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Abstract
In this study we examined biology of booh that eat leaft
of elm with termed Xanthogaleruca lateola coleoptera,
chrgsome lidae and also we studied method of control of
that. It is perform in garmsar town ship. For this purpose
carry out necessary sampling of several ages in period of
this growth. Within condition of laboratory collected/ eaf
branch possess category egg and piece. During test
nursery dampen leaf is secure of spray of wateron them
and put egg in anvcobator with temperature 24+2 and
dampen 60+ and during period of light 15 hour, we
examine state during period of germinal carry out and
size depended to medicine in cludde length of medicine
and width of capsule egg and etc. according to the result,
width of capsule egy end etc. according to the result,
winter sample and pass 15 day after farvardin(first month
of the persion solar year) with temperature almost 17
thermometer centigrade appearance and begin lay and
produce medicine. Then to end of sharivar(6 th month of
the Persian solar year) leave 3 whole bungle. Egg
observed form of category 4-1 row and in each row eggs
was 1-40 between row. During period was 8 days. This
pest had 3 ages on during period last almost 27/2 days
Pre prers. Chrusalis and chrysalis state depending on
breed of bungle that last 9-11/3 days and time of exist of
mature insect last between 25-27/2 days. More of loss
was depend to period of medicine this was 1-2 days. But
mechanic and biology control method and at least
chemical method was using lack zolon and tiodan that
yet common control method for this pest.
Keywords: Generation, Larvae, Pest, Puppies,
Xanthogaleruca lateola.
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) وXanthogaleruca luteola Coleoptera, chrysamelidae(

 نمونهبرداریهای الزم از سنین مختلف،شهای کنترل آن در شهر گرمسار
 رو
 در شرایط آزمایشگاه نیز.زیستی و طول دوره رشدی آنها انجام شد
گهای دارای دستجات تخم و قسمت قاعده برگ جدا
 شاخههای حاوی بر
گها
  رطوبت مورد نیاز بر.شده و به ظرف حاوی محلول آب قند منتقل شد
طی مدت آزمایش از طریق پاشیدن آب روی آنها تامین شد و با قراردادن

 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی24 ±2 تخمها درون انگوباتور با دمای

، مطالعات مراحل مختلف الروی، ساعت15  و طول دوره روشنایی60 ±5
 عرض،طول دوره جنینی و اندازههای مربوط به الروهای شامل طول الرو
 نتایج بدست آمده حاکی است که نمونههای.کپسول تخم و غیره انجام شد
 درجه17 زمستانگذران در نیمه اول فروردین با رسیدن دما به حدود
ینمایند که
  ظاهر و شروع به فعالیت تخمگذاری و تولید الرو م،سانتیگراد
 تخمها بصورت.یگذارند
  نسل کامل از خود بجا م3 تاپایان شهریور ماه
 دوره. تخم مشاهده شد1- 40  ردیفه و در هر ردیف بین4-1 دستجات
 سن الروی بوده که مدت آن3  این آفت دارای. روز طول کشید8 جنینی
ششفیرگی آنها بسته به نوع نسل
  روز طول کشید و مرحله پی21 /2 حدود
25 - 27 /2  روز طول کشید و دوره زیستی حشره کامل هم بین9-11/3 بین
 و سن1  بیشترین خسارت مربوط به دوره الروی بین.روز به طول انجامید
شهای کنترل مکانیکی و بیولوژیکی و در نهایت روش کنترل
  اما رو. بود2
شیمیایی با استفاده از سموم زولون و تیودان نیز از روشهای مرسوم کنترلی
.برای این آفت است
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مقدمه و کلیات
سوسک برگخوار نارون( Xanthogaleruca luteola

 )Coleoptera, chrysamelidaeاز مهمترین آفات
درختان نارون در بسیاری از کشورهای جهان است
نبار در سال  1803در مریلند آمریکا و در
که نخستی 
نبار توسط مرحوم جالل افشار در
ایران نیز برای اولی 
سال 324 1

