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استاديارپژوهش،بخشتحقیقاتردهبندیحشراتموسسهتحقیقاتگیاهپزشکیکشور،سازمانتحقیقاتآموزشوترويجکشاورزی،تهران،ايران


تاريخدريافت11/44/11:تاريخپذيرش11/45/21:

چکیده
سرخرطومی های ساقه خوار کلزا ،به عنوان آفات مرحله رویشی کلزا ،عموما ً از جنس Ceutorhynchus
) ،(Col.: Curculionidaeمیباشند که در مرحله الروی موجب خسارت میگردند .در سالهای  5931تا 5931
ویژگیهای زیستی این سرخرطومیها در مزارع کلزای استان های مازندران ،گلستان و لرستان مورد بررسی قرار
گرفت .در این تحقیق ،پنج گونه سرخرطومی ساقهخوار جمعآوری و شناسایی گردیدندCeutorhynchus :
 picitarsisو  C. chalybaeusاز مازندران C. erysimi ،و  C. pallidactylusاز گلستان C. sulcicollis ،از لرستان،
مازندران و گلستان .در اواخر آبان ،حشرات کامل سرخرطومیها وارد مزارع شده و پس از جفتگیری و تغذیه،
مادهها تخمهای خود را در داخل رگبرگ اصلی ،دمبرگ برگهای پایینی و یا در ناحیه طوقه بوتههای جوان کلزا
قرار داده و الروها در بافت گیاه نفوذ کردند .سه سن الروی این آفت طی پاییز و زمستان تا اواسط بهار در داخل
بافت گیاه تغذیه کردند .شروع فعالیت الروهای سن اول در اوایل آذر ،الروهای سن دوم از اواخر آذر و سن سوم از
اوایل تا اواسط بهار بود .در اوایل اردیبهشت ،الروها برای شفیره شدن ،گیاه میزبان را ترک کرده و شفیرگی در خاک
رخ داد .ظهور حشرات کامل نسل جدید از نیمه اردیبهشت تا اوایل خرداد صورت گرفت .تمامی گونههای
سرخرطومی مورد اشاره یک نسل در سال داشتند .حداکثر آلودگی به سرخرطومیها در مازندران ،لرستان و گلستان
بهترتیب  51/9 ±5/03 ،00/5 ±0/93و  50/0 ±0/03درصد بود.

کلیدواژهها :بیولوژی ،پراکنش ،سرخرطومی ،کلزا

دبیرتخصصی:دکترآرشراسخ 
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تخمهابهرنگسفیدشیریشفاف
خرطومقرارمیگیرند .

کلزا ،Brassica napus L. (Brassicaceae)،يکی

و بهطول  4/1 -4/7میلیمتر میباشند که در مراحل آخر

دانههای روغنی است که در ايران کشت می
از مهمترين  

رشد جنینی کپسول سر الرو به رنگ قهوهای روشن از

شود .اين گیاه به دلیل توانائی قرارگیری در تناوب با

بیرون تخم قابل رويت میباشد .الروها با بدنی خمیده،

محصوالتزراعیبهويژهغالت،سازگاریباشرايطآبو

بدونپاوبهرنگسفیدکرمباکپسولسرقهوهایروشن

هوائی مختلف و درصدباالی روغن( )%44-44وپروتئین

میلیمترمیرسند.
بودهکهدرمراحلپايانیرشدبهطول 5-1

( )%14-25در دانه ) (Mitrović et al., 2009نقش

میلیمتروبهرنگسفیدمتمايلبهزرد
شفیرهبهطول  3-2

ژهای در کاهش وابستگی کشورمان به واردات روغن
وي 

میباشند .اين سوسکها تک نسلی هستند که حشرات

ويژگیهایمطلوب

خوراکیدارد ( .)Barari, 2016اين

کاملآنهاعموماًازاواسطپايیزواردمزارعکلزامیشوند

کلزا باعث شدهاست کهتوسعهکشت اين گیاهبه عنوان

( .)Barari, 2017خسارت اصلی بهواسطه فعالیت تغذيه

نقطه امیدی جهت تأمین روغن خام مورد نیاز کشور و

ای الروهای آنهاحادثمیگردد.حشراتمادهدرداخل

رهايیازوابستگیبهشمارآيد.بهطوریکهدرحالحاضر

رگبرگ و دمبرگ برگهای پايینی و يا در ناحیه طوقه

کلزا نقطه ثقل طرحهای افزايش تولید دانههای روغنی

بوتههای جوان کلزا در فصل پايیز تخمريزی میکنند

محسوب میگردد ( .)Anonymous, 2019خسارت

(شکل  .)1بوتههای کلزا بر اثر فعالیت تغذيهای الروها

آفاتيکیازمهمترينعواملمحدودکنندهتوسعهکشت

ضعیفشده،غالفکمتریتشکیلگرديدهوتعدادووزن

وعملکردکلزااست.حشراتمتعددیباتغذيه ازمراحل

دانهکلزاوحتیمیزانروغنموجوددردانهبوتههایآفت-

مختلف رشدی کلزا موجب خسارت میگردند.

