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تاریخدریافت17/88/12:تاریخپذیرش17/81/18:

چکیده
در سالهای اخیر بخشهای وسیعی از مزارع گندم ديم شاهد خسارت ناشی از جمعیت در حال افزايش سوسكهاای
قهوهای گندم شده است .به منظور مطالعه تغییرات جمعیتی و عواما مدادود کنناده عییعای فعالیات سوساكهاای
قهوهای گندم ،الروها ،شفیرهها و حشرات کام اين آفت از مازارع گنادم ديام اساتانهاای کرمانشااه و کردساتان
جمعآوری گرديد .جمعآوری و شمارش الروها و شفیرهها با انداختن کادرهاای چاوبی در ساطز مزرعاه و کنادن
خاك آن مددوده انجام گرفت .برای شکار حشرات کام آفت در مزارع اقدام به تورزدن گرديد .نتايج بررسیهای
سه ساله نشان داد که سوسكهاای قهاوهای گنادم در غارب اياران عمادتا شاام گوناههاای ()Brenske, 1897
Tanyproctus ganglbaueriو ) Miltotrogus(Amphimallon) caucasicus (Gyllenhal, 1817و متعلااب بااه
خانواده  Scarabaeidaeبودند .گونه غالب بسته به منطقه و سال زراعی متفاوت بود و گوناههاا باه ناوعی جاايگزين
يکديگر شدند .خسارت قاب توجه گونه  T. ganglbaueriبه عنوان آفت قی از ايان در دنیاا گازارش نشاده اسات.
بیشترين میانگین تراکم الروهای  M. caucasicusدر استان کرمانشاه  5/6عدد در هر کادر  0/55مترمربع در دهه اول
دی ماه ديده شد .بیشترين تراکم الروهای  T. ganglbaueriدر کردستان  66عدد الرو در هر کادر در فروردين مااه
ثیت شد .الروهای  T. ganglbaueriاز اواخر بهمن ماه شروع به تغذيه کارده و شادت تغذياه الروهاا در اسافند و
فروردين ماه بود .متوسط عول عمر حشره کام

 T. ganglbaueriحدود  ٤3روز باود .زيساتشناسای تاا حادودی

متفاوت اين دو گونه آفت در انتخاب بهترين زمان کنترل آنها اهمیت دارد .گونههايی از قارچها شاام

Beauveria

 bassianaو  Hirsutella sp.و باکتریهای بیمارگر حشارات مانناد  Bacillus sp.از سوساكهاای قهاوهای گنادم
جداسازی شد .نیاز به مطالعات بیشتر برای شناسايی و بازنگری گونههای سوسكهاای قهاوهای گنادم در اقلایم هاای
مختلف ايران وجود دارد.
کلیدواژهها ،Tanyproctus ganglbaueri ،Miltotrogus caucasicus :زيستشناسیBacillus ،Hirsutella ،

هایقهوهایگندمMiltotrogus caucasicusو...
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مقدمه

