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بررسی خسارتزایی سوسک برگخوار غالت
) Oulema melanopus (L.) (Coleoptera: Chrysomelidaeدر مزارع گندم
حسنبراری

*1

* -1نویسنده مسوول :استادیار بخش تحقیقات گیاه پزشکی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ،ساری  ،ایران
) (hbarari@yahoo.com
تاریخدریافت17/80/11:تاریخپذیرش17/18/11:

چکیده
الروهای سوسک برگخوار غالت  Oulema melanopusبا تغذیه از برگ پرچم گندم موجب خسارت میگردند.
این تحقیق با هدف بررسی امکان خسارتزایی این آفت روی گندم در سه مزرعه استان مازندران واقع در نکا
(ایستگاه بایع کال) ،ساری (ایستگاه دشت ناز) و جویبار (ایستگاه پهناب) در طی سالهای  2931و  2939به اجرا در آمد.
در هر مزرعه  21نقطه تعیین و همزمان با اتمام فعالیت تغذیهای الروها ،از هر نقطه  21ساقهی آفتزده و  21ساقهی
سالم بهطور تصادفی انتخاب و شمارهگذاری گردیدند .از برگ پرچم ساقههای آفتزده عکس تهیه شد و با استفاده از
نرم افزار  UTHSCSA ImageTool for Windows Version 3شاخص خوردگی سطح برگ پرچم در تصویر
نمونهها در  4رده ( 41-11 ،11-21 ،>٪21و  )<٪41گروهبندی شدند .در فصل برداشت ،خوشه ساقههای
عالمتگذاری شده جمع آوری و تعداد دانه و وزن دانهی موجود در هر خوشه و وزن هزار دانه اندازهگیری گردید.
نتایج نشان داد که فعالیت تغذیه ای الروها میتواند بر وزن و تعداد دانه در هر خوشه و وزن هزار دانه تاثیر منفی
گذاشته و با افزایش درصد خوردگی سطح برگ پرچم ،وزن دانه و تعداد دانه در خوشه کاهش یافت .در رده <٪41
خوردگی برگ پرچم،کاهش وزن دانه ،تعداد دانه و وزن هزاردانه در گیاهان خسارت دیده در مقایسه با گیاهان سالم
در سال  2931به ترتیب  %18/58 ،%41/85و  %91/68و در سال 2939به ترتیب  %28/83 ,%91/41و  %23/51بود .ولی از
آنجائیکه شاخص خوردگی عموماً در رده های کمتر از  ٪21و  ٪11-21قرار داشته و بندرت به رده بیش از ٪41
رسید ،و همچنین تعداد ساقه های با برگ پرچم آفت زده در واحد سطح پایین بود ،خسارتزایی این آفت در مناطق
مورد آزمایش پایین تا متوسط بود.


کلید واژهها :سوسک برگخوار غالت ،خسارت ،مازندران

مقدمه

وچشمهابرجستههستند .چونالرواینحشرهتخممرغی

سوسکبرگخوارغالت)Oulema melanopus (L.

و سیاه رنگ است و در سطح بدن مایع لزجی ترشح

( )Col., Chrysomelidaeیکی از آفات مهم غالت

میکند ،زارعین به آن کرم زالویی میگویند .حشرات


بهویژه گندم در دنیا است .این سوسک حشره کوچکی


کامل و الروهای زالویی آنها از پارانشیم رویی برگ به

است  با بالپوشهایی بهرنگ آبی تیره فلزی ،پشت سینه

رگبرگها تغذیه نموده ولی برگ را سوراخ

موازات 

نارنجی براق و پاها زرد و سر سیاه یا آبی تیره فلزی و براق

نمیکنند .این حشره طی مراحل الروی وبالغ با تغذیه از
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اپیدرموپارانشیمسطحروییبرگگندموجوبهموازات

کهدراوایلمرحلهیخوشهدهیموجبکاهشفتوسنتزو

رگبرگاصلیباعثکاهشسطحفتوسنتزیشدهونقصان

اختالل در فعالیت غذاسازی گیاه و نهایتاً موجب کاهش

محصولراسببمیشود(.)Kostov, 2001تغذیه الروها

کمیتوکیفیتمحصولمیگردد( ;Kher et al., 2011

تا مرحله گلدهی و سنبله ادامه مییابد و خسارت اصلی

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

توسط الروها ایجاد می شود ،چون الروها قادرند یک تا

آفتزدهازدورسفیدبهنظرمیرسد،حدود ٪44کاهش

18برابروزنبدنشانازبیوماسگیاهیتغذیهکنند( Livia,

محصول رخ داده است .بیشترین خسارت بین مرحلهی

.)2006

گلدهی گندم و خمیری دانهها رخ میدهد .چون الروها

این آفت بومی اروپا بهویژه منطقهی بالکان میباشد.

بهمیزانزیادتغذیهکردهوبندرتازبرگیبهبرگدیگر

خسارتآندرمناطقمرطوببیشتراست.اینگونه در

حرکتمیکنند،خسارتشانبیشازحشراتکاملاست.