بهعالوهگیاهانآلودهبیشتردرمعرض
زدهکاهشمیيابد .

سرخرطومیهایساقهخوارجنس Ceutorhynchus spp.


بیماریهای قارچی خواهند بود ( Nilsson,

آلودگی به 

)(Col.: Curculionidaeبهعنوانآفتنسبتاًجديدمزارع

1990; Winfield, 1992; Kelm and Klukowski,

کلزای ايران حائز اهمیت میباشد .کاهش عملکرد دانه

1998; Dosdall et al. 2001; Ferguson et al.,

Ceuturhynchus

 .)2003; Barari, 2005; Toshova et al.; 2009در

) pallidactylus (Marsham, 1802درانگلستانتا%54

اواسطبهار،الروهابرایشفیرهشدنبوتههایکلزاراترک

و در آلمانتا   % 24ثبتشده است ) Alford et al.,

نموده و در خاک شفیره میشوند .همزمان با رسیدن

2003; Dechert and Ulber, 2004; Lanschreiber,

محصولکلزا،حشراتکاملازخاکخارجشدهوبرای

 ،(2005ولی تاکنون در ايران ارزيابی خسارت

تابستانگذرانیبهخارجازمزرعهپروازکردهودربقايای

هایساقهخوارکلزاانجامنشدهاست.


سرخرطومی

گیاهی و زير پوستهی درختان مخفی میشوند Nilsson,

کلزا توسط الرو سرخرطومی

حشرات کامل اين سرخرطومیها به طول 2 -3/5

1990; Winfield, 1992; Kelm) and Klukowski,

میلیمتر،بهرنگعمومیسیاه،سیاهبراقمتمايلبهآبیو


1998, 2000; Ferguson et al., 2003; Barari,

خاکستریمتمايلبهقهوهایمیباشندکهدربرخیگونهها


.(2005
سه گونه از اين سرخرطومیها با نامهای

سفید متمايل به خاکستری پوشیده شده است .خرطوم

علمیCeutorhynchus picitarsis Gyllenhal, 1837

باريکوبهطرفپائینسرخمشدهوشاخک ها(کهدر

C. sulcicollis (Paykull, 1800),و C. chalybaeus

تشخیصبرخیگونههااهمیتدارد)درشیاریدرطرفین

) (Germar, 1824از استان مازندران گزارش شد

سطحبدنباموهاینامنظموپراکندهیکرکمانندبهرنگ
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شکل  :a –5حشره کامل گونه  :b ،C. sulcicollisتخمهای  Ceutorhynchus spp.داخل بافت گیاه :c ،عالیم تخمریزی
و فعالیت الرو روی دمبرگ کلزا و  :dالروها داخل ساقه
Figure 2. a: Adult C. sulcicollis, b: eggs of Ceutorhynchus spp. inside plant tissue, c: symptom of
ovipositing and larval activity on the petiole and d: larvae in stem


) .(Barari and Alziar, 2008در سال  2414گونه

ساقهخوار
پارامترهای زيستی ،زمان ورود سرخرطومیهای  

ديگریازاينسرخرطومیهابانامعلمی ) Marsham,

کلزا به مزرعه ،دوره فعالیت پروازی ،زمان تخمگذاری و

 (Ceutorhynchus pallidactylus 1802از مزارع

همچنین شروع و اتمام دوره  الروی مورد مطالعه قرار

کلزای استان فارس گزارش شد  )Keyhaneyan and

دربرنامههایمديريتآفت

گرفتهاستتااطالعاتحاصله

2010

 .(Barari,در سالهای اخیر جمعیت

اقهخوار کلزا ،عالوه بر مزارع کلزای
سرخرطومیهای س 

ايران ،در تعدادی از کشورهای اروپايی نیز افزايش يافته
است (.)Grantina et al., 2011; Juran et al., 2011
دراينارتباطگونهسرخرطومیساقهخوارکلزابهنامهای
C. sulcicollis ،C. picitarsis  ،C. pallidactylus
و  C. typhae Herbst, 1795از لتونی گزارش شد
گونه  C. pallidactylusدر
( .)Grantina et al., 2011
کشورهایاروپایمرکزیوغربیانتشاردارد (Barari,

