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 چکیده

ای باشند که مشكالت عدیدهحشرات بذرخوار می ؛شودمی هامولگیكی از عواملی که سبب خسارت در گیاهان مرتعی از جمله 

در  1392تا  1388های سال ی مرتعی ازهار این مطالعه حشرات بذرخوار لگومد. دآورنمی به وجودسالم این گیاهان  در تولید بذر

نمونه  82(، گونه 25آوری شده )شامل لگوم جمع نمونه 92آوری و شناسایی شدند. بدین ترتیب از مجموع مراتع استان اردبیل جمع

دو تشخیص داده شدند. حشرات بذرخوار خارج شده از بذور آلوده از  ،گونه( آلوده به حشرات مختلف بذرخوار 22)شامل 

های شناسایی شده نوع بذرخوار بدست آمد که نمونه 92 ،در طول اجرای پروژهد. بودن Hymenoptera و  Coleoptera یهاراسته

 ،Holotrichapion های)جنس Apionidaeسرخرطومی خانواده  دو گونهو  Bruchidae سوسك از خانواده گونه 7ا هآن

Perapion   وProtapion ).شناسایی شدند 

 .، اردبیلحشرات بذرخواربذور مرتعی،  كلیدي:هاي واژه
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 مقدمه

د پوشش وجو لیبه دلو نقش لگوم های مرتعی از لحاظ حفاظت خاک و آب و تولید علوفه و جلوگیری از فرسایش آن  تیاهم

ر حفظ ذخای ،هوالطیف ایجاد فضای سبز و ت، ، تنظیم گردش آب در طبیعت و تولید محصوالتی نظیر گیاهان دارویی، صنعتیگیاهی

 یهاگونهیاء ، ضرورت حفظ و احهاآنسایر کاربردهای متنوع ، برای وحوش و پرندگان مأمنغذا و  نیتأم ،ژنتیكی گیاهی و جانوری

طالعه مرتعی مورد م یهاد کننده رشد، تكثیر و توسعه لگومتا عوامل مهم محدو سازدیممختلف گیاهی را از نظر حفظ ژنوم ضروری 

 قرار گیرد. و ارزیابی

که عموماً در  ؛شودیماز سطح کل استان را شامل  %56مرتعی استان اردبیل حدود یك میلیون هكتار معادل  یهاستمیاکوس

واقع گردیده است. برای اجرای طرح با در نظر گرفتن تنوع پوشش  یاجلگهمیانبند کوهستانی و نواحی  یهادامنهارتفاعات فوقانی، 

نتایج  گونه گیاهی لگوم انتخاب گردید. 25صحرائی بر روی  یهاتیفعالسایت جهت انجام  16لیمی استان گیاهی و مناطق اق

 گیرندهای مختلف حشرات قرار میدهد بذور گیاهان مرتعی مورد حمله آفات بذرخواری از راستههای انجام شده نشان میبررسی

(Silvertown, 1982) .های مختلفی از جمله های مرتعی، حشرات راستهمطالعات صورت گرفته در خصوص آفات بذرخوار لگوم

، همچنین چندین Eurytomidae (Tudor & Brudea, 1979; Richards, 1989) خانواده به خصوص Hymenopteraراسته 

و  Bruchidae (Ter-Minasyan, 1979; Kruess & Tscharntke, 1994)های خانواده ژهیبه و Coleopteraخانواده از راسته 

فروزیان و محمدی در سال ت. اها معرفی نموده اسرا به عنوان آفات بذرخوار لگوم Curculionidae (Platt et al, 1974)ی خانواده

های مختلف آفات بذرخوار روی گونه نیترمهمیكی از  به عنوانرا  (Caryedon palestinicus)سوسك بذرخوار کهور ایرانی  1383

 ؛ها صورت گرفته استمطالعاتی که در ایران روی شناسایی آفات بذرخوار لگوم. گیاهان جنگلی در بلوچستان گزارش نمودند

های مرتعی مانند  آفت بذرخوار لگوم به عنوان Bruchophagus astragali (Hym.: Eurytomidae)توان به گزارش زنبور می

، (.Coronilla spp) یونجه تاجی ، (.Lotus spp) ی پا کالغی، آهو مانش یا یونجه(.Medicago spp) یونجه، (.Vicia spp)ماشك 

صورت  یهاگزارشدر استان چهار محال و بختیاری اشاره کرد. طبق  (.Onobrychis spp) و اسپرس (.Astragallus spp)لگوم 
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سراسر استان انتشار داشته و مانع از ازدیاد، زادآوری و انتشار گیاهان فوق در سطح مراتع  گرفته، آفت مذکور روی گیاهان میزبان در

نیز بیولوژی و میزان خسارت زنبور بذرخوار یونجه  ،(1381زاده و ابراهیمی )(. اسالمی1383استان شده است )حقیقیان، 

Bruchophagus gibbus (Hym.: Eurytomidae)  قرار دادند. طبق نتایج این بررسی میزان خسارت آفت را در دزفول مورد بررسی