سوسک Tanyproctus ganglbaueri Brenske

هایاخیربخشهایوسیعیازمزارعگندمدیم


درسال

متعلق به خانواده  Scarabaeidaeو زیرخانواده

و آبی بعضی از استانهای کشور شاهد خسارت ناشی از

ونههای جنس Tanyproctus
 Melolonthinaeاست .گ 

هایزیانآوربوده کهاز


جمعیتدرحالافزایشسوسک

از خاورمیانه ،آسیای صغیر ،آسیای مرکزی و قسمتهایی

یباشند.درسال
هایقهوهایگندم م 


ترینآنهاسوسک

مهم

از اروپا در کشورهای ایران ،سوریه ،فلسطین اشغالی،

هوهای
کرمانشاه،سوسکهای ق 

زراعی 1388-81دراستان 

افغانستان ،ترکیه ،قزاقستان ،قفقاز ،ترکمنستانویونانجمع

انیدرآمد ،بهصورتیکه درتعدادیاز

گندمبهحالتطغی

آوری شده است  ) Sanmartin and Martin-Piera,

مزارعمیزانخسارتبهبیشاز08درصدوسطحآلودگی

.(2003

در شهرستان کرمانشاه بالغ بر  4718هکتار رسیده بود .در

هایقهوهایگندمدرایرانو


هایسوسک
یکیازگ 
ونه

هایقهوهایگندمدربیشاز38


سوسک
استانکردستان 

بعضیازکشورهایمستقلمشترکالمنافع  Miltotrogus

روستایشهرستانسقزدرسال 1312-13بهحالتطغیانی

caucasicus

)(Amphimallon

وشدتخسارتبهحدیبودکهدراوایلبهار

درآمدهبود


 Amphimallon caucasicumبه علت نداشتن حاشیه

تعدادیازکشاورزانمزارعگندموجورابرگرداندهوبه

قاعدهپرونوتوموشکلآلتتناسلینربه Amphimallon

کشت نخود و یا آیش اختصاص دادند .در گذشته

تعلق ندارد و در نتیجه Miltotrogus caucasicus

سوسکهای

سوسکهای قهوهای گندم در ایران فقط به 


نامگذاریشد).(Montreuil, 2000

است.

آرایه

جنس  Amphimallonو  Anisopliaاطالق میشد

رنگ عمومی بدن حشره کامل M. caucasicus

) .(Haji Allahverdipour, 2017خسارت اصلی

میباشد .سطح بدن آن
قهوهای روشن یکدست 
قهوهای تا 


هایقهوهایگندم مربوطبهالروهایآناستکه


سوسک

از موهای بسیار ظریف و کوتاه طالیی با تراکم کم

بهگندمپائیزهتازهجوانهزدهحملهکردهوباعثقطعشدن


نمیپوشانند.
پوشها تمام شکم را 
پوشیده شده است .بال 

هامیگردد.الروهایاینآفتباتراکم3

ریشهوطوقهآن

شاخک  1بندی و از نوع ورقی است .ساق پای جلویی

گندمهایتازهجوانه
تا 0عدددرمترمربع 8،تا  12درصد  

دارای سه دندانه سیاه رنگ در قسمت خارجی و دارای

زدهراقطعمیکنند.حشراتکاملآننیزباتراکم1/0تا3


یکخاردرسطحداخلیمیباشد.قسمتانتهاییساقپای


سنبلهها در مراحل
عدد در متر مربع به  2/8تا  ٦درصد  

عقبینیزدارایدوخارمیباشد.الرو قوسی شکل سفید و


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

قهوهای و دو تا سه حلقه انتهاییشکم الرو رنگی
سرآن 

دانههای موجود در این سنبلهها آسیب میبیند
درصد  

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

) .(Rezabeigi, 1991الروهای گونه Gyllenhal

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

 Amphimallon caucasicusبا تراکم  ٦تا  1عدد در

میباشد) .(Rajabi and Behroozin, 2003
کرم 

گندمهای پائیزه را قطع میکنند.
مترمربع  ٦تا  7درصد  

بیواکولوژی آفت

بیشتریندرصدخسارتاینگونهدرخوزستاندرسال7٦

یسوسکقهوهایگندم  M. caucasicusدر

الروها

بهترتیب  4٦و  32درصد بود ) Khajezadeh,
و   77

دهه دوم خرداد به شفیره تبدیل شده و این زمان مصادف

.(1998

با شیری شدن تا ابتدای خمیری شدن گندم است .دوره
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اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،1بهار1318
گی 

سانتیمتری خاک داخلحفره
شفیرگی در عمق  1تا  12

سال دیگر تغییرات کیفی و کمی معنیداری داشت.