) 2005و گونه  C. napi Gyllenhal, 1837تقريباً در
تمامکشورهایاروپايیمشاهدهشدهاست )Juran et al.,

.(2011در برنامهیمديريت کنترل سرخرطومیها،هدف

مورداستفادهکشاورزانکلزاکارقرارگیرد.
مواد و روشها
زيستشناسیوتراکمجمعیت

بهمنظورشناسايی،بررسی
سرخرطومیهای ساقهخوار کلزا ،در هر يک از سالهای
زراعی 1315-11و 1311-17سهمزرعهيکهکتاریکلزا
دراستانهایمازندران(سالاولدرمناطق شويالشت،فريم
وبايعکال،سالدومدرشويالشت،پهنابوفريم)،گلستان
(مزرعه نمونه ارتش ،هاشمآباد و علیآباد) ،لرستان
(شهرستانسلسله،سالاولدرمنطقهفیروزآبادوسالدوم
در روستای هندی) انتخاب شدند .در هر مزرعه انتخاب
شدهعملیاتزير انجامگرفت)1:نصب تله تشتکآبیبه
رنگ زرد ( ،)Williams, 2010بهعمق  4و قطر 22

اصلی کنترل حشرات کامل و الروهای سن يک ،قبل از

سانتیمترکهدوسومحجمآنحاویآب+چندقطرهمايع


نفوذآنهابهعمقبافتگیاهمیباشد ).(Evans, 2007در

يکهفتهپسازکشتکلزا،تعدادچهار عدد

شويندهبود.

اينمقالهضمن شناسايیگونههایخسارتزا درسهاستان

از اين تشتکها در هر هکتار در سطح خاک در حاشیه

مازندران ،گلستان و لرستان ،فراوانی جمعیت آفت،

نمونههایشکارشدهسرخرطومیتازمان
مزرعهقرارگرفتو 
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برداشت کلزا،بهصورتهفتگیباهدفدستیابیبهگونههای

:Ceutorhynchus picitarsis Gyllenhal, 1837 -1

مختلف ،تعیین زمان ورود حشرات کامل به مزارع کلزا و

مازندران

جمعآوریو شمارششدند)2.
همچنینتعیینتراکمآنها  ،

:Ceutorhynchus sulcicollis (Paykull., 1800)-2

بهمحض شکار حشرات کامل سرخرطومیها در تشتکها،

مازندران،گلستانولرستان

کادراندازیتصادفی
نمونهبرداریهفتگیازبوتههایکلزابا 

:Ceutorhynchus chalybaeus (Germar, 1824) -3

سانتیمتر) بهتعداد 14عدد درهرهکتارو شمارش
(  54×54

مازندران

بوتههای سالم وآفت زده شروعشد .در اين ارتباط فقط


:Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787) -4

مشاهده الرو در داخی بافت گیاه مالک بود .برای تعیین
هایآفتزدهازتعدادکلبوتههای

درصدآلودگی،تعدادبوته
جمعآوریشدهکسر ،تقسیمبرکلبوتههاوضربدر144
آفتزده مراحلرشدیآفتشامل
شد .با تشريح بوتههای 
تعداد تخم و الرو مورد بررسی قرار گرفت .بدين ترتیب
روندتغییراتجمعیت(اوجوکاهشجمعیت)،طولدوره
زندگیوهمچنینقسمتیاززيستشناسیصحرايیآفت
در سطح جنس Ceutorhynchus spp.مشخص شد)3 .
برای دستیابی به حشرات کامل الروهای سن آخر آفت
حاصل از گیاهان آفتزده در آزمايشگاه ،جمعآوری  و
برایشفیرهشدندرظروفپرورشحاویخاکرهاسازی
نمونههایشکار
شدند.حشراتکاملپرورشيافتهبههمراه 
شده در بخش تحقیقات ردهبندی حشرات موسسه
گیاهپزشکی کشور شناسايی شدند .هدف اين تحقیق هم
جمعآوری و شناسايی گونههای مختلف سرخرطومیهای

گلستان
:Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802)-5
گلستان
آوریشدهدرگلستانفقطيکنمونه


هایجمع

ازنمونه
بهگونه C. erysimiتعلقداشتاينگونهتاکنونازمزارع
کلزایايرانگزارشنشدهبود .گونه C. sulcicollisتنها
گونهایبودکهازاستانلرستانجمعآوریشدودردو

استان شمالی کشور هم وجود دارد .در مازندرانC. ،

گونههای
 picitarsisو در گلستان   C. pallidactylus
غالببودند.
ب .تغییرات جمعیت و انبوهی شاخصهای زیستی
سرخرطومی ساقهخوار در مزارع کلزا
 )5مازندران
درسالزراعی،1315-11دراستانمازندرانحشرات

ساقهخوارکلزاوهم بررسیويژگیهایزيستیآفتبود.


