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 چکیده

هاای   از جمعیت در حال افزايش سوسك یهای وسیعی از مزارع گندم ديم شاهد خسارت ناش های اخیر بخش در سال

هاای   سوساك  فعالیات  و عواما  مدادود کنناده عییعای     تغییرات جمعیتیبه منظور مطالعه  است.شده ای گندم  ه قهو

کرمانشااه و کردساتان    هاای  اساتان  از مازارع گنادم ديام   اين آفت  ها و حشرات کام  الروها، شفیره ای گندم، قهوه

ها با انداختن کادرهاای چاوبی در ساطز مزرعاه و کنادن       آوری و شمارش الروها و شفیره جمع آوری گرديد. جمع

های  نتايج بررسیخاك آن مددوده انجام گرفت. برای شکار حشرات کام  آفت در مزارع اقدام به تورزدن گرديد. 

  (Brenske, 1897) هاای  گوناه  عمادتا  شاام   اياران  در غارب   نادم گای  هاای قهاوه   سوسكسه ساله نشان داد که 

Tanyproctus ganglbaueri و(Gyllenhal, 1817) Miltotrogus(Amphimallon) caucasicus  متعلااب بااه و

زين گناوعی جااي   باه   هاا  و گوناه  بودبسته به منطقه و سال زراعی متفاوت گونه غالب  .بودند Scarabaeidaeخانواده 

. گازارش نشاده اسات   ا یا در دنقی  از ايان   به عنوان آفت T. ganglbaueriونه گ خسارت قاب  توجه .شدندر گيکدي

مترمربع در دهه اول  55/0در هر کادر عدد  6/5 در استان کرمانشاه M. caucasicusبیشترين میانگین تراکم الروهای 

 مااه  در فروردين کادرالرو در هر عدد  66 در کردستان T. ganglbaueriتراکم الروهای بیشترين  ديده شد.دی ماه 

 و اسافند  در الروهاا  ياه ذتغ شادت  و يه کارده ذتغ به شروع ماه بهمن اواخر از  T. ganglbaueriیالروهاثیت شد. 

شناسای تاا حادودی     زيسات  .روز باود  ٤3حدود   T. ganglbaueriعمر حشره کام عول متوسط . بود ماه فروردين

 Beauveriaها شاام    از قارچ یيها گونه .در انتخاب بهترين زمان کنترل آنها اهمیت دارد آفتمتفاوت اين دو گونه 

bassiana و Hirsutella sp. مانناد  حشارات  مارگر یب  های و باکتریBacillus sp.  نادم  گای  هاای قهاوه   از سوساك

گنادم در اقلایم هاای     ای هاای قهاوه   سوسكهای گونه و بازنگرینیاز به مطالعات بیشتر برای شناسايی شد.  ی جداساز

 وجود دارد. ايرانمختلف 

 Hirsutella ،Bacillusشناسی،  ، زيست Miltotrogus caucasicus،Tanyproctus ganglbaueri :ها کلیدواژه

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Melolonthidae


 ...وMiltotrogus caucasicusایگندمهایقهوهبیواکولوژیسوسکوهمکاران:حاجیاللهوردیپور

 

28 

 مقدمه

هایوسیعیازمزارعگندمدیمهایاخیربخشدرسال

 استانیبعضآبیو خسارتناشاز شاهد ازیهایکشور

کهازبودهآورهایزیانجمعیتدرحالافزایشسوسک

سالدرد.نباشیمگندمایههایقهوترینآنهاسوسکمهم

ایهوهقهایکرمانشاه،سوسکدراستان1388-81زراعی

درتعدادیازبهصورتیکه،آمدانیدریبهحالتطغگندم

وسطحآلودگیدرصد08شازیزانخسارتبهبیمزارعم

 بر بالغ شهرستانکرمانشاه 4718در یرسهکتار دربودده .

هایقهوهسوسکاستانکردستان بایگندم یدر 38شاز

انییبهحالتطغ1312-13درسالروستایشهرستانسقز

لبهاریحدیبودکهدراواوشدتخسارتبهبودآمدهدر

مزارعگندموجورابرگرداندهوبهکشاورزانتعدادیاز

 و نخود آیکشت یا دادند. اختصاص گذشتهش در

قهوسوسک ههای گندمای ایران بهدر هایسوسکفقط

می AnisopliaوAmphimallonجنس شداطالق

(Haji Allahverdipour, 2017)اصلی خسارت .