یماهانی و
گزارش شده است(خلیل 

همکاران .) 1383 ،در سطح شهر گرمسار نیز حدود
 1450اصله نهال نارون چتری در کنار سایر درختان
در فضای سبز شهری وجود دارد که هر یک از آنها
بطور متوسط قدمتی حدود  02سال دارند ،یعنی از
سال  1370خورشیدی کشت آنها انجام شده است که
هر ساله فروردین ماه حشرات زمستانگذران فعال
شده و خسارت به درختان هم با ظهور الروهای این
یهای انجام شده نشان
یشود .بررس 
آفت آغاز م 
یدهد که مرحله الروی بیشترین خسارت را به
م
یکند .به عبارتی الروها با تغذیه از
درخت وارد م 
پارانشیم برگ ،سبزینگی برگ را از بین برده و موجب
کاهش فتوسنتز گیاه شده و در نهایت هم در
گهای درخت اسکلتی شده و تا
اردیبهشت ماه بر 
پایان تابستان کام ًالًال قلوه کن شده و به شکل توری
یآید(خلیلیماهانی و سیدالسالمی .)1 38 1 ،در
درم 
کنار درختان نارون ،درختان زیتون تلخ با نام علمی
 Melia spنیز در سطح شهر وجود دارد که گاهًاًا این
یشود ،اما خسارت
آفت روی این درختان هم دیده م 
یشود .با توجه به تاثیر
قابل توجهی روی آنها دیده نم 
مناظر زیبا بر کاهش فشارهای عصبی انسانها،
طهای شهری
خواص کاربردی نارون بویژه در محی 
همچون سایه گستری ،تلطیف هوا ،خاصیت تزئینی و
ینماید که با راه کارهای مناسب و
غیره ایجاب م 
بدون اثرات زیست محیطی قدمهای موثری در جهت

حفظ آنها برداشته شود .گیاهان خانواده  Ulmuceaeیا
یباشد ،بعضی
نارون مهمترین میزبان برای آفت فوق م 
از گونههای نارون به خاطر داشتن تاج کروی توان
تحمل بسیاری از آسیبها از جمله آسیبهای
ریشهای را دارند .از خصوصیات دیگر این درختان
سهولت تکثیر و سازگاری با شرایط نامساعد اقلیمی
یباشد .این درخت دارای گونههای مختلفی
و خاکی م 

یباشد که مهمترین آنها نارون چتری– نارون ملج و
م

نارون اوجا میباشد ،اما در سطح شهر گرمسار فقط
درختان نارون چتری به چشم میخورد .این درختان
مانند بسیاری از گیاهان دیگر دارای آفات مختلفی
یباشند که به دو دسته چوبخوار و برگخوار تقسیم
م
یشوند .تعداد کمی از این آفات به خاطر خسارت
م
باال و پراکنش وسیع جزء آفات خطرناک و درجه یک
کهای
این درختان محسوب میشوند که سوس 
گخوار از اهمیت بیشتری برخودار است .سوسک
بر 
گخوار نارون دارای دشمنان طبیعی از نوع
بر 
شکارگرها و پارازیتوئیدها میباشد که شکارگرها
یباشند و
کها م 
عمدتًاًا از خانواده کفشدوز 
پارازیتوئیدها شامل زنبورهای پارازیتوئید باشد که در
مرحله تخم این سوسک به آنها حمله کرده و تخم آن
را پارازیته مینماید .نام علمی این زنبور
یباشد(بهداد .)8318 ،در
 Tetrastichus galterucaم 
شهر گرمسار همه ساله با استفاده از سموم مختلفی
مانند دیازینون ،کارباریل ،ماالتیون در  2تا  3نوبت
سمپاشی علیه این آفت انجام میشود ،اما نتایج
یشود .راه دیگر کنترل این
رضایت بخشی حاصل نم 
عآوری و
آفت ،مبارزه مکانیکی است مانند جم 
شهای
سوزانیدن شاخههای خشک و یا بکارگیری رو 
مدیریت تلفیقی آفات ،که بسیار حائز اهمیت است،
در واقع روش کنترل شیمیایی به عنوان آخرین گزینه

بررسی زیستشناسی سوسک برگخوار 31 ...