درصد و میانگین حاصل از کل  55درصد، حداکثر آن به میزان  5/18به میزان  ،آوری شدههای جمعدر نمونه 78در سال  ،مذکور

انجام گرفت،  آوری و شناسایی آفات یونجهجمع به منظورای که درصد بذور گزارش شد. در همدان نیز طی مطالعه 35خسارت 

زا روی عوامل خسارت نیترمهماز  Bruchophagus roddi (Hym.: Eurytomidae)مشخص گردید زنبور بذرخوار دیگری به نام 

 Protapion trifolii(. در استان خوزستان سرخرطومی تخمدان شبدر 1379باشد )خانجانی و کالفچی، یونجه در این استان می

(Col.: Curculionidae)  زاده و شوشی دزفولی، آفت بذر شبدر برسیم در این استان معرفی شده است )اسالمی نیترمهم عنوانبه

آفت بذرخوار دیگری از شبدر  به عنوان Bruchidius trifoliiبا نام  Bruchidaeی (. همچنین سوسك بذرخواری از خانواده1383

سازد؛ ها خسارت وارد میی که به اسپرس و برخی از دیگر لگومآفت بذرخوار مهم دیگر .(1365باقری ) برسیم گزارش شده است

 ب(. 1368الرزاق، باشد )عبدمی Eurytoma onobrychidis (Hym.: Eurytomidae)زنبور بذرخوار اسپرس 

در  ان مرتعی،ر گیاههمچنان نیاز به تحقیقات جامع و مدونی در مورد آفات بذرخوا ،علیرغم تمام این مطالعات صورت گرفته

کاری و احیاء مراتع، در های مرتعدر برنامه برای در اختیار داشتن بذوری سالم و عاری از آلودگی به آفات چرا کهکشور وجود دارد. 

رقابل ها از اقدامات غیهای موثر در کنترل آنزای بذور در مراتع، شناسایی دشمنان طبیعی و روش قدم اول شناسائی آفات خسارت

 گردد.یاجتناب محسوب م

 

 هاروشمواد و 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه

جهت انجام  ،(1جدول شماره ) تیسا 8طرح با در نظر گرفتن تنوع پوشش گیاهی و مناطق اقلیمی استان در ن اجرای ای

 . صحرائی انجام گرفت یهاتیفعال

 
 در استان اردبیل هاآنها و موقعیت نام سایت -1جدول 
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 در استانموقعیت  نام سایت ردیف

 واقع در دامنه غربی کوههای مشرف به شهرستان خلخال به وسعت ده هكتار قرق منابع طبیعی گونیه خلخال 1

 منطقه کردنشینه واقع در شمال غربی شهرستان خلخال معروف ب مراتع مشرف به کوه عجم منطقه کردنشین 2

 هكتار 50هشتچین به وسعت واقع در شمال  قرق ایستگاه تحقیقاتی منابع طبیعی کندرق 3

 هكتار 50وسعت واقع در شهرستان کوثر به  قرق منابع طبیعی کوثر 4

 کیلومتر اردبیل 30واقع در جنوب غربی شهرستان اردبیل فاصله  منطقه نیر 5

 های تالشغربی شهرستان اردبیل مشرف به کوهواقع در شمال  مراتع نئور 6

 شمالی و شمال شرقی سبالن یهادامنهواقع در  مراتع گویچخور مشگین شهر 7

 مراتع شهرستان گرمی گردنه لنگان 8

 مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی

 ،بذور شدن میریخ مرحله و گلدهی زمان به خصوص مطالعه مورد یهاگونهمتغیر اکولوژیكی خصوصیات به علت روش این در

 نمونه بذور کامل سیدنر تا شدن خمیری مرحله شروع با. گرفت انجام مداوم طور به مطالعه مورد یهاتیسا از بازدید و سرکشی

 حاوی مخصوص روفظ به جداگانه طور به گیاهی گونه هر روی از شده آوری جمع بذور .گرفت انجام هفته هر فاصله به برداری

آوری شده ضمن ثبت های جمعنمونه .پرورش داده شدند کامل حشرات خروج زمان تا آزمایشگاه در و یافته انتقال توری پارچه

آوری، در آوری، مشخصات گیاه میزبان، مشخصات رویشگاه، ارتفاع محل جمعآوری کننده، تاریخ جمعاطالعات از قبیل نام جمع

 ،رهای آزمایشگاهی نمونه بذوخوار نگهداری شدند. در حین پرورش و بررسیشرایط آزمایشگاهی تا زمان خروج حشرات کامل بذر

لودگی درصد آ ،ارآوری شده از هر گونه گیاه و تعداد بذور آلوده و صدمه دیده توسط حشرات بذرخوبا شمارش تعداد کل بذور جمع

 ها نیز تعیین گردید.بذر هر یك از گونه
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 بندي بحث و جمع

های ها در مراتع استان و انجام چرای زودرس، خیلی از گونهبا توجه به فشار چرای ناشی از تراکم بیش از حد احشام و دام