شود.سوسکها غروب به پرواز در آمده و

گلی سپری 
می

ایکرمهایسفیدریشهطی

تغییراتشدیددرترکیبگ 
ونه

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

زمانبهدوفاکتوراشارهدارد)1:اثراحتمالینوعزیستگاه
1

میگردد.رعایت تناوب و آیش در
انواع کدوئیان مشاهده 

ونهایدرهرفصل
خاکورزیرویساختار گ 

لکهای ) و
( 

مزارع گندم ،شخم پاییزه چند روز قبل از کاشت توسط

اههای
زراعی  )2تصاحب عمدتاً تصادفی و شانسی زیستگ 

گاوآهن برگردان دار ،کاشت عدس دیم یا کلزا به جای

(مزارع)مناسب) .(Ahrens et al., 2009

گندم و جو برای مدت یک تا دو سال باعث کاهش
میشود ) Rajabi and Behroozin,
جمعیت این آفت 

 .(2003
الروهای  M. caucasicusعمدتاً آفت چمن ،مراتع
دائمی،گیاهانعلوفهایوغالتزمستانههستندوحشرات


باکتریهای & Bacillus cereus Frankland

luteus Cohn ،Frankland

Micrococcus

و  Pseudomonas sp.از  A. solstitialeو Bacillus

 sp.از  Melolontha melolontha L.جداسازی
شدهاند ).(Sezen et al., 2005

گونهایکهاهمیتاقتصادی
کاملتغذیهبسیارکمیدارندبه 


زیستشناسی اکثر گونههای قبیله Melolonthinae


ندارند .در مطالعه تخمین جمعیت الروهای این آفت،

شناختهشدهاستوروشهایکنترل

درایرانودنیاکمتر 

شمارشالروهایسنسومانجامگرفت ) Nyrop et al.,

عموماًوابستهبهاستفادهازترکیباتشیمیاییسنتزیوبدون

 .(1995با پایش جمعیت و تراکم الروهای

درک درستی از بیواکولوژی آفات صورت میگیرد.

 Scarabaeidaeدر یک مطالعه دو ساله در شمالشرقی

گزارشهای رسیده از افزایش جمعیت و خسارت


بلغارستان روشن شد که در سالهای مرطوب و پرباران،

سوسکهای قهوهای گندم در غرب کشور و ناکارآمدی


تعدادالروهاکمتربود،اماخسارتایجادشدهتوسطآنها

روشهایکنترلشیمیاییمتداولدرمهارآن )Babak fard,


افزایش یافته بود؛ زیرا افزایش دوره رویشی گندم شرایط

،(2011بررسیمجددبیواکولوژیآفتودشمنانطبیعیآن

تغذیهایبهتریرابرایآنهاایجادکردهبود.تراکم2و1/3


راایجابمینمود .


الرو این آفت در مترمربع بهترتیب در  2881و 2818
تخمینزدهشد) .(Arnaudov et. al., 2012


مواد و روشها

آفت  M. caucasicusمعموالً از گیاهان خانواده

درهررریررکازمنرراطقمیرراندربنررداسررتانکرمانشرراهو

گندمیان تغذیه میکند ،ولی مشاهدات چند سالهنشان داده

سقزاستانکردستان،درسالهرای1381ترا1312

شهرستان


است که در مناطقی که کشت گندم،نخودو گلرنگدر

تعداد٦مزرعهگندمدیمبراینمونرهبررداریانتخرابشرد.

صورتمیگیرد ،خسارت زیادی به مزارع نخودو

جوار هم

براینمونهبرداریاز38کادر(8/0×8/0مترمربع)تاعمق

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

 38سانتیمترریدرایرنمرزارعاسرتفادهشرد.درهررکرادر

مطالعهایرویتغییراتفصلی،فنولوژیوتغییرترکیب


جمعیرتالرووشرفیرهشرمارشگردیرد.نمونرهبررداریاز

ایکرمهایسفیدریشهدردومنطقهزراعیاروپا طی

گ 
ونه

جمعیتالرو،شفیرهوحشراتکاملدرطولفعالیتآفت

دو سال متوالی انجام شد و نتایج نشان داد که ساختار

درفصلبهارتقریباًبرهفاصرلهدوهفترهانجرامگرفرتودر

ونهایدراینمناطقازفصلیبهفصلدیگروازسالیبه
گ 
1- patchy

هایقهوهایگندمMiltotrogus caucasicusو...
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فصرولتابسررتانوپراییزوزمسررتانهررمرراهازمرزارعگنرردم

طهاپخش
نهایتبااستفادهازشیشهخماستریلرویمحی 

انتخابشده،آماربرداریبهعملآمد .