کاملسرخرطومیهایکلزاازدههآخرآبان 1315لغايت

ازآنجائیکهتفکیکعاليمخسارت،تخمومرحلهالروی

نیمهآذردرتشتکهایآبیشکارشدندکهبیشترينتعداد

گونههای مختلف جنس  Ceutorhynchus spp.در

جمعآوریشدند.بهدلیلسرمای
آنهادراواخرآبانماه 

شرايط مزرعهای امکانپذير نبود ،بنايراين ويژگیهای

شديداوايلآذر ماه  ،1315شکار تله ها به شدت کاهش

زيستیدرسطحجنسموردبررسیقرارگرفتند.


يافت.اولینحشراتنسلجديددراواخرارديبهشت1311

نتایج
الف .شناسایی سرخرطومیهای ساقه کلزا
دراينتحقیق،پنجگونهسرخرطومیساقهخوارکلزابه

شرحزيرشناسايیشد:

مشاهده شدند و آخرين آنها در اواخر دهه اول خرداد
شکار شدند .بیشترين تعداد سوسکهای نسل جديد در
اوايلخردادجمعآوریشدند.تشريحبوتههایکلزانشان

داد که در هر سه منطقه مورد مطالعه در مازندران،
تخمريزی سرخرطومیها در بافت گیاهی بويژه در محل
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دمبرگها(تورمحادثشدهدردمبرگ)دردههدومآذر

در سال زراعی  1311-17در منطقه شويالشت،

رخ داده (شکل  )1و تا اواخر آذر ماه  1315تخم اين

حشراتکاملسرخرطومیهایکلزاازاول تاآخرآذرماه


سوسکهادرداخلبافتگیاهیشمارششد.

در تله ها شکار شدند که بیشترين تعداد آنها در اواسط

درسال،1311-1317بیشترينتعدادتخمدرمازندران

آذرماهمشاهدهشدند.اولینحشراتکاملنسلجديددر

در دهه دومآذرماه مشاهده شد .تخمريزی زمانی رخ داد

اوايلارديبهشت1317وآخرينآنهادرپايانارديبهشتو

کهکلزابیشاز 4برگاصلیداشت.ازنیمهدومآذرماه

بیشترينتعدادآنهادرنیمهارديبهشتماهشکارشدند .در

الروهای سن يک مشاهده شدند .بیشترين تعداد الرو در

منطقه فريم حشرات کامل سرخرطومی بهتعداد کمی از

اوايلدیماهمشاهدهشدندکههمهالروهادرمرحلهسن

جمعآوریشدند.حشراتکامل
اوايلتااواخرآذر  1311

يکبودند.آخرينسنالرویتااوايلدههدومارديبهشت

نسلجديدهمبهتعدادکمیازنیمهارديبهشت 17تاپايان


در بافت گیاهی مشاهده شدند و در نیمه دوم ارديبهشت

همینماهجمعآوریشدندکهبیشترينتعدادآنهادرتاريخ


همزمان با مرحله غالف و رسیدن دانه کلزا ،هیچ
  1311

34ارديبهشتمشاهدهشدند.

هایآفتزدهمشاهدهنشد(شکل.)2
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شکل  –0میانگین ) (±SEجمعیت حشرات کامل سرخرطومیهای ساقهخوار کلزا  Ceutorhynchus spp.شکار شده در
تشتکهای آبی ،تخم و الرو آنها در بوتههای آفتزده کلزا در طی سالهای  5931-5939و  5939-5931در استان مازندران
Figure 2. Mean (±SE) population of adult Ceutorhynchus spp. collected by water traps, their eggs
and larvae in infested plants of canola in Mazandaran province during 2016-2017 and 2017-2018
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تشريح بوتههای کلزا نشان داد که تخمريزی

تخمريزیحشراتسرخرطومیدر
اواخرخردادادامهداشت .