مربوطبهالروهایآناستکهایگندمههایقهوسوسک

زدهحملهکردهوباعثقطعشدنبهگندمپائیزهتازهجوانه

3گردد.الروهایاینآفتباتراکمهامیریشهوطوقهآن

هایتازهجوانهگندمدرصد12تا8عدددرمترمربع،0تا

3تا0/1کنند.حشراتکاملآننیزباتراکمزدهراقطعمی

 به مربع متر در 8/2عدد مراحلسنبلهدرصد٦تا در ها

 و کرده وارد خسارت رسیدن، و شدن 10شیری 1٦تا

سنبلهدانهدرصد این در موجود میهای آسیب بیندها

(Rezabeigi, 1991)گون الروهای . Gyllenhalه

Amphimallon caucasicus تراکم ٦با در1تا عدد

 ٦مترمربع 7تا میگندمدرصد قطع را پائیزه کنند.های

7٦بیشتریندرصدخسارتاینگونهدرخوزستاندرسال

 به77و 4٦ترتیب بود32و  ( ,Khajezadehدرصد

(1998. 

 BrenskeTanyproctus ganglbaueriسوسک

 خانواده به زیرخانوادهScarabaeidaeمتعلق و

Melolonthinae  Tanyproctusهایجنسونهگاست.

خاورمیانه قسمتآ،سیایصغیرآ،از هاییسیایمرکزیو

ارو ایرانپاز کشورهای در اشغالی،سوریه،ا ،فلسطین

ترکمنستانویونانجمع،قفقاز،قزاقستان،ترکیه،نافغانستا

استآ  ( ,Sanmartin and Martin-Pieraوریشده

(2003. 

درایرانوگندمایهایقهوههایسوسکونهگیکیاز

 Miltotrogusالمنافعمستقلمشترککشورهایازبعضی

(Amphimallon) caucasicus آرایهاست.

Amphimallon caucasicumحاشیه نداشتن علت به

 Amphimallonبهلتتناسلینرآرونوتوموشکلپقاعده
و ندارد نتیجهتعلق caucasicus Miltotrogusدر

 .(Montreuil, 2000)ذاریشدگنام

عمومی  رنگ کاملبدن  M. caucasicusحشره

آن بدن سطح باشد.می کدستی روشن ایقهوه تا ایقهوه

کم تراکم با ییطال کوتاه و فیظر بسیار موهای از

بال شده پوشیده پوشانند.نمی را شکم تمام هاپوشاست.

پایجلویی ورقی نوع از و بندی1 شاخک ساق است.

دارای و قسمتخارجی رنگدر سیاه دندانه سه دارای

باشد.قسمتانتهاییساقپاییکخاردرسطحداخلیمی

 و سفید شکل سیقو باشد.الروعقبینیزدارایدوخارمی

 رنگی الرو یشکمیانتها حلقه سه تا دو و ایقهوه سرآن

شفیره تیره  آزاد نوع از و روشن ایقهوه رنگ به دارد.

 تا سفید رنگ به و نامتقارن بیضوی تا کروی تخم.است

.(Rajabi and Behroozin, 2003)باشدمی کرم

 بیواکولوژی آفت

 در M. caucasicus ایگندمیسوسکقهوهالروها

 مصادف زمان این و شده تبدیل شفیره به خرداد دوم دهه

ابتدای شدن شیری با  دورهاست. گندم شدن خمیری تا

https://sv.wikipedia.org/wiki/Melolonthidae
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1 عمق در شفیرگی  داخلحفره خاک متریسانتی12تا

 و آمده در پرواز به غروب هاشود.سوسکمی سپری گلی

غالت، در پروازشان  و قند چغندر عدس، نخود، مزارع

 در آیش و تناوب گردد.رعایتمی مشاهده کدوئیان انواع

 توسط کاشت از قبل روز چند پاییزه شخم گندم، مزارع

 جای به کلزا یا دیم عدس کاشت دار، برگردان گاوآهن

باعث دو تا یک مدت برای جو و گندم  کاهش سال

 ( ,Rajabi and Behroozinشودمی آفت این جمعیت

(2003.

 مراتع.caucasicusMالروهای آفتچمن، عمدتاً

ایوغالتزمستانههستندوحشراتدائمی،گیاهانعلوفه

ایکهاهمیتاقتصادیگونهکاملتغذیهبسیارکمیدارندبه

این الروهای جمعیت تخمین مطالعه در ،آفتندارند.

 ( ,.Nyrop et alگرفتانجامشمارشالروهایسنسوم

الروهای1995) تراکم و جمعیت پایش با .