شدندوبراینگهداریبهدرونانکوباتور با دمای 28 °C

برایشرکارحشرراتکامرلآفرتدرمرزارعاقردامبره

به مدت  24تا  48ساعت منتقل گردیدند .بعد از رشد

تورزدنباتوریبرهقطرردهانرهترور38سرانتیمترروطرول

کلنیها بر روی محیط براساس شکل و رنگ جداسازی


دسته88سانتیمترگردید.هرر0ترورمعرادلیرکمترمربرع

شده و در نهایت برای اجرای آزمایشات بعدی خالص و

درنظرگرفتهشدودرهررمزرعره18مترمربرعپوشرشداده

ذخیرهگردیدند) .(Anand et al., 2010

شد.دربعضیازایستگاههایتحقیقاتیکهدسترسیبهبرق
نتايج و بدث

امکانپذیربودازتلههاینوریبرایجلبحشرراتکامرل

استفادهشد .

ترکیب گونهای

بهمنظوربررسیزیستشناسیآفتدرشرایطگلخانره

فتازدیمزارهای

جمعآوریالروهاوحشراتکاملآ


بادمای20°Cورطوبت48درصدومقایسهآنباشررایط

شهرستانهایمیاندربنددراستانکرمانشاهوسقزدراستان


مزرعررهوهم نررینامکررانپرررورشگلخانررهایآنبرررای

سالهای  1381تا  1311نشان داد که
کردستان در  

مطالعاتبعدی،تعدادیازالروهرایجمرعآوریشردهبره

هایقهوهایگندمشاملT. ganglbaueriو M.


سوسک

گلدانهایحاویبوترههرایگنردمدرگلخانرهانتقرالداده


ندمخسارتمیزنندکهبستهبهمنطقهو

 caucasicusبه گ

هامرتبمرطوبنگهداشتهشد .
وخاکگلدان 

شدند

سالزراعیگونهغالبآنهامتفاوتبود .

حیننمونهبرداریدرصورتبرخوردبهحشراتمرده


در پژوهش حاضر گونه  T. ganglbaueriاز

مشکوک به آلودگی قارچی یا باکتریایی یا واجد پوشش

سوسکهایScarabaeidaeبرایاولینباربهعنوانآفت


جمعآوری شدند .تعدادی الروهای
قارچی ،این حشرات  

خسارتقابلتوجهاینگونهبهگندمقبل

گزارشمیشود .


مرده سوسکهای قهوهای با پوشش قارچی در سطح

ازایندردنیاگزارشنشدهاست.باتوجهبهمطالعاتبسیار

کوتیکولیابدونآنوبابدنسختوخشکازمزرعهبه

ناچیزی که روی این گونه انجام گرفته است بازنگری

آزمایشگاه انتقال و شیوههای متداول در جداسازی

برداریهای

سیستماتیک آن در حال انجام است   .
نمونه

قارچهای بیمارگر حشرات به کار گرفته شد )Tanada


متعدددراستانهایکردستانوکرمانشاهنشانازمتفاوت


 .(and Kaya, 1993

بودنگونهطغیانیدرایندواستاندارد.درکرمانشاه غالباً

در مورد نمونههای مشکوک به آلودگی باکتریایی،

جمعآوریشد ،ولیدرکردستان
گونه  M. caucasicus

سطح بدن الروهای مرده با الکل  78درصد ضدعفونی و

گونه  T. ganglbaueriغالب بود .در یک مطالعه مشابه

پسازآنسهمرتبهدرآبمقطراستریلشستهشدهوبرای

ونهای کرمهای سفید
نشان داده شده است که ترکیب گ 

خشکشدنرویکاغذصافیدرزیرهودقرارگرفت.در

ریشه در اراضی کشاورزی از فصلی به فصل دیگر و از

مرحله بعد برای جداسازی باکتریها هر کدام از نمونهها

ونهایرخداده
سالیبهسالدیگرتغییرنموده وتعویضگ 

طورجداگانهدرونلولههایآزمایشخردگردیدهوپس


به

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

لیلیتر
هسریرقتهابااستفادهازپیپتپاستوریکمی 

ازتهی

سوسکهای قهوهای گندم در دیمزارهای کردستان و


ازهرکدامازلولههارویمحیطآگارغذاییریختهودر


کرمانشاه نشان داد که این مجموعه در حال تغییر استو

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،1بهار1318
گی 
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ونه M.
گونهT. ganglbaueriدرکردستانجایگزینگ 