سال  1111از آمریکا و در سالهای اخیر از کانادا نیز

 ٪78خسارت توسط الروهای سن آخر (سن  )4ایجاد

گزارش شده است ( ;Hodgson and Evans, 2007

میشود .تغذیه از برگ پرچم بیشترین خسارت اقتصادی و


 .)Kher et al., 2011سوسک برگخوار غالت در

کاهشعملکردراموجبمیگردد( .)Kher et al., 2011
طولدورهی جنینیودورهی الرویبهرطوبتنسبی

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

ودرجهحرارتمحیطبستگیدارد(.)Walczak, 2005

آمریکا و کانادا بهعنوان آفت مهم غالت مطرح میباشد

الروها به نور خورشید و بافت جوان برگها جلب

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

میشوند ،بنابراین بیشترین فعالیت تغذیهای آنها روی


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

ازمیزبانهایسوسکبرگخوارغالتمیتوانگندم،

برگهایانتهاییبوتهگندمرخمیدهد.درلهستان،وقتی


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

که اولین الروهای خارج شده از تخم بطول حدود 4

گراس،ارزنوحشی،مرغپنجهای،اویارسالموتریتیکالهرا

میلیمتربرسند،زماناوجخروجالروهاازتخمهامیباشد .


نام برد .سوسک برگخوار غالت بندرت روی گیاهان

سوسک برگخوار غالت در اکثر مزارع گندم ایران

پهنبرگدیدهمیشود( Rao et al,. 2004; Hodgson

فعالیتتغذیهایداشتهوآنرامیتوانازگیالنتابلوچستان

.)and Evans, 2007ترجیحمیزبانیاینآفتدرمناطق

یافت ( .)Rajabi and Behrozin, 2007این سوسک

مختلف جغرافیای فرق میکند ،بهعنوان مثال در لهستان

اطرافتهران،اصفهان،آذربایجان شرقی،کرمانشاهودزفول

یوالفرابهجووتریتیکالهبهاره،درمجارستانذرتودر

انتشار دارد .برخیازپارامترهایزیستیسوسکبرگخوار

آمریکاگندمراترجیحمیدهد (.)Kher et al., 2011به

غالت در اصفهان ( )Naeim, 1993و آذربایجان شرقی

دلیل اهمیت استراتژیک گندم در دنیا ،تحقیقات زیادی

موردمطالعهقرارگرفتهاست ( Talebi Chaychi et al.,

رویاینآفتانجامگرفتهاست( Battenfield et al.,

1999; Seyedi Sahebari et al., 2000; Seyedi

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

.)Sahebari, 2007درمناطقیکهبرعلیهسنگندممبارزه

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

شیمیایی انجام میگیرد ،عموماً سوسک برگخوار غالت

کاملمزارعدیرکاشتوتنکراترجیحمیدهند.خسارت

نیز تا حد رضایتبخشی کنترل میشود ( Rajabi and

الروها روی برگها ،بهویژه برگ پرچم بسیار مهم است

 .)Behrozin, 2007
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 (1967) Gallun et al.برای ارزیابی میزان کاهش

مواد و روشها

محصولگندمرقممونون،تعداددانهووزندانهدرخوشه

برایاجرایاینتحقیقدراستانمازندران،سهمزرعهی

ساقههایی که بیش از  ٪18سطح برگ پرچم آنها توسط

یک هکتاری گندم (الین  )N0811در سه شهرستان نکا

آفتخوردهشدهبودراباساقههای سالممقایسه نمودندو

(ایستگاه بایع کال) ( (36 38ʹ59ʺN, 53 17ʹ50ʺE, 49

نتیجهگیریکردندکهوزندانه٪13کاهشیافتهاست .

 )1995( Nori Ghanbolaniروش برآورد میزان

o

o

o

 ، )mساری (ایستگاه دشت ناز) ( 36 33ʹ58ʺN,

 )53 3ʹ31ʺE, 42 mو جویبار (ایستگاه پهناب)
o

o

o

خسارت سوسک برگخوار غالت را بدین شرح توضیح

()36 38ʹ42ʺN, 52 54ʹ43ʺE, -7 mانتخابوازاوایل

داده است :ساقههایی که مقدار معینی از برگ پرچم آنها

اسفند  1311تا دهه سوم اردیبهشت  1311و  1313با

بوسیله الروهای آفت خورده شدهاند بر اساس درصد

بازدیدهای هفتگی ،دوره فعالیت آفت زیرنظر گرفته شد.