Scarabaeidaeشمال در ساله دو یکمطالعه شرقیدر

سال در که شد روشن پرباران،بلغارستان و مرطوب های

ها،اماخسارتایجادشدهتوسطآنتعدادالروهاکمتربود

بودافزایش شرایطیافته رویشیگندم افزایشدوره زیرا ؛

3/1و2.تراکمآنهاایجادکردهبودیایبهتریرابراتغذیه

به مترمربع در آفت این الرو در 2881ترتیب 2818و

.(Arnaudov et. al., 2012)تخمینزدهشد

 ازM. caucasicusآفت خانواده گیاهان معموالً

هداد سالهنشان چند مشاهدات ولی کند،می تغذیه گندمیان

نخودو کشت که مناطقی در که است گلرنگدرگندم،

ونخود مزارع به زیادی خسارت گیرد،صورتمی هم جوار

.(Haghparast et al., 2009)نمایدمی وارد گلرنگنیز

ایرویتغییراتفصلی،فنولوژیوتغییرترکیبمطالعه

طیاروپاهایسفیدریشهدردومنطقهزراعیایکرمونهگ

ساختار که داد نشان نتایج و شد انجام متوالی سال دو

روازسالیبهگایدراینمناطقازفصلیبهفصلدیونهگ

دی تغیگسال معنیر کمی و کیفی یرات .داشتداری

هایسفیدریشهطیایکرمونهگتغییراتشدیددرترکیب

اهگراحتمالینوعزیستث(ا1زمانبهدوفاکتوراشارهدارد:

ایدرهرفصلونهگورزیرویساختارخاکو(1ایلکه)

شانسیزیست2زراعی تصادفیو تصاحبعمدتاً یهااهگ(

.(Ahrens et al., 2009))مزارع(مناسب

 & Bacillus cereus Franklandهایباکتری

Frankland ،CohnMicrococcus luteus
 Bacillusو.solstitialeAاز .Pseudomonas spو

sp.ازL.Melolontha melolonthaجداسازی

 . (Sezen et al., 2005)نداهشد

گونهزیست اکثر قبیلهشناسی  Melolonthinaeهای

هایکنترلشناختهشدهاستوروشتردرایرانودنیاکم

بدونووابستهبهاستفادهازترکیباتشیمیاییسنتزیعموماً

 آفات بیواکولوژی از درستی میدرک .گیردصورت

خسارتگزارش و جمعیت افزایش از رسیده های

قهوهسوسک ناکارآمدیهای و کشور غرب در گندم ای

 (,Babak fardهایکنترلشیمیاییمتداولدرمهارآنروش

،بررسیمجددبیواکولوژیآفتودشمنانطبیعیآن2011)

نمود.راایجابمی



 اهمواد و روش

دربنررداسررتانکرمانشرراهودرهررریررکازمنرراطقمیرران

1312ترا1381هرایسقزاستانکردستان،درسالشهرستان

بررداریانتخرابشرد.مزرعهگندمدیمبراینمونره٦تعداد

مترمربع(تاعمق0/8×0/8کادر)38نمونهبرداریازبرای

.درهررکرادرشرداسرتفادهمترریدرایرنمرزارعسانتی38

ازیبرردارنمونرهجمعیرتالرووشرفیرهشرمارشگردیرد.

آفتتیطولفعالدروحشراتکاملرهیالرو،شفتیجمع

برهفاصرلهدوهفترهانجرامگرفرتودرباًیتقردرفصلبهار

                                                      
1- patchy 
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وزمسررتانهررمرراهازمرزارعگنرردمزییپراوتابسررتانفصرول

آمد.عملهبیانتخابشده،آماربردار

برایشرکارحشرراتکامرلآفرتدرمرزارعاقردامبره

مترروطرولسرانتی38قطرردهانرهترورباتوریبرهتورزدن

ترورمعرادلیرکمترمربرع0گردید.هررمترسانتی88دسته

مترمربرعپوشرشداده18درهررمزرعرهودرنظرگرفتهشد

تحقیقاتیکهدسترسیبهبرقهایازایستگاهبعضیشد.در

هاینوریبرایجلبحشرراتکامرلربودازتلهپذیامکان

استفادهشد.