اردیبهشت ماه شفیره تشکیل گردید و خروج حشرات

سالهای قبل گونه غالب بود.
 caucasicusشده که در  

کامل در نیمه دوم اردیبهشت ماه ثبت شد .در استان

گونهای که
) Rezabeigi (1991گزارش نمود که  

کردستان در فروردین ماه و اوایل اردیبهشت هر سه سال

بهعنوان سوسک قهوه ای گندم شناخته میشد متعلق به


زراعی ،میانگین تراکم الروها بیشترین مقدار را به خود

جنسAnisopliaنبودهوبهM. caucasicusتعلقدارد.

اختصاص دادو تعدادی از الروهای سن  3در داخل النه

) Rezabeigi and Haydari (1993گونه M.

همزمانحشره
گلیقرارگرفتهبودند.دراواخراردیبهشت ،

 caucasicusرا در منطقه کامیاران استان کردستان به

کامل ،شفیره و الرو سن  3در داخل النه گلی مشاهده

عنوان گونه طغیانی معرفی نمودند .بررسیهای

گردید (شکل  .)1در اوائل خرداد عالوه بر مشاهده

) Khajehzadeh (1998نیزنشاندادکهبیشترینجمعیت

الروهایسن 3درداخلالنهگلی ،حشراتکامل(شکل

کرم های سفید ریشة غالت در خوزستان این گونه بوده

)2نیزمشاهدهگردید.هیچگونهشواهدیمبنیبرتغذیه و

ونهها زیستشناسی تا حدودی متفاوت دارند
است .این گ 

دانهها وجود نداشت.
یا خسارت حشرات کامل به  

کهدرهنگاممهارآفتبایددرنظرگرفتهشود.اینمسالهاز

بهطورکلی حشرات کامل در خاک در عمق  0تا 18

جنبه مدیریت آفت برای تعیین بهترین زمان کنترل اهمیت

سانتیمتری بهسر برده و هنگام غروب آفتاب به روی

یدامیکند( .)Haji Allahverdipour, 2014

پ

میآمدند .حشرات کامل به مدت چند
بوتههای گندم  


بیواکولوژی گونه  T. ganglbaueriدر کردستان

ساعت روی بوتهها مانده و بدون تغذیه به داخل خاک

مشخصاتحشرهکاملT. ganglbaueriبهشرحزیر
است :

میگشتند.دراواخرخرداداکثرحشراتکاملدرداخل
بر 

خاک از بین رفتند .متوسط طولعمر حشره کامل حدود

درنرهاحلقهانتهایشکم،بلندوباریکباموهایسه

43روزتخمینزدهشد.حشرات کامل از تیرماه تا مردادماه

طرفه ساده ظریف و ریز و دارای نقاطی روی آن .روی

تخمریزی در خاک و در داخل کاه و کلش و
اقدام به 

قفسسینهوپاهاموهایبلندزردرنگقرارگرفتهاست،

وسیده گیاهی کرده و جستجو برای تخمهای آفت

مواد پ

پرونوتوم نیز دارای موهای ریز و مشخصی میباشد.

سانتیمتری در
به یافتن چند عدد تخم در عمق  18تا   10

هایزیریناستوانهایباریکوبلندبودهولبباال


آرواره

بارانهای پاییزی

شهریور ماه منتهی شد .پس از ریزش

در هر طرف دارای موهای متراکم و قرمز است .حشرات

)آبان ماه( الروهای سن یک ظاهر شدند.این الروها از

مادهکمیفربهترازنرهابودهوحلقهانتهاییشکم پهنو


بهطورمختصری تغذیه
تازهروئیده گندم و جو 
جوانههای 


بالپوشسادهوبدونمو،
عریض ،پاهایعقبیخیلیقوی  ،

سانتیمتری خاک رفته و از اواخر
کردهو به عمق28تا 20

پنجهپا1-4بندی،باریکوطویلوباموهایریزاست .