سرخرطومیهادربافتگیاهیبويژهدرمحلدمبرگهادر


اين مناطق در دهه اول دی ديده  و شمارش شد .اوج

اواسط آذرماه 1311رخ داده و تا اواخر آذرماه تخم اين

تخمريزیحشراتمربوطبهدههسومدیبودوتخمريزیتا

سوسکهادرداخلبافتگیاهمشاهدهشد.بیشترينتعداد

اوخر بهمن شمارش شد .الروها از اواخر دی تا اوايل

تخم در نیمه آذر شمارش گرديد .آغاز فعالیت الروهای

ارديبهشتدرونبافتساقهگیاهفعالیتداشتند(شکل.)3

سنيکدرمناطقنمونهبرداریازاوايلآذرماهرخداد.

 )9استان گلستان

الروهای سن سوم تا اواخر دهه دوم ارديبهشت  17در

در سال زراعی  ،1315-11فعالیت حشرات بالغ

منطقهشويالشتوفريممشاهدهشدندوپسازآنالروی

هایساقهخوارکلزاازاوايلآبانماهشروعو

سرخرطومی

مشاهدهنگرديد(شکل.)2

تا اوايل دی ماه ادامه داشت .متوسط اوج تراکم جمعیت

 )0استان لرستان

حشراتکاملکهتوسطتلههادرسهمنطقهازايناستان

دراينمنطقهدرسالزراعی،1315-11حشراتکامل

شکارگرديددرهفتهاولآذرماهثبتشدهاست.ظهور

سرخرطومیهایساقهخوارکلزااواخرآذرواوايلدیدر

حشرات نسل جديد از نیمه اول ارديبهشت ماه 1311

تلهها شکار شدند .اوج پرواز حشرات کامل در ماه دی


شمارشگرديد.

ديدهشدوپسازآنتعدادشکارتلههاروندنزولیداشت


تشريح بوتههای کلزا نشان داد که در هر سه منطقه

ایدرتلههايافتنشد.زمان


تااينکهدراسفندهیچحشره

استانگلستان،تخمريزیسرخرطومیهادربافتگیاهیدر

ظهورمجددحشراتکاملدراوايلارديبهشتماهبودو

اواسط آبان ماه تا نیمه اول آذر ماه بوده است .بیشترين

شکارحشراتکاملدرتلههاتااواسطخردادمصادفبا

تعدادتخمدراوايلآذرماهمشاهدهشد.ازاواخرآبانماه

رسیدنکلزاادامهداشت.

الروهای سن يک مشاهده شدند .بیشترين تعداد الرو در

ريزیحشراتکاملدرقاعدهدمبرگها ازاواسط


تخم

اوايلنیمه اولآذر ماه مشاهده شدند کههمه الرو ها در

دیتااوايلبهمنآغازشددرنیمهبهمنتخمريزیبهاوج


مرحله سن يک بودند .آخرين سن الروی تا اواخر

تخمگذاری
خود رسید و تا نیمه دوم اسفند ادامه يافت  .

فروردين1311دربافتگیاهیمشاهدهشدند(شکل.)4

حشراتمادهدرونبافتدمبرگونفوذالروهایجوانبه

درسالزراعی،1311-17ظهورحشراتکاملدرنیمه

درونبافتدمبرگباعثتغییرشکلورنگدمبرگگیاه

اول آبان ماه  با متوسط تراکم جمعیت  3/1عدد رخ داد.

و تشخیص ظاهری آن به عنوان يک گیاه آلوده به آفت

بیشترين شکار نیز توسط اين تلهها در نیمه اول آذر  اتفاق

شد .فعالیت الروها درون بافت گیاه از از اواخر دی ماه

افتاد .شکار سرخرطومیهای نسل جديد در نیمه اول

شروعشدوتااواخرفروردينادامهداشت(شکل.)3

ارديبهشتماهثبتشدند.تخمريزیسرخرطومیهادربافت

درسالزراعی،1311-17حشراتکاملازاوايلآذرماه

گیاهیدراينسالازاواخرآبانماهتااواخرآذرماهبود.

واردمزرعهشدندودرتلههابهدامافتادند،اوجپروازآنها در


بیشترينتعدادتخمدرمنطقهدردههدومآذربود.اولینالرو

دههسومدیمشاهدهشدوپسازآنتعدادشکارحشرات

های سنین اولیه در طبیعت  اواخر آبان ماه شمارش شدند.

کاملکاهشيافتتااينکهدردههدوماسفندبهصفررسید.