طگلخانرهیشناسیآفتدرشراستیمنظوربررسیزبه

طیسهآنباشررایومقادرصد48ورطوبتC20°بادمای

ایآنبررراینامکررانپرررورشگلخانررهیمزرعررهوهم نرر

زالروهرایجمرعآوریشردهبرهمطالعاتبعدی،تعدادیا

هرایگنردمدرگلخانرهانتقرالدادهحاویبوترههایگلدان

مرتبمرطوبنگهداشتهشد.هاوخاکگلدانشدند

برداریدرصورتبرخوردبهحشراتمردهحیننمونه

واجدپوشش باکتریایییا آلودگیقارچییا مشکوکبه

قارچی حشرات، تعدادیالروهایجمعاین آوریشدند.

سوسک قهوهمرده های با سطحوپای در قارچی شش

نوبابدنسختوخشکازمزرعهبهآکوتیکولیابدون

شیوه و انتقال جداسازیآزمایشگاه در متداول های

بیمارقارچ گهای به حشرات ر شدگکار  (Tanadaرفته

(and Kaya, 1993.

نمونه مورد باکتریایی،در آلودگی به مشکوک های

الکلبدنالروهایمردهسطح درصدضدعفونیو78با

ستهشدهوبرایلشیپسازآنسهمرتبهدرآبمقطراستر

رهودقرارگرفت.دریصافیدرزخشکشدنرویکاغذ

باکتری برایجداسازی بعد نمونهمرحله از کدام هر هاها

دهوپسیشخردگردیهایآزماطورجداگانهدرونلولهبه

تریللییکمیپاستورپتیفادهازپهابااستهسریرقتیازته

لوله از رویمحازهرکدام یها ودریرغذاییطآگار خته

استفادهازشینها هاپخشطیلرویمحیشهخماستریتبا

C 28°دمایباشدندوبراینگهداریبهدرونانکوباتور

هب 24مدت گرد48تا منتقل رشدیساعت از بعد دند.

محکلنی روی بر یها رنگجداسازیط و براساسشکل

نها در و یشده شاتبعدیخالصویآزمااجرایتبرای

.(Anand et al., 2010)دندیرهگردیذخ

 

 و بدث جيانت

  ای  گونه ترکیب

زارهایفتازدیمآوریالروهاوحشراتکاملآجمع

دراستانکرمانشاهوسقزدراستاندربندانیهایمشهرستان

 در 1381هایسالکردستان که1311تا داد نشان

 .MوT. ganglbaueriندمشاملگایهایقهوهسوسک

caucasicusزنندکهبستهبهمنطقهوندمخسارتمیگبه

.بودنهامتفاوتآگونهغالبسالزراعی

 در گونه حاضر ازT. ganglbaueri پژوهش

بهعنوانآفتنباریبرایاولScarabaeidaeهایسوسک

توجهاینگونهبهگندمقبلخسارتقابلشود.گزارشمی

باتوجهبهمطالعاتبسیار.گزارشنشدهاستدردنیاازاین

بازنگری است گرفته انجام گونه این روی که ناچیزی

  است. انجام حال در آن هایبردارینمونهسیستماتیک

استان متفاوتمتعدددر نشاناز هایکردستانوکرمانشاه

غالباًبودنگونهطغیانیدرایندواستاندارد.درکرمانشاه

ولیدرکردستان،آوریشدجمعM. caucasicusگونه

 مشابه.غالببودT. ganglbaueriگونه یکمطالعه در

 استکه شده داده نشان کرمونهگترکیب سفیدای های

از و دیگر فصل به فصلی از کشاورزی اراضی در ریشه

دادهایرخونهگوتعویضنمودهسالیبهسالدیگرتغییر

جمعیت (Ahrens et al., 2009)است بررسی .

قهوهسوسک های دیمگای در وزندم کردستان ارهای

نشانکرمانشاه اینمجموعهداد استوکه تغییر حال در
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 .M ونهگنیگزیدرکردستانجاT. ganglbaueriگونه

caucasicusهشد در قبلسالکه غالببودگهای .ونه

Rezabeigi (1991)که نمود کهگونهگزارش ای

میبه شناخته گندم ای سوسکقهوه بهعنوان متعلق شد

تعلقدارد.M. caucasicusنبودهوبهAnisopliaجنس

Rezabeigi and Haydari (1993)گونهM. 

caucasicusبه کردستان استان کامیاران منطقه در را

 معرفی طغیانی گونه بررسیعنوان هاینمودند.