بهمن ماه شروع به تغذیهکرده و شدت تغذیه الروها در

اندازهگیری تراکم جمعیت الروها در استان کردستان


اسفند و فروردین ماه بود.در فروردین ماه تبدیل به الرو

درسهسالمتوالینشاندادکهانبوهیالروهایسن 3در

ماههای اردیبهشت تا
سندو شدهو این الروهانیز در طول 

بهتدریجافزایشیافتوتغذیهشدیدآنهاموجب
اسفندماه 

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

خسارت عمده به محصول گردید .این موضوعهمزمان با

سانتیمتری
الروهای سن سه درمردادماه به عمق  20تا  38

جوانهزنی تا اوایل پنجهزنی محصول بود .در اوایل
مرحله  

ماههای اسفند و فروردین بهشدت
رفته و از اواخر بهمن ماه و 
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جوانههای تازه سبز شده تغذیه کردند .در

از ریشه غالت و

تفریخ شده در حاشیه مزرعه و در اطراف ریشه گندمها و

بهار این الروها با رنگ سفید شکری و شکل خمیده در

گرامینههایوحشییافتشدند.بدین ترتیبمشخص گردید


اطرافریشه باتشکیلالنهگلی بدونحرکتدرداخلآنها

کهاین حشره در هر دو سال یک نسل داشت .

قرارگرفتند.درهفتهاولشهریورتعدادزیادیالروهایتازه
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مختلف رشدی  Tanyproctus ganglbaueriدر واحد نمونهبرداری در سه سال متوالی 6333-6336در

استان کردستان
Figure 1. Densities of Tanyproctus ganglbaueri stages per sampling unit during 3 consecutive years 20102013 in Kurdistan province
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الروهای سنین اول و دوم همزمان با شروع بارانهای
پاییزی و جوانه زدن و رشد گندم مشاهده شدند.
برداریهای انجام شده در سه سال زراعی پیاپی در


نمونه
منطقهمیاندربندنشاندادکهبیشترینتراکمالروهادردی
ماهبودهوبانزدیکشدنبهتابستانازتراکمآنهاکاسته
شده است .در بازه زمانی دی ماه تا تیر ماه در تمام


شک  -5حشره کام Tanyproctus ganglbaueri
Figure 2. Tanyproctus ganglbaueri adult



برداریها الروها جمعآوری شدند .کاهش جمعیت


نمونه
الروها طی بازه زمانی ماههای دی تا اردیبهشت کامالً
مشهود بود ،اما کاهش جمعیت طی ماههای اردیبهشت تا

بیواکولوژی گونه  M. caucasicusدر کرمانشاه
مشاهده موهای دو ردیفه در حلقه انتهایی شکم الرو
کهبهسمتخارجانحنادارندوبهتعداد 18تا 11جفت
هستند و شکاف مخرجی به شکل  ،Yگونه M.

caucasicusرامشخصنمود(شکل .)3

تیرماه ،روند کندتری داشت .این حشره سه سن الروی
دارد .حضور شفیرهها از دهه اول خرداد ماه مشاهده شد.
حشرات کامل (شکل  )4در روزهای آخر خرداد مشاهده
گردیدواینحضوردرتیرماهباکاهشجمعیتآنهاادامه
رهها و حشرات کامل در
داشت .بیشترین جمعیت شفی 



کرمانشاه در اواخر خرداد مشاهده گردید (شکل .)0
دستجات تخم این آفت در مزارع استان کرمانشاه
جمعآورینشد .




شک  -٤حشره کام Miltotrogus caucasicus
Figure 4. Miltotrogus caucasicus adult
شک





 -3پالیديای  Miltotrogus caucasicusبهصورت دو

رديف تقريیا موازی
Figure 3. Two subparallel of palidia in
Miltotrogus caucasicus
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 در6333-6336  در واحد نمونهبرداری در سه سال متوالیMiltotrogus caucasicus مختلف رشدی

 تراکم مراح-5

شک

استان کرمانشاه
Figure 5. Densities of Miltotrogus caucasicus stages per sampling unit during 3 consecutive years 20102013 in Kermanshah province
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زمانظهوروحضورحشراتکاملشکارشدهتوسط

یافتهبهگلدانهایحاویگندمدر


الروهایسنسهانتقال

تلهنوریباحشراتکاملجمعآوریشدهباتورمنطبقبود


هفته آخر اردیبهشت ،درهفته اول خرداد تبدیلبه شفیره

(شکل  .)٦بیشترین میانگین تراکم الروهای M.

