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 هایگونه ترینمهمرا در زمره  هاآن، در مناطق کوهستانی استان اردبیل های مرتعیلگومی و پراکنش گسترده ای باالتنوع گونه

ای دارند. های این جنس اهمیت علوفهگیاهی با ارزش برای حفاظت خاک در مراتع این استان در آورده است. بسیاری از گونه

 1393تا  1388های شوند. برای این منظور طی سالمحسوب میها لگومویژه ه بآفات گیاهان مرتعی  ترینمهماز  ،ات بذرخوارحشر

های مرتعی سایت جهت جمع آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گونه 6با در نظر گرفتن تنوع پوشش گیاهی و مناطق اقلیمی استان 

و  آوریاز مرحله خمیری تا رسیدگی کامل جمعهای مورد مطالعه گونههایی از بذرهای نمونهسی در این برر. استان انتخاب گردید

سوسک بذرخوار و عالئم خسارت شمارش بذرهای آلوده به هور حشرات کامل با ظجهت پرورش به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از 

ی از بذر گونه Pusillus Gemar  Bruchidiusار و کمترین خسارت نسبت به این آفت ارزیابی شد. سوسک بذرخو بیشترین

Coronilla raria L  ر اخسارت سوسک بذرخوآوری و شناسایی شد. در این بررسی جمع مختلف از شش سایتP. Bruchidius 

گی در ارتفاع میزان آلود نبیشتریمتفاوت بود.  های مختلفدر سایت، نوع پوشش گیاهی منطقه منطقه از سطح دریا با توجه به ارتفاع
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متر از سطح دریا در  1420در ارتفاع  %5آن به میزان  کمترینو  %35به میزان  کندرقر مناطق مرتعی واقع د ،متر از سطح دریا 1550

 .قه گویچوخور مشکین شهر ثبت گردیدمنط

 .اردبیل ،Pusillus Bruchidius، Coronilla raria: سوسک بذر خوار، های کلیدیواژه
 

 مقدمه

دلیل وجود پوشش ه ت و نقش لگوم های مرتعی از لحاظ حفاظت خاک و آب و تولید علوفه و جلوگیری از فرسایش آن بیماه

تا  سازدیممختلف گیاهی را از نظر حفظ ژنوم ضروری  یهاگونه، ضرورت حفظ و احیاء هاآنسایر کاربردهای متنوع  و گیاهی

خسارت ناشی از آفات بذرخوار  مرتعی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. وم هاینده رشد، تکثیر و توسعه لگعوامل مهم محدود کن

هرگونه اقدام در جهت حفاظت و جلوگیری از کاهش . گرددگیاهان مرتعی از جمله عوامل مهمی است که مانع از تولید بذر می

ی دامی نظیر ترین علوفهخوشخوراک ترین ورده، گستنیترمرغوبها که ویژه لگومه خسارت روی آفات بذرخوار گیاهان مرتعی ب

شناسایی . امری اجتناب ناپذیر است ؛شودساله و چند ساله، ماشک، خلر، اسپرس، شنبلیله، شبدر و غیره را شامل میهای یکیونجه

که از اهداف اجرای  استها اولین و مهمترین گام در جهت فراهم نمودن بستر الزم برای کنترل آن حشرات بذرخوار در مراتع استان

و  آوریاز مرحله خمیری تا رسیدگی کامل جمعهای مورد مطالعه گونههایی از بذرهای نمونهدر این بررسی . بوده است مطالعهاین 

سوسک بذرخوار و عالئم خسارت شمارش بذرهای آلوده به هور حشرات کامل با ظجهت پرورش به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از 

را  Caryedon mesra خوار( سوسک بذر1390) نزاده و همکاراعباسو کمترین خسارت نسبت به این آفت ارزیابی شد.  بیشترین

ای روی آفات ر ایران نیز تاکنون کارهای تحقیقاتی پراکندهد. دگزارش کردن P. ferulacea یبرای اولین بار در ایران از روی گونه

توان به ه غیر مرتعی( صورت گرفته است. از جمله تحقیقاتی که در خصوص انجام شده میبذرخوار گیاهان مختلف )چه مرتعی و چ

عنوان ه را ب (Caryedon palestinicus) سوسک بذرخوار کهور ایرانی 1383افروزیان و محمدی در سال  موارد زیر اشاره نمود:

ی بذرخوار دیگری از این لوچستان گزارش نمودند. گونههای مختلف گیاهان جنگلی در بآفات بذرخوار روی گونه نیترمهمیکی از 

در نوار ساحلی استان بوشهر شناسایی شده است که زادآوری و تکثیر کهور ایرانی را مورد  Caryedon serratus جنس با نام علمی