خسارت گروهبندی و عالمتگذاری شده و ساقههای فاقد

همزمان با اتمام فعالیت تغذیهای الروهای آفترویبرگ


خوردگی نیز به تعداد معین مشخص میگردند .در فصل

گندم 18،نقطه در هر مزرعه با حرکت زیگزاگی انتخابو

برداشت،خوشههایعالمتگذاریشدهبهتفکیکبرداشت

در هر نقطه تعداد  18ساقهی آفتزده (دارای آثار

یگردد.
و تعداد دانه و وزن دانه  در هر خوشه محاسبه م 

خوردگیرویبرگپرچم)و18ساقهیسالم(فاقدعالیم

سپس میزان محصول بدست آمده از هر گروه خسارت با

خوردگی روی برگ پرچم) بهطور تصادفی انتخاب و

میزان محصول ساقههای سالم و رابطه بین میزان کاهش

عالمتگذاری شدند (مجموعاً  188ساقهی سالم و 188

محصولودرصدخوردگیبرگپرچممحاسبهمیشود .

ساقهی آلوده از هر مزرعه) ( Hodgson and Evans,

)Rouag et al., (2012میزانآلودگی1واریتهگندم

 .)2007در انتخاب نمونهها ،ساقههایی که توسط

دوروم را در شرایط مزرعه در الجزایر مورد مطالعه قرار

ساقهخواران و یا هر عامل دیگری خسارت دیده بودند


دادند .آنها برای تعیین درصد خوردگی برگ پرچم ،از

عالمتگذاری نشدند.با استفاده از دوربین دیجیتال دارای

برگ پرچم های خسارت دیده عکس تهیه نموده و با

وضوح باالی  4مگاپیکسل ،از سطح رویی برگ پرچم

استفاده از نرم افزار  ProMesurim 08درصد خوردگی

ساقههای آفت زده عکس گرفتهشد .درسالاول ،عملیات

سطح برگ را تعیین نمودند (.)Rouag et al., 2012

عکسبرداریازبرگپرچمگیاهانآفتزدهدرتاریخهای

سپسمیزان کاهشمحصولرابامقایسه تعداددانهووزن

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

دانه در خوشه ساقههای آفت زده و سالم بدست آوردند.

تاریکی  18/4 :13/4ساعت) به ترتیب در مزارع جویبار،

آنهاشاخصخوردگیبرگپرچمرا در 4رده گروهبندی

ساری و نکا اجرا گردید .در سال دوم ،عملیات

نمودند )1 :کمتر از  ٪48-18 )3 ،٪18-18 )1 ،٪18و

عکسبرداریدرتاریخهای 18،0و 13اردیبهشت1313


ردهی)4بیشاز.٪48

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

با توجه به اینکه تاکنون هیچ مطالعهای در مورد

عکسهای گرفته شده به رایانه منتقل شده و با استفاده از

خسارتزاییO. melanopusدرایرانانجامنشدهاست،این

نرم افزار UTHSCSA image tool for windows

تحقیقباهدفبررسی امکانخسارتزایی سوسکبرگخوار

 version 3درصد خوردگی سطح برگ پرچم هر نمونه

غالتدرمزارعگندماستانمازندرانبهاجرادرآمد .

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

در هنگام برداشت محصول ،تعداد  13نمونه از 188

خوردگی سطح برگ پرچم در گیاهان آفت زده در  4رده

نمونهی عالمتگذاری شدهی منطقهی ساری (ایستگاه

گروهبندیشدند:ردهی)1کمتراز،٪18ردهی،٪18-18)1

دشتناز)براثرخسارتآفاتدیگروعوامل بیماریزاو

ردهی  ٪48-18 )3وردهی )4بیش از  ٪48خوردگیسطح

یاکندهشدنشمارههاازجمعنمونههاحذفگردیدند .
همانگونه که در جدول  1نشان داده شده است ،از

برگپرچم .
در فصل برداشت محصول (در دههی دوم خرداد هر

مجموع 177گیاهآفتزدهیموردمطالعهازمناطقمختلف

دوسال)،خوشهیساقههایعالمتگذاریشدهبهتفکیک

نمونهبرداری(نکا(ایستگاهبایعکال)=،188ساری(ایستگاه

برداشتوبااتیکتمربوطهدرداخلپاکتهایجداگانهای

دشت ناز) =  77و جویبار (ایستگاه پهناب) =  ،)188سطح

قرار گرفتند .برای یکسانسازی درصد رطوبت نمونهها،

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

خوشههادرآونباگرمای78درجهسانتیگرادبهمدت14

نمونههایجمعآوریشدهکمتراز ٪18بود.کمترینتعداد

ساعت قرار داده شدند.سپس تعداد دانه و وزن دانه موجود

نمونه()٪11/1درردهیشاخصخوردگیبیشاز ٪48و

در هر خوشهووزنهزاردانهدرگیاهانسالموآفتزده

بیشترینتعدادنمونه()٪41/1درردهیشاخصخوردگی

اندازهگیریشد.میزان کاهشمحصولبامقایسه تعداددانه

بین18تا٪48قرارگرفتند(جدول .)1

ووزندانهدرهرخوشهووزنهزاردانهساقههایآفتزده

باافزایشدرصدخوردگیسطحبرگپرچم،میانگین

وسالممحاسبهگردید.بااستفادهازآنالیزرگرسیون،رابطه

وزندانهوتعداددانهدرهرخوشهکاهشیافت(جداول1

بین درصد خوردگی برگ پرچم توسط آفت و اجزای

و  .)3کمترین کاهش وزن دانه در ردهی کمتر از %18

عملکرد :تعداددانهووزندانهدرهرخوشهووزنهزار

خوردگیسطحبرگپرچممشاهدهگردید.ولیدرهرسه

دانهمحاسبهگردید .