شدند .حدود  %08الروهای سنین اول که به گلدانهای

 caucasicusدر استان کرمانشاه  0/٦عدد در هر کادر

پرورشی انتقال داده شده بودند بعد از گذشت سه ماه به

 8/20مترمربعدردههاولدیماهودرکردستان 1٦عدد

شفیره تبدیل شدند؛ بنابراین الروها برای تکمیل چرخه

الرودرهرکادردرفروردینبرایT. ganglbaueriثبت

زندگی احتیاج به زمستانگذرانی دارند .پرورش و

شد .

نگهداری دستهجمعی تعدادی از الروها پدیده همخواری

پرورش

گلخانهای

الروهای

آوریشده

جمع

مرحلهشفیرگیرسیدند.

موفقیتآمیزنبودوالروهافقطبه 


بین آنها را نشان داد که موید یافتههای قبلی است
) .(Khajezadeh, 1998
7
6

4

3
2

Number of beetles

5

1
0
5/30/11 6/27/11 7/2/11 6/5/12 6/27/12 7/3/12 5/26/13 6/26/13 7/7/13
Sampling Date
شک  -6حشرات کام  Miltotrogus caucasicusشکار شده توسط تله نوری در سرارود کرمانشاه
Figure 6. Light trap captures of Miltotrogus caucasicus adults in Sararood, Kermanshah

مدت زمان حضور حشرات کامل M. caucasicus

داشت.درخوزستان،در اواخر اسفند الی اواسط فروردین

بین  38تا  48روز بود .بی شتر زندگی حشرات کامل

شفیرههای  M. caucasicusو حدود دو هفته بعد


درداخل خاک بوده ،نزدیک غروب بر روی خوشههای

حشرات کامل ظاهر شدند ) (Khajezadeh, 1998کهبا

گندمآمدهوپسازحدوددوساعتمجدداً داخلخاک

توجه به اقلیم گرم و مرطوبتر خوزستان این تقدم در

فرورفتند .

ظهور ،منطقی به نظر میرسد .حشرات کامل T.

ظهور حشرات کامل  T. ganglbaueriاز دهه اول

یهای
 ganglbaueriو  M. caucasicusعموماً تغذ 

حالیکهظهورحشراتکامل  M.
در 
اردیبهشتآغاز شد  ،

ونهایدیگر
نداشتند.اشارهشدهاستکهحشراتکاملگ 

 caucasicusدر مناطق مورد مطالعه استان کرمانشاه از

تغذیهای
از  Amphimallonبا نام  A. solstitialeنیز  

اواخر خرداد ماه شروع و خروج آنها تا اواخر تیر ادامه

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

در محیط کشت در حاشیه خارجی پرگنه مشاهده شد.

سبزشده
جوانههای تازه 

بهشدت از طوقه ،ریشه و
است که 

ریختشناسی،میزبان،محلزیستو

مطالعه خصوصیات

رفتنتخمهادرکپسولی

گندم وجو تغذیه کردند .قرارگ

طهایمصنوعی اینگونهازقارچ
قابلیتکشترویمحی 

ازبقایایگیاهیوجانوریدرحالتجزیه ،یافتنآنهارادر

 Hirsutellaو مقایسه آن با تنها گونه بیمارگر معرفی

خاک دشوار میسازد و بههمین دلیل مشاهده تخمها در

شدهازایران،H. versicolor،کهقبالً ازرویزنجرک

بررسیها منجر به

خاک بهندرت امکانپذیر است .

افراجداشده ،نشانگرگونهجدیدیازقارچHirsutella

جداسازی دو جنس از قارچهای بیمارگر حشرات شامل

است .