اند آفت مذکور معرفی شده عنوان پارازیتوئیدهایه ب Encyrtidae هایی از زنبورهای خانوادهتهدید جدی قرار داده است و گونه

روی درختان کهور در استان  Caryedon prosopidis ی بذرخوار دیگری از این جنس با نام علمی(. گونه1383)گلستانه و فرار، 
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 ی( گزارش شده است. در بررسی مذکور طی مطالعاتی آزمایشگاهی و صحرایی دو گونه1379خوزستان توسط مظفری و همکاران )

Uscana senex (Hym.: Trichogrammatidae)  وNeohyxbothorax hetera (Hym.: Chalcididae) پارازیتوئیدهای  به عنوان

عنوان یکی از آفات مهم ه نیز ب  Proceratia caesariella (Lep.: Pyralidae) مهم این آفت معرفی شدند. سوسک بذر خوار تاغ

ها خسارت شدید این آفت به بذور تاغ باعث جلوگیری از گسترش طبیعی شهای تاغ در ایران معرفی شده است و طبق گزارجنگل

استان یزد  یهایکار ی دیگری از آفات بذرخوار تاغ که در تاغگونه(. 1381الهی و محمدی، گردد )سیفزارها می جنگل و تاغ

 Sitophilus تمبرهندی با نام علمی توان به سوسک بذرخواراز دیگر حشرات بذرخوار گزارش شده از ایران می .معرفی شده است

linearis (Col.: Curculionidae)  ،بذرخوار کنجد ی(؛ پروانه1383)پیری و همکاران (Lep.: Pyralidae) Antigastra 

catalaunalis  ،(؛ سوسک بذرخوار پیچک1372)عظیمی Spermophagus sericeus (Col.: Bruchidae)  ،(، 1370)هوشمند

 ( و سوسک بذرخوار آکاسیا1365)باقری و نعیم،  Pachymerus acaciae (Col.: Bruchidae) شیرسوسک بذرخوار جا

Caryedon serratus (Col.: Bruchidae) معرفی حشرات بذرخوار این تحقیق به منظور  الف( اشاره نمود. 1368الرزاق، )عبد

مورد ی تعیین بیشترین و کمترین خسارت بر روی گونهدر مناطق مختلف استان اردبیل، همچنین  روی گیاهان مرتعیه جاشیر ب

در استان   Bruchidius  lukganovischi پراکنش و دامنه ی میزبانی سوسک بذر خواراین تحقیق به منظور  مطالعه برآورد گردید.

  گون مطالعه گردید.جنس های بر روی گونه اردبیل

 

 مواد و روش ها

 موقعیت منطقه مورد مطالعه

نجاام فعالیات ا( جهت 1جدول شماره )سایت  6طرح با در نظر گرفتن تنوع پوشش گیاهی و مناطق اقلیمی استان در  یناجرای ا

 .  های صحرائی انجام گرفت
 در استان اردبیل هاآنها و موقعیت نام سایت -1جدول 

 موقعیت در استان نام سایت ردیف

 ری کوههای مشرف به شهرستان خلخال به وسعت ده هکتاواقع در دامنه غرب قرق منابع طبیعی گونیه خلخال 1
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 واقع در شمال شرقی شهرستان خلخال به وسعت ده هکتار مراتع مشجر و غیرمشجر اندبیل و مجره 2

 واقع در منطقه هشتچین نزدیک روستای سوسهاب مراتع مشرف به کوه آق داق و قرق سردل 3

 هکتار 50واقع در شمال هشتچین به وسعت  قرق ایستگاه تحقیقاتی منابع طبیعی کندرق 4

 هکتار 50وسعت واقع در شهرستان کوثر به  قرق منابع طبیعی کوثر 5

 شمالی و شمال شرقی سبالن یهادامنهواقع در  مراتع گویچخور مشگین شهر 6

 

 مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی

 بذور شدن خمیری همرحل و گلدهی زمان خصوصه ب ،مطالعه مورد یهاگونه متغیر اکولوژیکی خصوصیات علته ب ،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 شرایط آزمایشگاهی تاشگاه، ارتفاع محل جمعمشخصات روی آوری،آوری کننده، تاریخ جمعاطالعات از قبیل نام جمع

 با شمارش تعداد کل ،های آزمایشگاهی نمونه بذورخوار نگهداری شدند. در حین پرورش و بررسیزمان خروج حشرات کامل بذر

هر یک از  رصد آلودگی بذرد ،خوارگونه گیاه و تعداد بذور آلوده و صدمه دیده توسط حشرات بذر آوری شده از هربذور جمع