منطقهی نمونهبرداریبیشترین میزان کاهش وزن دانه در



ردهی بیش از  %48خوردگی برگ پرچم مشاهده گردید
نتایج

(جدول.)1کمترینوبیشترینمیزانکاهشتعداددانهدر

الف .سال 2931

هرخوشهنیزبهترتیبدرردهی>٪18و<٪48خوردگی

اولینحشراتکاملزمستانگذرانسوسکبرگخوار

سطحبرگپرچممشاهدهشد(جدول .)3

غالت،از11/11/13درمزارعگندممنطقهمشاهدهشدندو

درهرسهمنطقهنمونهبرداری،رابطهبین میانگینوزندانه

در 11/11/14جمعیتآنهابهاوجخودرسید.جفتگیری

در خوشه و درصد خوردگی سطح برگ پرچم به صورت

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

خطیوباشیبرگرسیونمنفیبودکهنشاندهندهکاهشوزن

اولین تخمهای آفت در  11/1/1و حداکثر تعدادتخم در

دانهباافزایش میزان خسارتآفت میباشد (جدول.)4برآورد

تاریخ  11/1/17مشاهدهگردید .اولینالروهادر،11/1/11

ضریبتبیین()R²باالبرای معادلهحاصلنیز نشاندهندهدقت

حداکثرتعدادالرودر 11/1/10وآخرینالروهادرتاریخ

باالیرگرسیونبرآوردشدهمیباشد.باتوجهبهشیبرگرسیون

11/1/17رویبرگگندمدیدهشدند.پایاندورهیفعالیت

دردامنهبرآوردشدهبه ازای افزایش هرواحدخسارتحدود

تغذیهای الروها روی گندم در مناطق مورد مطالعه 14 ،تا

8/37،8/4و8/34گرمازمیزانوزندانهدرهرخوشهبهترتیب

14اردیبهشتماهبود.

درنکا،ساریوجویبارکاستهشدهاست(جدول .)4
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1317زمستان،4شماره41جلد،)اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی
 گی

کمترینوبیشترینکاهشوزندانهوتعداددانهدرهر

همچنین رابطه بین میانگین تعداد دانه در خوشه و

خوشه و وزن هزاردانه در مجموع گیاهان آفت زدهی

درصدخسارتسوسکبرگخوارغالتبهصورتخطی

جمعآوریشدهازمناطقسهگانهبهترتیب درردهی کمتر

)باال بود کهR²( وباشیب رگرسیون منفی باضریب تبیین

 خوردگی برگ پرچم مشاهده٪48  و بیشتر از٪18 از
 .)1و4گردید(جداول

نشان دهنده کاهش تعداد دانه با افزایش میزان خسارت
.)4آفتمیباشد(جدول

 ساری و جویبار که در ردههای مختلف شاخص خوردگی برگ، درصد نمونههای آفتزدهی جمعآوری شده از نکا.2 جدول
)2931 پرچم قرار گرفتند (سال
Table 1. The percentage of infested samples collected from Neka, Sari and Joybar with different flag leaf
infestation rate in 2013
 Flag leaf infestation rate
 Neka n=100
 Sari n=77
 Joybar n=100  Total samples n=277
 <10%
 13±0.38
 13±0.63
 29±0.24
 18.8±0.21
 10-20%
 32±0.48
 19.5±0.83
 28±0.50
 27.1±0.49
 20-40%
 48±0.83
 41.6±0.98
 37±0.17
 42.2±0.54
 >40%
 7±2.56
26±2.84

6±3.68
 11.9±1.91

n= the number of collected samples in each site

آفتزده (دارای خوردگی سطح برگ پرچم توسط سوسک

دانههای هر خوشه (برحسب گرم) در گیاهان
 ) وزنSE±( میانگین.1 جدول
.)2931 ) (سال%L( برگخوار غالت) و گیاهان سالم (فاقد خوردگی سطح برگ پرچم) و درصد کاهش وزن دانه

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
Infes
infestation
Infested
Intact
L%
Infested
Intact
L%
Intact
L%
ted
rate
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

آفتزده (دارای خوردگی سطح برگ پرچم توسط سوسک برگخوار

) تعداد دانه¬های هر خوشه در گیاهانSE±( میانگین.9 جدول
.)2931 ) (سال%R( غالت) و گیاهان سالم (فاقد خوردگی سطح برگ پرچم) و درصد کاهش تعداد دانه در خوشه
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
Infested
Intact
R%
Infested
Intact
R%
Infested
Intact
R%
infestation
Neka n=100
Sari n=77
Joybar n=100
rate
 <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