Beauveria bassiana Vuill.وHirsutella sp. Pat.

یک گونه قارچ ساپروب (گندخوار) با نام

ازالروهایسوسکهایقهوهایگندمگردید.درمنطقه


& Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj
 Hesselt.ازاجسادالروهای T. ganglbaueriدراستان

سنجابی استان کرمانشاه ،الرو مرده M. caucasicus
آلودهبهقارچییافتشدکهمطالعاتمیکروسکوپیپرگنه
آن قارچ B. bassianaبا کنیدیوفرهای زیگزاک ،سلول
قاعده کنیدیوفر متورم،اسپورهایمجتمع و به شکل توپ
) (spore ballرا تایید کرد (شکل  .)7گونههای spp.
 Hirsutellaمتعلق به شاخه آسکومیستها و راسته
هایپوکرالسباتولیدمثلغیرجنسیمیباشندولیفرمجنسی

آنهانیزگزارششدهاست.استفادهازآنهادرکنترلزیستی
حشراتونماتودهایآفتموردتوجهاست.اینجنسبه

کردستانگزارششدهاست ) (Karimi et al., 2015که
به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده موکورمایکوزیس
گزارش شده است ).(Mahmud et al., 2012
موکورمایکوزیس یک بیماری قارچی نادر است که در
یشود.اینگونهبیشتررویخاکو
شرایطخاصایجادم 
یاهیوجانوریفعالیتمیکند .

موادپوسیدهگ




دو گروه واجد سینماتا ) (synnemataو فاقد آن تقسیم
شودکهخصوصیاتریختشناسیگونهجداسازیشده


می
بدین شرح است :تشکیل سینماتا در روی بدن حشره
میدهد .دارای  سینمای ساده (فاقد انشعاب جانبی) ،به
رنگسفیدتازردبهطول 2/٦تا 4/7میلیمتر.میسلیومها
درسینمابه صورتنامتراکمدرکنارهمواقعشدهبودند.

کنیدیوفرها متشکل از فیالیدهای نشسته ) (sessileبه
صورتانفرادییاچندتایی درآرایشفراهم(ورتیسیله)
هایکنیدیومزا(شکل)8اکثراً با

یاغیرفراهمبودند  .
سلول
 2تا چند گردن باریک (پلی فیالیدیک) یا با یک گردن
باریک (منوفیالیدیک) کمی تیره رنگ و با سطح خشن
پرگنهبررویمحیطSDAYبارشدکند،بهرنگسفیدو
درکشتهایمسن بهرنگزردروشنتازردتیره.سینما




شک  Miltotrogus caucasicus -7آلوده به Beauveria
bassiana
Figure 7. Miltotrogus caucasicus infected by
Beauveria bassiana
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B

شک  -3الرو سوسك قهوهای آلوده به  ،(A) Hirsutella sp.کنیدی و کنیديوفرهای قارچ )(B
)Figure 8. Wheat chafer infected with Hirsutella sp.(A) fungal conidia and conidiophores(B


برداریها از استان کردستان تعدادی

هم نین در نمونه

الروهایمشکوکبهآلودگیباکتریاییوکشتآنهاروی

الرومردهیافتشدکهبرخالفالروهایآلودهبهقارچ،

ارغذاییورشدپرگنهها،پرگنهکرممایلبهزرد

محیطآگ

بدنینرمولهیدهداشتندورنگشانتیرهنشدهبودوبرعکس

یهای ریختشناسی آنsp. ،
در تصویر با توجه به ویژگ 

رنگ سفید شیری داشتند .پس از جداسازی باکتریها از

Bacillusتشخیصدادهشد(شکل .)1

B

A

شک  -3باکتری  Bacillus sp.جداسازی شده از الروهای سوسك قهوهای گندم در کردستان (کلنی ماي



به زرد) ) (Aو الروهای

آلوده به باکتری)(B
Figure 9. Isolated bacteria, Bacillus sp. from wheat chafers in Kurdistan (yellowish colony) (A) and
)bacteria-infected larvae (B
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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 m2
quadrat in mid-April; while in the case of T. ganglbaueri, 16 larvae per 0.25 m2 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,
Bacillus