بیشترينتراکمالروهادراواسطدیماهوهمچنینالروهای

شکارمجددحشراتکامل ازاواسطارديبهشتشروعوتا

سنینآخردردههاولارديبهشتشمارششدند(شکل.)4
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شکل  –9میانگین ) (±SEجمعیت حشرات کامل سرخرطومیهای ساقهخوار کلزا  Ceutorhynchus spp.شکار شده در
تشتکهای آبی ،تخم و الرو آنها در بوتههای آفتزده کلزا در طی سالهای  5931-5939و  5939-5931در استان لرستان
Figure 3. Mean (±SE) population of adult Ceutorhynchus spp. collected by water traps, their eggs
and larvae in infested plants of canola in Lorestan province during 2016-2017 and 2017-2018


ج .درصد آلودگی بوتههای کلزا به سرخرطومی
ساقهخوار

بحث
در اين تحقیق ،پنج گونه (C. ،C. picitarsis

آغازآلودگیبوتههایکلزابهسرخرطومیدراستانهای

 C. erysimi ،C. chalybaeus ،sulcicollisو C.

مازندران ،گلستانولرستان همزمان در مرحله  1-4برگی

سرخرطومیهای ساقهخوار کلزا

 )pallidactylus

گیاهکلزا(ازاواخرآبانماهبه بعد)بود .میزانآلودگیبه

جمعآوریوشناسايیشدند.درمازندران،C. picitarsis،


سرخرطومیها بین  4/41 ±4/4تا  24/1 ±4/41درصد در

گونههای غالب بودند.
در گلستان   C. pallidactylus

نوسانبودکه بیشترينمیزانآلودگیدرمازندران،لرستان

گونه  C. sulcicollisتنها گونه سرخرطومی ساقهخوار

و گلستان بهترتیب  14/4±1/21 ،24/1±4/41و ±4/21

کلزابودکهدرلرستانجمعآوریشد.اينگونهدرهرسه


14/2درصدمحاسبهشد(شکل.)5

استانپراکنشداشتولیجمعیتآندرلرستانبیشتربود.
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شکل  -1میانگین) (±SEجمعیت حشرات کامل سرخرطومیهای ساقهخوار کلزا  Ceutorhynchus spp.شکار شده
در تشتکهای آبی ،تخم و الرو آنها در بوتههای آفتزده کلزا در طی سالهای  5931-5939و  5939-5931در
استان گلستان
Figure 4. Mean (±SE) population of adult Ceutorhynchus spp. collected by water traps, their
eggs and larvae in infested plants of canola in Golestan province during 2016-2017 and 20172018

حشراتکاملگونههای،C. sulcicollis،C. picitarsis

اروپايی بهويژه انگلستان يافت میشود ( Alford et al.,

 C. chalybaeusقبالً از طريق پرورش الروهای

.)2003گونه C. pallidactylusيکیازمهمترينآفات

جمعآوری شده از داخل بافت گیاه کلزا در مازندران


کلزا در کشورهای اروپايی می باشد (.)Reddy, 2017

جمعآوریوشناسايیشدهبودند( Barari and Alziar,


اين گونه از کانادا ،آمريکا ،سوريه ،ترکیه ،اوکراين،

 .)2008گونه  C. pallidactylusبه عنوان گونه غالب

روسیه،الجزاير،مراکشنیزگزارششدهاست ( Majka

مزارع کلزای گلستان ،قبالً از مزارع کلزای استان فارس

2007, Gültekin, 2014

 .)et al.,گونههای C.

گزارششدهاست(.)Keyhaneyan and Barari, 2010

 ،C. sulcicollis ،picitarsisو C. pallidactylusاز

سرخرطومیهای ساقهخوار کلزا متعلق به جنس

مزارعکلزایزمستانهلتونیگزارششدهاند( Grantina et


،Ceutorhynchusدرمزارعکلزایبسیاریازکشورهای

.)al., 2011درتحقیقحاضر،فقطيکنمونهازگونه C.

اروپايیفعالیتدارند(.)Grantina et al. 2011گونه C.