Khajehzadeh (1998)نیزنشاندادکهبیشترینجمعیت

 گونه این خوزستان در غالت ریشة سفید های بودهکرم

.است زیستونهگاین ها متفاوت حدودی تا دارندشناسی

اینمسالهازرفتهشود.گاممهارآفتبایددرنظرگکهدرهن

مدیریتآفت جنبه کنترل بهترینزمان اهمیتبرایتعیین

.(Haji Allahverdipour, 2014)کندیدامیپ

 در کردستانT. ganglbaueri ونه گ بیواکولوژی

ریبهشرحزT. ganglbaueriمشخصاتحشرهکامل

است:

حلقهانتهایشکم،بلندوباریکباموهایسهدرنرها

ساده آنطرفه روی نقاطی دارای و ریز ظریفو روی.

است،پقفسسینهو موهایبلندزردرنگقرارگرفته اها

پ موهای دارای نیز میرونوتوم مشخصی و باشد.ریز

ولبباالهایزیریناستوانهآرواره ایباریکوبلندبوده

هرطرفدار حشراتایموهایمتراکمدر است. قرمز و

انتهامادهکمیفربه بودهوحلقه هنوپیشکمیترازنرها

،وشسادهوبدونموپبال،اهایعقبیخیلیقویپ،عریض

.استباریکوطویلوباموهایریز،بندی1-4اپنجهپ

یتراکمجمعگیریاندازه استانکردستانتالروها در

در3یسنبوهیالروهانشاندادکهاندرسهسالمتوالی

موجبهادآنیهشدیافتوتغذیشیافزاتدریجبهاسفندماه

محصولگرد به ایخسارتعمده باهمزمانموضوعنید.

اوایلپنجهزنیجوانهمرحله تا در اوایلزنیمحصولبود.

 ماه تشکیشفاردیبهشت گردیره ویل حشراتد خروج

 در کامل ماه اردیبهشت دوم نیمه شد. استانثبت در

 کردستان یفرورددر ماه اوایلاردیبهشتن سالو سه هر

،زراعی الروها تراکم خودیشتریبمیانگین به را مقدار ن

تعدادیاز و داخلالنه3سنهایالرواختصاصداد در

حشرهزمانهماواخراردیبهشت،گلیقرارگرفتهبودند.در

،کامل سن الرو و مشاهده3شفیره گلی النه داخل در

گردید (1)شکل در خردادئاوا. مشاهدهل بر عالوه

)شکلشراتکاملح،درداخلالنهگلی3الروهایسن

وهیچگونهشواهدیمبنیبرتغذیه.نیزمشاهدهگردید(2

ی خسارت حشراتا کامل دانهبه نداشتها .وجود

هب خاک در کامل حشرات طورکلی عمق 18تا0در

هبسانتیمتری و برده سر هنگام آفتاب غروب رویبه

بوته گندم ند.آمدمیهای کامل چندحشرات مدت به

بوته روی تغذساعت بدون و مانده خاکیها داخل به ه

رحشراتکاملدرداخلثدراواخرخرداداکند.گشتمیبر

 بینرفتند. کاملحدودخاکاز متوسططولعمرحشره

مردادماه تا تیرماه از کامل حشراتروزتخمینزدهشد.43

و کلش و کاه داخل در و خاک ریزیدرتخم به اقدام

برایتخم و کرده گیاهی وسیدهپ مواد هایآفتجستجو

عمق تخمدر یافتنچندعدد 18به متریدرسانتی10تا

 شد. منتهی ماه اییزیپ هایباران ریزش از سپشهریور

اینشدنداهرظالروهایسنیک)ماه آبان(  از الروها .

 یهذتغ طورمختصریبه جو و گندم یدهئروتازه هایجوانه

 اواخر از و رفته خاک متریسانتی20تا28عمق به کردهو

 در الروها یهذتغ شدت و یهکردهذتغ به شروع ماه بهمن

 الرو به تبدیل ماه فروردین .دربود ماه فروردین و اسفند

 تا اردیبهشت هایماه طول در الروهانیز این وشده سندو

.شدند سه سن الرو به تبدیل سپس و کرده یهذتغ مرداد

متریسانتی38تا20 عمق به درمردادماه سه سن الروهای

 شدتبه فروردین و اسفند هایماه و ماه بهمن اواخر از و رفته
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در.کردند یهذتغ شده سبز تازه هایجوانه و غالت ریشه از

خمیده الروها اینبهار شکل و شکری رنگسفید دربا

بدونحرکتدرداخلآنهاباتشکیلالنهگلیاطرافریشه

درهفتهاولشهریورتعدادزیادیالروهایتازه.گرفتندقرار

گندم اطرافریشه در و مزرعه حاشیه در شده وتفریخ ها

گردید مشخصترتیب بدینهایوحشییافتشدند.گرامینه

.داشت نسل یک سال دو هر در حشره اینکه






در 6333-6336در سه سال متوالی  برداری در واحد نمونه ganglbaueri Tanyproctusتراکم مراح  مختلف رشدی  -6 شک 