برگخوارغالت)...Oulema melanopus (L.
خسارتزاییسوسک 

یراری:بررسی
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جدول  . 4رابطه بین میانگین وزن دانه (بر حسب گرم) و تعداد دانه در هر خوشه در گیاهان آفتزده (دارای خوردگی سطح
برگ پرچم توسط آفت) با استفاده از آنالیز رگرسیون (سال .)2931
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
y = -6.277x + 62.76
 R² = 0.919
 R² = 0.925
Sari
y = -0.37x + 3.4
y = -5.998x + 66.93
 R² = 0.987
 R² = 0.970
Joybar
y = -0.348x + 2.78
y = -4.307x + 61.42
 R² = 0.987
 R² = 0.885
جدول  .8درصد کل کاهش وزن دانه و تعداد دانه در هر خوشهی آفتزدهی جمعآوری شده از نکا ،ساری و جویبار در
ردههای مختلف شاخص خوردگی سطح برگ (سال  .)2931تعداد کل نمونه= 166
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
 Flag leaf infestation rate
% reduction in grain
 % grain weight loss
Numbers of infested
 number
 plants in each group
 <10%
1.62±1.47
 4.81±1.73
 52
 10-20%
 2.16±0.91
 9.41±1.72
 75
 20-40%
 19.07±0.85
 26.39±1.87
 117
 >40%
 25.86±3.88
 42.58±5.90
 33
جدول  .8میانگین) (±SEوزن هزاردانه (بر حسب گرم) در گیاهان آفتزده (دارای خوردگی سطح برگ پرچم توسط سوسک
برگخوار غالت) و گیاهان سالم (فاقد خوردگی سطح برگ پرچم) و درصد کاهش وزن هزاردانه (سال  .)2931تعداد کل نمونه= 166
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
 1000-kernel weight
Percentage of
Numbers of
Flag leaf infestation
1000-kernel
infested
plants in
 rate
 weight loss
 each group
 Infested plants
 Intact plants
 <10%
 46.42±3.20
 48.03±3.77
 3.35
 52
 10-20%
 42.83±2.62
 46.21±2.59
 7.32
 75
 20-40%
 42.11±2.56
 46.20±1.62
 8.86
 117
 >40%
 30.93±4.56
 46.01±1.62
 32.76
 33

ب .سال 2939

تعداد الرو در تاریخ  13/1/18وآخرین الروها درتاریخ

اولینحشراتکاملزمستانگذرانسوسکبرگخوار

 13/1/14روی برگ گندم دیده شدند ،پایان دورهی

غالت،ازتاریخ 11/11/18درمزارعگندممنطقهمشاهده

فعالیتتغذیهایالروهارویگندمدرمناطقموردمطالعه،

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

18تا13اردیبهشتماهبود.

رسید.جفتگیریسوسکهاازتاریخ 11/11/14شروعو

در هنگام برداشت محصول ،تعداد  11نمونه از 188

تا تاریخ  13/1/1ادامه داشت .اولین تخمهای آفت در

نمونهی عالمتگذاریشدهی منطقهی نکا براثر خسارت

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

آفات دیگر و عوامل بیماریزا ،از جمع نمونهها حذف

مشاهده گردید .اولین الروها درتاریخ  ،13/1/18حداکثر

گردیدند.همانگونهکهدرجدول 7نشاندادهشدهاست،
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اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،4زمستان1317
گی 

