)یعنیحدود

سطح( واحد در برگها سطح خوردگی عالئم دارای

رده در عموماً هم )آن پرچم از کمتر بودند.٪18های )

ساقه بیشترین مزارعهمچنین حاشیه در زده آفت های

مشاهدهگردید.

نمونهکلاز%41حدود1311درسال،گریازطرفد

آورآفتهای جمع خوردگیزده پرچمیشده، برگ

کمترازیسطحخوردگدر٪0/10)داشتند٪18کمتراز

18٪ ٪1/17و 18بینیسطحخوردگدر و٪18تا در(

 3/11در1313سال جمعهاینمونهکلاز% زده آفت

خوردگیآور یشده، از داشتند٪18برگپرچمکمتر

(7/31٪ خوردگدر یسطح از ٪18کمتر در٪1/14و

18بینیسطحخوردگ و٪18تا زناچیحاصلهخسارت(

بطور دانهدرهرکهیبود. تعداد درصدکاهشوزندانهو

در٪18کمترازیخوشهووزنهزاردانهدرسطحخوردگ

به1313ودرسال34/3و01/4،0/1بیبهترت1311سال

04/1بیترت کهدرمجموعدیبرآوردگرد31/1و74/8،

شمحصولرخداد.درصدکاهکاهش٪4دوسالحدود

وتعداددانهدرهرخوشهووزنهزاردانهدرسطحوزندانه

و41/1،11/1بیبهترت1311درسال٪18-18یخوردگ

برآورد03/1و47/3،17/1بیبهترت1313ودرسال31/7

محصولکاهش٪1کهدرمجموعدوسالحدوددیگرد

رخداد.

یروهاالیاهیتغذتیپروژهنشاندادکهفعالنیاجینتا

روسوسکبرگ غالت میخوار گندم پرچم یبرگ

تواند خوشه هر در دانه تعداد و وزن دانهبر هزار وزن و

سطحبرگپرچمیخوردگشیگذاشتهوباافزامنفیریتاث

میزانوقتیکهیابد.وزندانهوتعداددانهدرخوشهکاهش
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بیشاز،رسید٪48ازشیبهبخوردگیسطحبرگپرچم

کاهشوزنهزاردانهرخداد،ولیازآنجائیکهتراکم11٪

روی خوردگی میزان و بوده پایین سطح واحد در آفت

از درردههایکمتر ٪18برگپرچمعموماً ٪18-18و

نمونهها(بهردهبیش٪18قرارداشتهوبهندرت)درحدود

میزانخسارتزاییاینآفتدرمناطقمورد٪48از رسید،

.متوسطبودتاایینپآزمایش

 گزاریسپاس

ییتحقیقاتیبهشمارهاینمقالهبخشیازنتایجپروژه

و 13929-91-16-60 آموزش تحقیقات، سازمان

می کشاورزی حمایتترویج از موسسهباشد. یهای

آموزشتحقیقاتگیاه تحقیقاتو مرکز و پزشکیکشور

دد.گرکشاورزیومنابعطبیعیمازندرانقدردانیمی
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Abstract 

Background and Objectives 
Cereal leaf beetle, Oulema melanopus (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae), is an important 

world-wide pest of wheat and barley. Adults and larvae feed on the upper side of leaves and 

chew long strips of tissue between the leaf veins especially on flag leaf, which can reduce 

grain yield. However, the greater damage is usually caused by feeding activity of larvae 

rather than adults. This paper presents the results of an investigation on the damage caused 

by this pest in wheat fields.  

Materials and Methods 

This study was carried out in three wheat (Line: N8019) fields located at Neka, Sari, and 

Joybar, in Mazandaran province, Iran. Occurrence and activity of the pest in the fields was 

monitored weekly from mid-February until mid-May during 2013 and 2014. Coinciding with 

the end of larval feeding-activity (early May), 10 spots were selected in each field, and 10 

beetle-infested wheat stems (showing pest damage symptoms on flag leaf surface) and 10 

intact stems (without damage symptoms) in each spot were randomly selected and labeled. 

The flag leaves of infested stems were photographed and infestation rates (% leaf surface 

damage) were assessed and categorized in four groups (<10%; 10-20%; 20-40%; >40%) 

using UTHSCSA image tool for windows version 3. At harvest time, the spikes of all 

labeled stems (infested and intact) were separately collected and grain weight and grain 

number per spike as well as 1000-kernel weight was measured. The relationship between 

percentage of flag leaf damage and yield (grain number and grain weight per spike) and 

1000-kernel weight was calculated using regression analysis.  

Results 
Overwintered adult beetles were observed in the fields from early March, with a peak 

activity occurring at mid-March. Larval feeding activity started during late March and 

continued until early May. In both sampling years, the highest grain weight loss and number 

of grains per spike, and 1000-weight loss were observed in the >40% of infestation rate. 

Grain weight loss, number of grains reduction per spike, and 1000-kernel weight loss in the 

>40% infestation rate were 42.58%, 25.86% and 32.76% in 2013 and 32.42%, 15.59% and 

19.82% in 2014, respectively.  

Discussion 
Results showed that the infestation rate of flag leaves can negatively affect grain weight per 

spike and 1000-kernel weight. With increasing percentage of flag leaf infestation, grain 

weight and grain number per spike, and yield decreased. However, in this study the 

infestation rates of flag leaves were mostly <10% or 10-20% and rarely reached >40% rate. 

mailto:hbarari@yahoo.com
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During two-year sampling, only 10% out of 566 beetle-infested stems showed more than 

40% leaf surface damage. In contrast, 46% and 62.3% of collected samples in 2013 and 

2014, had less than 20% flag leaf surface damage. Therefore, the probability of severe 

damage caused by O. melanopus was low to moderate in the study sites.  

 

Keywords: Cereal leaf beetle, Damage, Mazandaran Province, Oulema melanopus, Wheat 
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