 استان کردستان
Figure 1. Densities of Tanyproctus ganglbaueri stages per sampling unit during 3 consecutive years 2010-

2013 in Kurdistan province 
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  ganglbaueri Tanyproctusحشره کام   -5شک  

Figure 2. Tanyproctus ganglbaueri adult 



 در کرمانشاه M. caucasicusونه گ بیواکولوژی

الرو انتهاییشکم حلقه در ردیفه موهایدو مشاهده

بهتعداد دارندو بهسمتخارجانحنا 18که جفت11تا

 شکل به مخرجی شکاف و گونهYهستند ،M. 

caucasicus(3)شکلرامشخصنمود.




صورت دو  به Miltotrogus caucasicusپالیديای  -3شک  

 رديف تقريیا  موازی
Figure 3. Two subparallel of palidia in 

Miltotrogus caucasicus 

بارانالروهایسنین شروع با همزمان دوم و هایاول

 شدند.پاییزی مشاهده گندم رشد و زدن جوانه و

پبردارینمونه زراعی سال سه در شده انجام دریهای اپی

دیدربندنشاندادکهبیشترینتراکمالروهادرمنطقهمیان

نزد وبا بوده کاستهیماه تراکمآنها تابستاناز کشدنبه

است زمانی.شده بازه در تیر تا ماه تمامماهدی در

جمعبردارینمونه الروها شدند.ها جمعیتکاهشآوری

ماه زمانی بازه طی کامالًالروها اردیبهشت تا دی های

 مشهود کاهشبود، هایاردیبهشتتاطیماهتیجمعاما

ت کندتری روند اداشتیرماه، الرویی. سن سه حشره ن

شفیره حضور شددارد. مشاهده ماه خرداد اول دهه از .ها

4)شکلحشراتکامل مشاهده( روزهایآخرخرداد در

گردیدواینحضوردرتیرماهباکاهشجمعیتآنهاادامه

ب جمعیشتریداشت. شفین حشرارهیت و درها کامل ت

گرد مشاهده خرداد اواخر در دیکرمانشاه .(0)شکل

کرمانشاه استان مزارع در آفت این تخم دستجات

.آورینشدجمع






 Miltotrogus caucasicusحشره کام   -٤شک  

Figure 4. Miltotrogus caucasicus adult 
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 در 6333-6336در سه سال متوالی  برداری در واحد نمونه Miltotrogus caucasicusتراکم مراح  مختلف رشدی  -5شک  

 کرمانشاه استان
Figure 5. Densities of Miltotrogus caucasicus stages per sampling unit during 3 consecutive years 2010-

2013 in Kermanshah province 
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زمانظهوروحضورحشراتکاملشکارشدهتوسط

آوریشدهباتورمنطبقبودتلهنوریباحشراتکاملجمع

 الروهای٦)شکل تراکم میانگین بیشترین .)M. 

caucasicus کرمانشاه استان کادر٦/0در هر در عدد

عدد1٦مترمربعدردههاولدیماهودرکردستان20/8

ثبتT. ganglbaueriالرودرهرکادردرفروردینبرای

شد.

گلخانهپ جمعرورش الروهای شدهآوریای

رسیدند.مرحلهشفیرگیبهآمیزنبودوالروهافقطموفقیت

انتقال بهگلدانالروهایسنسه هایحاویگندمدریافته

اردیبهشت آخر شفیره،هفته تبدیلبه اولخرداد درهفته

 حدود گلدان08شدند. به که اول سنین الروهای های%

به ماه گذشتسه از بعد بودند شده داده انتقال پرورشی

چرخه تکمیل برای الروها بنابراین شدند؛ تبدیل شفیره

زمستان به احتیاج وزندگی پرورش دارند. گذرانی

نگهداریدسته از تعدادی همخواریجمعی پدیده الروها

آن یافتهبین موید که داد نشان را استهایها قبلی

(Khajezadeh, 1998).