از مجموع  101گیاه آفتزدهی مورد مطالعه از مناطق

صورتخطی وباشیب رگرسیون منفی بود کهنشاندهنده

مختلف نمونهبرداری (نکا (ایستگاه بایعکال) =  ،01ساری

کاهش وزن دانه با افزایش میزان خسارت آفت میباشد

(ایستگاه دشت ناز) =  188و جویبار (ایستگاه پهناب) =

(جدول.)18برآوردضریبتبیین( 8/71)R²تا 8/11برای

 ،)188سطح خوردگی برگ پرچم در ٪11/4

معادله حاصل نیز نشان دهنده دقت مناسب رگرسیون

( )31/7+14/1=11/3≈11/4نمونههای جمعآوری شده

برآورد شده میباشد.باتوجه بهشیب رگرسیون در دامنه

کمتر از  ٪18بود .کمترین تعداد نمونه ( )٪1در ردهی

برآورد شده به ازای افزایش هر واحد خسارت حدود

شاخص خوردگی بیش از  ٪48و بیشترین تعداد نمونه

 8/71،8/77و8/17گرمازمیزان وزندانه درهرخوشهبه

()٪31/7درردهیشاخصخوردگیکمتراز ٪18سطح

ترتیب در نکا ،ساری و جویبار کاسته شده است (جدول

برگپرچمقرارگرفتند(جدول.)7

 .)18

باافزایشدرصدخوردگیسطحبرگپرچم،میانگین

همچنین رابطه بین میانگین تعداد دانه در خوشه و

وزندانهوتعداددانهدرهرخوشهکاهشیافت(جداول0

درصد خوردگی سطح برگ پرچم به صورت خطی و با

و  .)1کمترین کاهش وزن دانه در ردهی کمتر از ٪18

شیب رگرسیون منفی بودکهنشاندهندهکاهشتعداد دانه

خوردگیسطحبرگپرچممشاهدهگردید.ولیدرنمونه

با افزایش میزان خسارت آفت میباشد (جدول  .)18در

هایساریوجویباربیشترینمیزانکاهشوزندانهدر

ضمنبرآوردضریب تبیین ()R²باالتراز  8/4برای معادله

ردهی بیش از  ٪48خوردگی برگ پرچم بدست آمد

حاصلنیز نشاندهندهدقتمناسب رگرسیون برآوردشده

(جدول.)0درمنطقهینکاهیچنمونهایدارایبیشاز

میباشد(جدول .)18

 ٪48خوردگیبرگپرچمجمعآورینگردید.کمترین

کمترینوبیشترینکاهشوزندانهوتعداددانهدرهر

و بیشترین میزان کاهش تعداد دانه در هر خوشه نیز به

خوشه و کاهش وزن هزار دانه در مجموع  گیاهان آفت

ترتیب در ردهی  >٪18و   <٪48خوردگی سطح برگ
پرچممشاهدهشد(جدول .)1
درهرسهمنطقهنمونهبرداری،رابطهبین میانگینوزن

زدهیجمعآوریشدهبهترتیبدردرردهیکمتراز٪18
و باالی  ٪48خوردگی برگ پرچم مشاهده گردید
(جداول11و .)11

دانه در خوشه و درصد خوردگی سطح برگ پرچم به

جدول  .6درصد نمونههای آفتزدهی جمعآوری شده از نکا ،ساری و جویبارکه در ردههای مختلف شاخص خوردگی
برگ پرچم قرار گرفتند (سال .)2939
Table 7. The percentage of infested samples collected from Neka, Sari and Joybar with different
flag leaf infestation rate in 2014
Flag leaf infestation
 Neka n=89
 Sari n=100
 Joybar n=100  Total samples n=289
rate
<10%
 57.3±0.28
 21±0.35
 34±0.27
 36.7±0.18
10-20%
 28.1±0.57
 28±0.51
 21±0.75
 25.6±0.35
20-40%
 14.6±1.52
 38±0.70
 32±0.88
 28.7±0.53
>40%
0
 13±1.81
 13±1.85
 9±1.27
n= the number of collected samples in each site







...Oulema melanopus (L.)برگخوارغالت
 خسارتزاییسوسک

بررسی:یراری
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( وزن دانههای هر خوشه (برحسب گرم) در گیاهان آفتزده (دارای خوردگی سطح برگ پرچم توسط سوسک±SE) میانگین.5 جدول
.)2939 ( (سالL%)برگخو ار غالت) و گیاهان سالم (فاقد خوردگی سطح برگ پرچم) و درصد کاهش وزن دانه
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
Infested
Iintact
L%
Infested
Intact
L%
Infested
Intact
L%
infestation
 Neka n=89
 Sari n=100
 Joybar n=100
rate
 <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

( تعداد دانههای هر خوشه در گیاهان آفتزده (دارای خوردگی سطح برگ پرچم توسط سوسک برگخوار±SE) میانگین.3 جدول
.)2939 ) در خوشه (سال%R( غالت) و گیاهان سالم (فاقد خوردگی سطح برگ پرچم) و درصد کاهش تعداد دانه
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
Infested
Intact
R%
Infested
Intact
R%
Infested
Intact
R%
infestation
 Neka n=89
 Sari n=100
 Joybar n=100
rate
 <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

 رابطه بین میانگین وزن دانه (بر حسب گرم) و تعداد دانه در هر خوشه در گیاهان آفتزده (دارای خوردگی سطح. 21 جدول
.)2939 برگ پرچم توسط آفت) با استفاده از آنالیز رگرسیون (سال
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
y = -17.47x + 83.18
 R² = 0.769
 R² = 0.716
Sari
y = -0.238x + 2.41
y = -3.125x + 50.395
 R² = 0.762
 R² = 0.684
Joybar
y = -0.267x + 2.52
y = -3.005x + 52.81
 R² = 0.925
 R² = 0.849

 ساری و جویبار در، درصد کل کاهش وزن دانه و تعداد دانه در هر خوشهی آفتزدهی جمعآوری شده از نکا.22 جدول
153 = تعداد کل نمونه.)2939 ردههای مختلف شاخص خوردگی سطح برگ (سال
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
 Flag leaf infestation rate
% reduction in grain
 % grain weight loss
Numbers of infested
 number
 plants in each group
 <10%
0.75±0.15
 2.84±0.78
 106
 10-20%
 1.67±0.45
 3.47±1.09
 74
 20-40%
 13.13±1.90
 20.69±1.86
 83
 >40%
 15.59±4.44
 32.42±1.72
 26