ازگلستانجمعآوریگرديد.تراکماينگونهدر

erysimi

 picitarsisباتراکمخیلیکمدرمزارعکلزایکشورهای

مزارعکلزایکشورهایاروپايینیزکمگزارششده است،
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Figure 5. Percentage of infested plants by Ceutorhynchus spp. in a: Mazandran, b: Lorestan and c:
Golestan provinces during 2016-2017 and 2017-2018
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چنانچه در مطالعه تعیین تنوع گونه ای سرخرطومیهای

زمان مناسب انجام کنترل شیمیايی اين آفت گزارش شده

کلزامتعلقبهجنسCeutorhynchusدرمزارعزمستانهو

است ) .(Inđić et al., 2009نتايج اينتحقیق در مناطق

بهارهکلزادرکشورلیتوانی،گونه C. erysimiکمتراز

مورد مطالعه نشان داد که اغلب حشرات کامل

يک درصد کل نمونههای جمعآوری شده را تشکیل

سرخرطومیهادرنیمهدومفصلپايیزواردمزارعکلزاشده

میداد ،در حالی که گونه  C. pallidactylusبه عنوان


وبهمدت5هفتهدرمزارعمشاهدهمیشوند.تخمهایآفت

گونهغالبگزارششد(.)Vaitelytė et al,. 2013

ازآذرماهتااواخردیدربافتگیاهمشاهدهشدند .نتايج

گونه  C. chalybaeusدر بسیاری از کشورهای

نشان داد که بیشترين تخمريزی ،تفريخ تخمها و فعالیت

اروپايی (انگلستان ،دانمارک ،فرانسه ،آلمان ،بلژيک،

الروهایسناولدرنیمهدومآذربهبعدصورتمیگیرد.

يونان ،مجارستان ،ايرلند ،اوکراين و ترکیه) و آسیايی

بنابراينتاريخمناسببرایکنترلشیمیايیاينآفتازنیمه

(ارمنستان ،آذربايجان ،تاجیکستان ،سوريه و ازبکستان)

آذرماه تا اواخر دی ماه میباشد .البته در استان لرستان

پراکنشدارد( .)Gültekin, 2014گونه C. sulcicollis

فعالیت اين آفت نسبت به استانهای مازندران و گلستان

در کشورهایاروپايیوآسیايیازقبیلبلژيک،بلغارستان،

قدریديرترشروعشد.

آلبانی،دانمارک،استونی،آلمان،فرانسه،انگلستان،روسیه،

دوره الروی اين آفت حدود  4/5ماه (يعنی از نیمه

عراق ،ترکیه ،سوريه و ترکمنستان يافت میشود

آذرتااوايلارديبهشت)طولکشید.خروجالروهایسن

(.)Colonnelli, 2013

سوم از بافت گیاه میزبان و شفیرگی در خاک از اواخر

یساقهخوار

در برنامهیمديريت کنترل سرخرطومیها

فروردينواوايلارديبهشتشروعشدهوپسازدوتاسه

کلزا ،هدف اصلی کنترل حشرات کامل و الروهای سن

هفته ،حشرات کامل نسل جديد ظاهر شدند .حشرات

اول ،قبل از اين که به عمق بافت گیاه نفوذ کنند،

کاملنسلجديدازنیمهارديبهشتماهبهمدت 2هفتهدر

میباشد ) .(Evans, 2007بنابراين تعیین زمان مهاجرت


مزارعمشاهدهشدند.همزمانبارسیدنمحصولکلزا،اين

حشراتکاملازپناهگاههایتابستانهبهطرفمزارعکلزا،

سوسکها مزارع کلزا را ترک و در زير بقايای گیاهی

تعیینزمانتخمريزیدربافتگیاهمیزبانوشروعفعالیت

حاشیه مزارع و در جنگلها تابستانگذرانی کرده و پايیز

تغذيهایالروهاازاهمیتزيادیبرخورداربودهوکمک


وارد مزارع کلزا میشوند و بنابراين يک نسل در سال

زيادی به مديريت کنترل اين آفت میکند ( Barari,

دارند .نتايج اين تحقیق در زمینه تابستانگذرانی و تعداد

 .)2017در اين ارتباط ابتدا همزمان با سبز شدن کلزا ،از

نسل سرخرطومیهای ساقهخوار کلزا با نتايج محققین

تشتکهای آبی زردرنگ برای شکار حشرات کامل

ديگر همخوانی دارد );Alford et al. 2003

استفاده میشود و سپس با مشاهدهی عالئم تخمريزی

.(Winfield, 1961

سرخرطومیها روی دمبرگ و طوقه بوتههای کلزا ،زمان

گیهای زيستی اين آفت را در
جايیکه ماويژ 
ازآن  

مناسب کنترل شیمیايی سرخرطومیهای ساقهخوار کلزا

سطح جنس  Ceutorhynchusمورد بررسی قرار داديم،

تعیینمیشود).(Inđić et al., 2009; Williams, 2010

مقايسهنتايجبانتیجهتحقیقاتکشورهایديگرکهعموماً

دربرخیمنابع،مشاهدهیآفتزدگیوياعالئمتخمريزی

فقطرویيک گونهخاصمطالعهداشتهاندمشکلمیباشد.