 شکار شده توسط تله نوری در سرارود کرمانشاه Miltotrogus caucasicusحشرات کام   -6شک  
Figure 6. Light trap captures of Miltotrogus caucasicus adults in Sararood, Kermanshah 

 

حشراتکامل M. caucasicusمدتزمانحضور

یب 38ن 48تا بودروز کاملیب. حشرات زندگی شتر

رویخوشهینزددرداخلخاکبوده، هایکغروببر

داخلخاکگندمآمدهوپسازحدوددوساعتمجدداً

.ندرفتفرو

ح شرظهور اولT. ganglbaueriکاملات دهه از

 .Mکاملاتشرکهظهورححالیدرشد،اردیبهشتآغاز

caucasicus کرمانشاه استان مطالعه مورد مناطق ازدر

او اخر وخرداد شروع خروجآنماه تا تها یاواخر ادامهر

 فروردین اواسط الی اسفند اواخر دردرخوزستان،.داشت

 بعد هفته دو حدود وM. caucasicus هایشفیره

با(Khajezadeh, 1998)شدندظاهر کامل حشرات که

مرطوب و گرم اقلیم به درتوجه تقدم این خوزستان تر

می،ظهور نظر به منطقی  .Tکامل حشراترسد.

ganglbaueri تغM. caucasicusو اییهذعموماً

 رگایدیونهگاشارهشدهاستکهحشراتکاملنداشتند.

 Amphimallonاز نام A. solstitialeبا ایتغذیهنیز

.(Tolasch et al., 2003)اندنداشته
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 سه سن الروهای به آفتمربوط این اصلی خسارت

 شدهسبز تازه هایجوانه و ریشه طوقه، از شدتبه که است

درکرفتنتخمگقرار.کردند هیذتغ وجو گندم سولیپها

نهارادرآیافتن،یاهیوجانوریدرحالتجزیهگازبقایای

می بهخاکدشوار و تخمسازد مشاهده دلیل درهمین ها

به امکانخاک است.پذندرت بهبررسییر منجر ها

قارچ جنساز دو شاملجداسازی حشرات بیمارگر های

Beauveria bassiana Vuill. وHirsutella sp. Pat.

درمنطقهازالروهایسوسک ایگندمگردید. هایقهوه

 مرده الرو کرمانشاه، استان M. caucasicusسنجابی
قارچییافتشدکهمطالعاتمیکروسکوپیپرگنهآلودهبه

سلولB. bassianaآنقارچ کنیدیوفرهایزیگزاک، با

به اسپورهایمجتمعو متورم، کنیدیوفر شکلتوپقاعده

(spore ball) )شکل کرد تایید گونه7را .) .sppهای

Hirsutellaبه آسکومیستمتعلق راستهشاخه و ها

باشندولیفرمجنسیهایپوکرالسباتولیدمثلغیرجنسیمی

استفادهازآنهادرکنترلزیستیآنهانیزگزارششدهاست.

اینجنس بهحشراتونماتودهایآفتموردتوجهاست.

سینماتا واجد گروه تقسیم (synnemata) دو آن فاقد و

شناسیگونهجداسازیشدهشودکهخصوصیاتریختمی

حشره بدن روی در سینماتا تشکیل است: شرح بدین

می دارای بهدهد. جانبی(، انشعاب )فاقد ساده سینمای

هامتر.میسلیوممیلی7/4تا٦/2رنگسفیدتازردبهطول

صورتنامتراکمدرکنارهمواقعشدهبودند.درسینمابه

 نشسته فیالیدهای از متشکل به(sessile)کنیدیوفرها

چندتایی درآرایشفراهم)ورتیسیله(صورتانفرادییا

هایکنیدیومسلولودند.یاغیرفراهمب بااًاکثر(8)شکلزا

2 یا باریک)پلیفیالیدیک( گردن چند یکگردنتا با

رنگ(منوفیالیدیکباریک) تیره خشنکمی سطح با و

دویبارشدکند،بهرنگسفSDAYپرگنهبررویمحیط

سیبهرنگزردروشنتازردت هایمسندرکشت نمایره.

مح حاشیدر در کشت یط مشاهده پرگنه خارجی .شده

مشناسیریختاتیخصوصمطالعه محلزی، ستویزبان،

قارچگونهازنیامصنوعیهایطیتکشترویمحیقابل

Hirsutellaبا آن مقایسه گونهو  تنها معرفیبیمارگر

ا از قب.versicolorHران،یشده که ازرویزنجرکالً،

Hirsutellaقارچنشانگرگونهجدیدیاز،افراجداشده

.است
 )پساقارچونهگیک نامگروب با ندخوار(

Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj & 

Hesselt.ازاجسادالروهایT. ganglbaueriدراستان

که (Karimi et al., 2015)کردستانگزارششدهاست

 کننده ایجاد عوامل از یکی عنوان موکورمایکوزیسبه

استگ شده .(Mahmud et al., 2012)زارش

دریقارچیموکورمایکوزیسیکبیمار که است نادر

اینشودیشرایطخاصایجادم ونهبیشتررویخاکوگ.