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،4زمستان1317
گی 
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جدول  .21میانگین) (±SEوزن هزاردانه (بر حسب گرم) در گیاهان آفتزده (دارای خوردگی سطح برگ پرچم توسط سوسک
برگخوار غالت) و گیاهان سالم (فاقد خوردگی سطح برگ پرچم) و درصد کاهش وزن هزاردانه (سال  .)2939تعداد کل نمونه=
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
 1000-kernel weight
Percentage of
Numbers of
Flag leaf infestation
1000-kernel
infested plants in
 rate
 weight loss
 each group
 Infested plants
 Intact plants
 <10%
 44.53±0.31
 45.12±0.36
 1.32
 106
 10-20%
 42.92±1.10
 43.72±1.06
 1.83
 74
 20-40%
 41.15±0.98
 45.07±0.91
 8.69
 83
 >40%
 35.69±0.90
 44.51±0.08
 19.82
 26




بحث

عملکرد ،بیشترین خسارت این آفت از طریق کاهش وزن

اولینحشراتکاملزمستانگذرانسوسکبرگخوار

دانهگندمایجادمیشود( .)Webster and Smith, 1983

غالت،ازدههدوماسفندماهدرمزارعگندممشاهدهشدند

درهردوسالنمونهبرداری،بیشترین کاهشوزندانه

و در اواخر اسفند جمعیت آنها به اوج خود رسید.

و تعداد دانه در هر خوشه و کاهش وزن هزاردانه در رده

جفتگیری سوسکها از نیمه اسفندماه تا اوایل فروردین

سالبعدرخدادوتخمهارویبرگگندمازاواخراسفند
تا نیمه فروردین مشاهده گردیدند .اولین الروها در نیمه

باالی  ٪48خوردگی سطح برگ پرچم مشاهده گردید.
درصد کاهش وزن دانه و تعداد دانه در هر خوشه و وزن

هزاردانه بر اثر خوردگی باالی  ٪48سطح برگ پرچم در

فروردین ،حداکثر تعداد الرو در دهه سوم فروردین و

سال  1311به ترتیب  14/01 ،41/40و  31/71و در سال

آخرین الروها در نیمه اردیبهشت روی برگ گندم دیده

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

شدند Asadeh et al., (2009) .زیستشناسیاینآفت

رابطه بین میانگین وزن دانه در خوشه و درصد خوردگی

را در استان گلستان مورد بررسی قرار دادهاند .در مزارع

سطحبرگپرچمبهصورتخطیوباشیبرگرسیونمنفی

گندمگرگان،حشراتکاملازاواخربهمنماهواردمزارع

بودکهنشاندهندهکاهشوزندانهباافزایش میزان خسارت

میشوند .پیک پرواز سوسکها در اواخر اسفند ،اولین

آفت میباشد.براساستحقیقات)،Rouag et al., (2012

فعالیتتخمریزیدرنیمهاسفند،شروعفعالیتالروهادر

یکهمبستگیمنفیبینمیزانخسارتبرگپرچم1واریته

دهه اول فروردین و پیک فعالیت الروها در اوایل

گندمدورومتوسطالروسوسکبرگخوارغالتووزن

اردیبهشتگزارششدهاست (.)Asadeh et al., 2009

دانهدرهرخوشهوجودداشتهوباافزایشدرصدخوردگی

نتایجاینتحقیق رابطهبینمیزانخوردگیبرگپرچم

برگ پرچم ،وزن دانه در هر خوشه بیشتر کاهش یافت

گندم توسط سوسک برگخوار غالت و خسارت کمی

( .)Rouag et al., 2012آنهانشاندادندکهاگرشاخص

حاصلازآنرویخوشهگندمرانشانداد.اثرافزایشسطح

خوردگیسطحبرگپرچمبیشاز٪48باشد،کاهشوزن

خوردگیبرگپرچمرویوزندانهدرهرخوشهبیشتراز

دانهدرهرخوشهبستهبهنوعواریتهاز11تا04درصدمتغیر

اثر آن روی تعداد دانه در هر خوشه بود .در بین اجزای

بود Gallun et al., (1967) .کاهش وزن هزاردانه گندم
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رقممونونبراثرخسارتشدید اینآفت رویبرگپرچم

نمونهایباشاخصخوردگیبیشاز٪48مشاهدهنگردید.

را حدود  13درصد گزارش نمودند .در آمریکای شمالی

همچنیندرطیدوسالنمونهبرداری،تراکماینآفتدر

کاهشعملکردبراثرخسارتسوسکبرگخوارغالتروی

مزارعمنطقهباالنبود.درواقعبطورمتوسطحدود18تا14

برگ پرچم در گندم بهاره  ٪44و در گندم زمستانه ٪13

ساقهگندمدرهرمترمربع(یعنیحدود 4تا 0درصدساقه

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

ها در واحد سطح) دارای عالئم خوردگی سطح برگ

البتهمیزانکاهشعملکرددراثرخسارتاینآفتدر

پرچم (آن هم عموماً در ردههای کمتر از  )٪18بودند.