سرخرطومیهارویبیشاز%24ازبوتههایکلزابهعنوان

درتحقیق ( ،Vaitelytė et al. )2413فعالیتپروازیگونه

13

1311بهار،1شماره43جلد،)اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی
 گی

در استان مازندران از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و

4-5درکلزایزمستانهوبهارهبهترتیبC. pallidactylus

احتمالنیازبهکنترلشیمیايیاينآفتدربرخیمناطقاين

ولیدرهردونوعتاريخکشت، هفتهطولکشید1-2و

.)Barari, 2017(استانوجوددارد

 هفتهودورهالروی2-4 طولمدتدورهتخمريزی،کلزا


سپاسگزاری

.)Vaitelytė et al,. 2013( هفتهبود5-1
)وکمترين%24(بیشترين،براساسنتايجبدستآمده

اين مقاله بخشی از نتايج پروژه تحقیقاتی بهشماره

)میزانآلودگیبوتههایکلزا بهالروسرخرطومیها%14(

 آموزش و، سازمان تحقیقات4-11-11-444-154247

.به ترتیب در استانهای مازندران و لرستان مشاهده شد

ازحمايتهایموسسه تحقیقات.ترويجکشاورزیمیباشد

احتمال دارد آلودگی بیشتر بوتههای کلزا در استان

گیاهپزشکیکشورومراکزتحقیقاتوآموزشکشاورزی

ونهای و تراکم بیشتر جنس
 مازندران بدلیل وجود تنوع گ

 لرستان و گلستان،و منابع طبیعی استانهای مازندران

 البتهعواملديگرازقبیلشرايط، باشدCeutorhynchus

.قدردانیمیگردد

.آبوهوايی و شرايطزراعیهممیتواننداثرگذارباشند
نتايجتحقیقمانشاندادکهاينآفتازنظرمیزانآلودگی
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Abstract
Background and Objectives
Different species of weevils (Col.: Curculionidae) are found in oilseed rape fields, which
some of those are canola stem-borer weevils. They feed inside petioles, crown and/or stems
of the crop in larval stages and cause damage. These weevils are mainly belonging to genus
Ceutorhynchus, which little information about their taxonomy, distribution and biology is
available in Iran.
Materials and Methods
During 2016-2018, the biological characteristics of canola stem-borer weevils were
investigated in canola fields of Mazandaran, Lorestan and Golestan provinces. In each
province, three fields were selected for collecting samples. Yellow water traps were used for
weekly collecting adult weevils from the fields during crop growing season. For collecting
weevil-infested crops and determining infestation rate, 10 quadrates (0.5 × 0.5 m) were used
per field. The adult weevils collected by the traps were identified and the pest biology as
well as the infestation rates of the crop by the weevils were studied.
Results
In this study, five Ceutorhynchid species were collected and identified: C. picitarsis and C.
chalybaeus from Mazandaran, C. erysimi and C. pallidactylus from Golestan and C.
sulcicollis from Lorestan, Mazandaran and Golestan. In late November, the adult weevils
migrated to canola fields and after feeding and mating, the females deposited their eggs into
main veins, petioles of the lower leaves or inside of the collar area of young canola plants
and the emerged larvae penetrated into the host plant. The three larval instars of this pest fed
inside host plant tissue during autumn and winter till mid spring season. The feeding activity
of the first and second instar larvae were observed in late November and late December,
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respectively. Third instar larvae were found from beginning until mid-spring season. In late
April, third instar larvae left the host plant, dropped in the soil for pupation and new
generation adults emerged in May. These weevils are univoltine. The results showed that,
the maximum infestation rates of oilseed rape by the stem weevils in Mazandaran, Lorestan
and Golestan provinces was 20.1±0.89, 14.8±1.29 and 10.2±0.29 percent, respectively.
Discussion
Determining the time of adult migration activity, oviposiotion and larval development of the
weevils is an integral part of pest management strategy in oilseed rape fields. In this study,
flight and oviposition activity of adults and also feeding activity of the first instar larvae
were mainly observed in late November, which suggests this time as a suitable time for
chemical control, if necessary. These weevils are mostly distributed around the Caspian Sea
region (Mazandaran and Golestan provinces) however more investigations are required to
conclude the existence of those in other parts of country.
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