به های علفی و بدون خار به مرحله بذردهی نرسیده و در طی مراحل بررسی قابل دسترسی نبودند. گونه ژهیبه وهای مرتعی لگوم

ها تا مراحل تولید بذر از چرای دامگونه  25تنها  ،ها در مراتع استان، در طی این مطالعهاز لگوم های زیادیکه با وجود گونه یطور

عامل پراکنش و ازدیاد  نیترمهمبذور گیاهان مرتعی استان که  ،آوری بودند. با توجه به نتایج بررسی حاضردر امان مانده و قابل جمع

 & Youtie یهاکه بررسی همان طورگیرند. های مختلف حشرات قرار میی از راستهاین گیاهان هستند، مورد حمله آفات بذرخوار

Miller  که در اکثر  یبه طور ؛این موضوع را نشان داده است. این خسارت در مناطق مختلف مرتعی متفاوت است 1986در سال

ها مشاهده شد. بنابراین با در برخی گونه %100ا ت %50بوده و در مواردی نیز آلودگی باالی  %25 تا 4ها در محدوده موارد آلودگی

همانند  ها پرداخته شود.شناسی و نحوه کنترل آنآوری، شناسایی، زیستتوجه به اهمیت باالی این دسته از آفات، الزم است به جمع

های مرتعی استان اردبیل، حشرات راسته ، آفات بذرخوار لگوم1989در سال  Richardsمطالعات صورت گرفته توسط 

Hymenoptera خانواده به خصوص Eurytomidae های بودند. همچنین مشابه بررسیKruess & Tscharntke  در آلمان در سال

در این بررسی به عنوان آفات  Apionidaeو  Bruchidaeهای خانواده ژهیبه و Coleoptera، چندین خانواده از راسته 1994

به ر مطالعات محدود انجام گرفته قبلی در ایران نیز نتایج تقریباً مشابه این بررسی بدست آمده است. د. دها معرفی شدنبذرخوار لگوم

های مرتعی ماشك، یونجه، آفت بذرخوار لگوم به عنوانرا   Bruchophagus astragaliزنبور 1383حقیقیان در سال  :مثال عنوان

ها ها در استان چهار محال و بختیاری گزارش نموده است. طبق نتایج بدست آمده در استان اردبیل گونهاسپرس و برخی از گون

ها در گونهای مذکور بودند که هایی از حشرات سخت بالپوشان بذر خوار، آفات لگومبه همراه گونه Bruchophagusدیگر جنس 

 .شودمشاهده می

 

 منابع

 Bruchophagus gibbus. شناسایی بیولوژی و میزان خسارت زنبور بذرخوار یونجه 1381ابراهیمی، م.،  ،زاده، ر.اسالمی

(Hym.: Eurytomidae)48: 1381پزشكی ایران. دانشگاه رازی کرمانشاه. شهریور . پانزدهمین کنگره گیاه. 
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پزشكی یاهگ. هشتمین کنگره Pachymerus acaciae  (Col.: Bruchidae). سوسك بذرخوار جاشیر 1365نعیم، ع.،  ،باقری، ز.

 .39: 1365ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. شهریور 

 به عنوان آفت Bruchophagus astragali Fedoseeva (Hymenoptera: Eurytomidae). گزارش زنبور1383حقیقیان، ف.، 

  . 135: 1383 وریشهرپزشكی ایران. دانشگاه تبریز. مرتعی در استان چهارمحال و بختیاری. شانزدهمین کنگره گیاه هایلگوم

 .Eurytoma onobrychidis (Hym.: Eurytomidae)ایران زنبور بذرخوار اسپرس  از دیجد. معرفی آفت 1368عبدالرزاق، ز.، 

 .30: 1368ی مشهد. شهریور پزشكی ایران. دانشگاه فردوسنهمین کنگره گیاه

پزشكی ایران. هنهمین کنگره گیا. ، آفت آکاسیا در ایرانCaryedon serratus ك. معرفی و بررسی سوس1368عبدالرزاق، ز.، 

 .32: 1368 وریشهردانشگاه فردوسی مشهد. 
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Legumes have played an important role in raising productivity of farming in the temperate zone. 

Ecologically, legumes are largely species of successional habitats and thus, to maintain stable legume-based 

associations, management is a necessary input. in relation to the identification and control of legumes pests very 

few studies have been done. This research was carried out from 2009 to 2013 to investigate and identify 

granivores insect pest of legumes species and associated parasitoids ardabil province. A total of 92 legume 

specimense (belonging to 25 species) were collected from 16 sites across rangelands of which 82 specimense 

(belonging to 25 species) were positive for seed-eating insects. The collected insects were mounted or dropped 

directly into ethanol 69% , then labeled. Based on primary identification, many extracted granivores from 

infected seeds, were Hymenoptera and Coleoptera, with 7 species Bruchidae (Bruchidius, Bruchus and 

Paleoacanthoscelides) and Apionidae (Protapion, Perapion and Holotrichapion). 