ارقام مختلف گندم و در مناطق مختلف دنیا متفاوت

همچنین بیشترین ساقههای آفت زده در حاشیه مزارع

گزارششده است.بهعنوانمثال،کاهشعملکردحاصله

مشاهدهگردید .

از تغذیهی برگ پرچم گندم در هلند  ،٪14در اروپای

ازطرفدیگر ،درسال 1311حدود %41ازکل نمونه

مرکزی،٪78درآمریکاگندمبهاره ٪44وزمستانه،٪13

های آفتزده جمع آوری شده ،خوردگی برگ پرچم

و در کانادا حدود  ٪38بیان شده است ( Kher et al.,

کمتراز  ٪18داشتند ( ٪10/0درسطحخوردگی کمتراز

 Gallun et al. (1967) .)2011گزارشکردندکهاگر

 ٪18و  ٪17/1در سطح خوردگی بین  18تا )٪18و در

برگ پرچم گندم رقم مونون در اثر حمله سوسک

سال  1313در  %11/3ازکل نمونه های آفت زده جمع

برگخوار غالت حدود  ٪18خسارت ببیند ،میزان کاهش

آوری شده ،خوردگی برگ پرچم کمتر از   ٪18داشتند

محصولحدود٪13خواهدبود(.)Gullan et al., 1967

( ٪31/7در سطح خوردگی کمتر از  ٪18و  ٪14/1در

کاهشعملکردگندمازطریقکاهشتعداددانهدرخوشه

سطح خوردگی بین  18تا  )٪18و خسارت حاصله ناچیز

وکاهشوزندانهویاترکیبیازایندورخمیدهد.تغذیه


بود.بطوریکه درصدکاهشوزندانهوتعداددانهدرهر

الروهادرمراحلاولیهخوشهدهیمیتواندموجبکاهش

خوشهووزنهزاردانهدرسطحخوردگی کمتراز ٪18در

تعداددانهدرخوشهگردد.میزانکاهشعملکردباتوجه

سال 1311بهترتیب  1/0،4/01و 3/34ودرسال 1313به

بهشرایطرویشگیاهمتفاوت است وبامدیریتتغذیهو

ترتیب  8/74،1/04و 1/31برآوردگردید کهدرمجموع

مصرف بهینه کودها ،کاهش وزن دانه بر اثر خسارت

دوسالحدود٪4کاهشمحصولرخداد.درصدکاهش

سوسک برگخوار غالت کمتر خواهد بود ( Sokolov,

وزندانهوتعداددانهدرهرخوشهووزنهزاردانهدرسطح

 .)2009نامبردهنرمکنترلاینآفترویگندمرقمزامنادر

خوردگی ٪18-18درسال 1311بهترتیب  1/11،1/41و

روسیهرا%38-18خوردگیبرگپرچمبیانکردهاست.

7/31ودرسال1313بهترتیب1/17،3/47و1/03برآورد

گرچه درتحقیق مابیشترین کاهش وزن دانه ،تعداد

گردید کهدرمجموعدوسالحدود ٪1کاهش محصول

دانه در خوشه و وزن هزاردانه در رده خوردگی بیش از

رخداد .

 ٪48برگپرچمرخداد،ولیازمجموع 411گیاهآفت

نتایجاینپروژهنشاندادکهفعالیتتغذیه ای الروهای

زدهجمعآوریشدهدرطیدوسالمتوالیبهندرتمیزان

سوسک برگ خوار غالت روی برگ پرچم گندم می

خوردگیسطحبرگپرچمدربرخینمونههابهبیشاز

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

٪48رسید.تنها٪18نمونههادارایخوردگیبرگپرچم
بیشاز ٪48بودهوحتیدرسال 1313درمنطقهنکاهیچ

تاثیر منفی گذاشتهوباافزایش خوردگی سطحبرگپرچم
وزندانهوتعداددانهدرخوشهکاهشیابد.وقتیکهمیزان
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بیشاز،رسید٪48خوردگیسطحبرگپرچمبهبیشاز

اینمقالهبخشیازنتایجپروژهیتحقیقاتیبهشمارهی

ولیازآنجائیکهتراکم، کاهشوزنهزاردانهرخداد٪11

 آموزش و، سازمان تحقیقات60-16-91-13929

آفت در واحد سطح پایین بوده و میزان خوردگی روی

 از حمایتهای موسسهی.ترویج کشاورزی میباشد

٪18-18 و٪18برگپرچمعموماًدرردههایکمتراز

تحقیقات گیاهپزشکی کشور و مرکز تحقیقات و آموزش

نمونهها)بهردهبیش٪18قرارداشتهوبهندرت(درحدود

 .کشاورزیومنابعطبیعیمازندرانقدردانیمیگردد

میزانخسارتزاییاینآفتدرمناطقمورد، رسید٪48از
 .آزمایشپایینتامتوسطبود
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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.
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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