کند.یاهیوجانوریفعالیتمیگوسیدهپمواد





 Beauveriaآلوده به  Miltotrogus caucasicus -7شک  

bassiana 
Figure 7. Miltotrogus caucasicus infected by 

Beauveria bassiana 
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  (B)کنیدی و کنیديوفرهای قارچ، sp. Hirsutella (A)ای آلوده به  الرو سوسك قهوه -3شک  

Figure 8. Wheat chafer infected with Hirsutella sp.(A) fungal conidia and conidiophores(B) 



نمونه هم تعدادیبردارینیندر استانکردستان از ها

یافتشدکهبرخالفالروهای بهآالرومرده ،قارچلوده

شانتیرهنشدهبودوبرعکسگبدنینرمولهیدهداشتندورن

شیریداشتند.گرن جداسازیباکتریپسفید ازساز ها

روینهاآیباکتریاییوکشتگلودآالروهایمشکوکبه

ها،پرگنهکرممایلبهزردارغذاییورشدپرگنهآگمحیط

وی به توجه با تصویر ریختیگژدر های  .spن،آشناسی

Bacillus(1)شکلتشخیصدادهشد.


و الروهای  (A) ندم در کردستان )کلنی ماي  به زرد(گای  جداسازی شده از الروهای سوسك قهوه sp. Bacillus باکتری -3شک  

 (B)آلوده به باکتری
Figure 9. Isolated bacteria, Bacillus sp. from wheat chafers in Kurdistan (yellowish colony) (A) and 

bacteria-infected larvae (B) 

 

ایگنردمدرغررربهرایقهروهسوسرکایتنروعگونره

ایودرنظررگررفتنبیواکولروژیهررایران،تفکیکگونه

هررایطلبررد.کنترررلسوسررکگونررهدرزمررانکنترررلرامرری

ایگندمبایددرزمرانحضرورالروهرایسرنیناولوقهوه

دربستهبرهگونرهحاضررسنسومقبلازخسارتالروهای

نیازبهمطالعاتبیشرتربررایشناسراییومزرعهانجامگردد.

ایگندمدراقلیمهرایمختلرفهایقهوهبازنگریسوسک

جداسازیعواملقرارچیوباکتریراییازایرانوجوددارد.

ایگنردمرهگشرایحفر وهرایقهروهالروهایسوسرک

حمایتازاینعواملورهاسازیآنهادرمزارعگندماست

حالتیکهآفرتکرشهرایشریمیاییمترداولموفقیرتدر

چنرررردانیدرکنترررررلایررررنگررررروهازآفرررراتندارنررررد.



A B 

B A 
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Abstract 
 

Background and Objectives 

Large areas of non-irrigated wheat fields have recently gone through the damage caused by 

growing population of wheat chafers. To study wheat chafers’ population changes and their 

natural enemies, larvae, pupae and adults were collected from Kermanshah and Kurdistan 

provinces. 

Materials and Methods 

Sampling and counting of larvae and pupae were done by placing wooden quadrats over the 

wheat fields and digging soils of the sampled areas. The insect net was employed to capture 

the adults. The sampling was carried out for three years (2010-2013). 

Results 

The two cockchafer species Tanyproctus ganglbaueri and Miltotrogus (Amphimallon) 

caucasicus (Scarabaeidae) were the most damaging chafers to wheat in western parts of Iran. 

The dominant species depended on the region and timespan indicating species’ turnover. The 

described species of T. ganglbaueri has not yet been reported as a pest worldwide. The 

highest density of M. caucasicus larvae in Kermanshah province was 5.6 larvae per 0.25 m
2
 

quadrat in mid-April; while in the case of T. ganglbaueri, 16 larvae per 0.25 m
2
 quadrat was 

recorded in March in Kurdistan province. Larvae of T. ganglbaueri started feeding in early 

February and the peak feeding times occurred in March and April. The average adult 

lifespan of T. ganglbaueri was roughly 43 days. Fungal and bacterial pathogens including 

Beauveria bassiana, Hirsutella sp. and Bacillus sp. were isolated from the wheat chafers. 

Discussion 

The relatively different biology of these two pest species has an implication in their timing 

control actions. More studies on identification and revision of wheat scarabs in different 

climates of Iran are needed. 

 

Keywords: Miltotrogus caucasicus, Tanyproctus ganglbaueri, Biology, Hirsutella, 
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