 ها نیز تعیین گردید.گونه
 

 نتایج و بحث

های مختلف حشرات قرار با توجه به نتایج بررسی حاضر بذور گیاهان مرتعی استان که مورد حمله آفات بذرخواری از راسته

 آوری و شناسایی شدجمع تلفاز شش سایت مخ   Coronilla raria Lی از بذر گونه  P. Bruchidius سوسک بذرخوارگیرند. می

، نوع پوشش منطقه از سطح دریا با توجه به ارتفاع P. Bruchidius ارخسارت سوسک بذرخو. در این بررسی (1)تصویر شماره 

 کندرق در مناطق مرتعیمتر از سطح دریا  1550میزان آلودگی در ارتفاع  بیشترینمتفاوت بود.  های مختلفدر سایتگیاهی منطقه 
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همانطور  .قه گویچوخور مشکین شهر ثبت گردیدمتر از سطح دریا در منط 1420در ارتفاع  %5آن به میزان  کمترینو  %35زان به می

این موضوع را نشان داده است. این خسارت در مناطق مختلف مرتعی متفاوت  1986در سال  Youtie & Miller یهاکه بررسی

در برخی  %60ا ت %50بوده و در مواردی نیز آلودگی باالی  %20تا  10در محدوده  هاطوری که در اکثر موارد آلودگیه ب ؛است

آفات  نیترمهم Bruchophagus gibbus (Hym., Eurytomidae)های مختلفی از جنس ها مشاهده شد. در رومانی گونهگونه

در مطالعات محدود انجام گرفته قبلی  .(Tudor & Brudea, 1979)درصد بذرخواری دارند  60اند که تا بذرخوار شبدر گزارش شده

 Bruchophagusزنبور  1383حقیقیان در سال  :عنوان مثاله در ایران نیز نتایج تقریباً مشابه این بررسی بدست آمده است. ب

astragali و بختیاری ها در استان چهار محال ماشک، یونجه، اسپرس و برخی از گون ،های مرتعیلگوم ،عنوان آفت بذرخواره را ب

را از دزفول و خانجانی و  Bruchophagus gibbus( زنبور بذرخوار یونجه 1381زاده و ابراهیمی )اسالمی گزارش نموده است.

از  Bruchidius lukganovischiسوسک بذرخوار اند. گزارش کرده بذرخوار یونجه به عنوانرا از همدان  B. roddi( 1379) یکالفچ

خسارت آوری و شناسایی شد. در این بررسی جمع A. homosus و A. brachyodontus، A. podocarpus یبذر هر سه گونه

متفاوت ی میزبان ، نوع پوشش گیاهی منطقه و نوع گونهمنطقه از سطح دریا با توجه به ارتفاع B. lukganovisch ارسوسک بذرخو

و  %70به میزان  A. podocarpusی روی گونه در مناطق مرتعی کوثرمتر از سطح دریا  1300میزان آلودگی در ارتفاع  بیشترینبود. 

 .Aی قه سائین اردبیل و گویچوخور مشکین شهر روی گونهمتر از سطح دریا در منط 2250در ارتفاع  %5آن به میزان  کمترین

homosus ها زیادتر ی لگومهای گیاهی خانوادهنتایج نشان داد در مناطقی که ارتفاع منطقه بیشتر و تنوع گونه (.1)جدول  ثبت گردید

 کمتر خواهد بود.  P. Bruchidius سوسک بذرخوارخسارت میزان باشد 
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Abstract 

High species diversity and extensive distribution of rangeland legumes have made them one of the most 

important vegetation species for soil conservation in the rangelands of mountainous areas of Ardabil province. 

Many species of this genus are the importance of forage. Seed insects are as the most important pests of 

rangeland species, especially legumes. with this aim, during the years 2009 to 2014, considering the diversity of 

vegetation and climatic regions of the province, six sites were selected for collecting and identifying the seed 

insects of rangeland species. In this research, samples were collected from the studied species from the dough to 

complete stage and transferred to the lab for breeding purposes. After emergence of complete insects, The 

highest and lowest pest damage was assessed by counting seeds infected with clove beetles and the damage 

symptoms. Pusillus Bruchidius Gemar was collected and identified from seed of Coronilla raria species in the 

six sites. In this study, P. Bruchidius varied in Different sites based on altitude and vegetation. The highest rate 

of infection was recorded at 1550 m a. s. l. in the Kandirag of Khalkhal with 35% and the lowest was recorded at 

1420 m. a. s. l in the Goychekhor of Meshkinshahr with 5%. 

Key words: Pusillus Bruchidius , Coronilla raria, Ardabil, Beetle of seed fed. 