یباشد(بهداد .) 1375 ،تحقیقات متعددی در
مبارزه م 

روز گزارش شده است .این حشره در ایران در مناطق

مورد آسیب حشرات مختلف به درختان فضای سبز

گرمسیری سه نسل و در مناطق معتدل دو نسل در

شهری صورت گرفته است .بنا به تحقیقات خلیلی و

سال دارد و در شرایط قزوین دارای چهار نسل کامل

همکاران ، 1383 ،تعداد تخم گذاشته شده توسط افراد

است(ارباب و همکاران .) 1382 ،بنا به تحقیقات

گخوار نارون اغلب تحت تاثیر برخی
ماده سوسک بر 

کاتبی در سال

یتوانند شرایط
 ، 1386نارونها م 

متغیرهای خاص مانند طول دوره الروی سن دوم و

نامساعد شهری مانند آلودگی هوا ،کم آبی و فقر

سوم ،طول دوره پیش از تخمریزی و طول عمر

یماهانی
خاک را تحمل کنند .بر اساس تحقیقات خلیل 

یگیرد که در میزبانهای مختلف
حشرات نر قرار م 

و همکاران در سال  ، 1383جداول زندگی و باروری

این صفات متفاوت هستند Kalguzhnya, 1995 .در

سوسک برگخوار نارون روی چهار میزبان نارون

گزارشی تعداد نسل این آفت در کالیفرنیا را  1-2نسل

وسک ،نارون مجنون ،نارون چتری و درخت «تا» در

ذکر کرده است .مطالعات امید و همکاران 7319 ،نیز

شرایط آزمایشگاهی دما  25 ±2رطوبت  07±5و

تعداد نسل این آفت در تهران را  4نسل ذکر کرده

دوره نوری  16ساعت روشنائی و  8ساعت تاریکی

است .نسل بهاره خسارت شدید تولید میکند ،ولی

نشان داد که در هر دو فصل بهار و تابستان نرخ

نسل تابستان به علت شرایط فصلی پارازیتیسم شدید

خالص تولیدمثل و نرخ ذاتی رشد این آفت روی

سهای
زنبورهای پارازیتوئید و حشرات کامل مگ 

نارون وسک بیشتر از سایر میزبانها بود .نرخ خالص

و

تولیدمثل در فصل بهار روی درخت تا و در فصل

همکاران .) 1385 ،در سایر کشورها اکثر بررسیها

تابستان روی نارون چتری کوچکتر از  1و در واقع

روی این آفت از جهت بررسی ترجیح میزبانی

رشد منفی را نشان داد .در هردو فصل نارون وسک

م
یباشد( .)Miller et al., 2001بنا به گزارش زهدی

به عنوان میزبان خسارت مراحل بالغ و نابالغ سوسک

و همکاران در سال  ،1 38 1دوره پیش از تخمگذاری

برگخوار نارون شناخته شد .همچنین بر اساس

این حشره به مدت  10روز بوده و پس از آن اقدام

تحقیقات ارباب و همکاران در سال  1382خسارت

یکنند .طبق تحقیقات ارباب و
تگیری م 
به جف 

لهای دوم وسوم به بعد نارون چتری و
حشرات نس 

همکاران در سال  ، 1377طول عمر حشره نر در

ملج قابل توجه بوده است .بهترین راه مبارزه با این

پارازیت خسارت چندانی ندارد(اسماعیلی

پرورش جفت و انفرادی به ترتیب  19 /5 ±2/ 06و

آفت کاربرد یک حشرهکش سریع التاثیر وکم دوام

روز و طول عمر حشره ماده در

مانند ماالتیون بالفاصله پس از ظهور اولین الروهای

24 / 25 ±1/ 78

پرورش جفت و انفرادی به ترتیب  25 / 68 ±3/2و

یباشد .بدین ترتیب به زنبورهای
نسل بهاره م 

 24 /2±1/ 58روز است .در آزمایشگاه طول دوره

پارازیت که هنوز از تخمهای پارازیته خارج نشدهاند،

الروی سن  3 ،2 ،1و کل دوره الروی به ترتیب

صدمهای وارد نمیشود و در مراحل بعدی این

 4/ 73 ±%1 ،4/ 34 ±0/ 06و  13 / 49 ±1/ 56روز محاسبه

زنبورها به کمک سایر پارازیتها وپرداتورها جمعیت

شده است(ارباب و همکاران .) 1377 ،متوسط طول

آفت را کنترل میکنند .میزان مصرف سم ماالتیون

عمر حشرات کامل در دمای  25درجه سلسیوس 30

مصرف امولسیون  % 60به نسبت 1لیتر(  500لیتر آب
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است (اسماعیلی و همکاران .) 1385 ،طی تحقیقات

در فضای سبز شهری ،بخصوص شهری با شراط

 Lawson et al., 2003تاثیر دوم سم سیمتیک

اقلیمی گرم و خشک و حاشیه کویری که نگهداری

ایمیداکلروپراید و آبامکتین بر فراوانی سوک

فضای سبز دارای مشکالتی همچون کمبود منابع آبی،

گخوار نارون و خسارت روی برگ در زمینه
بر 

یطلبد که با
یباشد ،م 
آب و هوای خاص و غیره م 

ترکیب با برنامه مدیریت تلفیقی بین درختان سالم و

شیوههای مناسب قدمهای موثری در کنترل این آفت

تزده را مورد ارزیابی قراردادند و به نتیجه زیر
آف 

برداشته شود.

دست یافتند .تزریق آبامکتین و ایمیداکلروپراید به تنه

فرآیند پژوهش

درخت پس از دیدن اوج تراکم تخمهای سوسک
گریزی میشود،
گخوار نارون موجب کاهش بر 
بر 
لهای
به نظر محققان درمان در اولین نسل بهتر از نس 
دوم و سوم م 
یباشد .بررسی طول عمر زنبور
پارازتیوتید روی تخم میزبان و در محیط فاقد تخم
میزبان نشان داد که زنبور برای بقای خود از تعداد
زیادی از تخمهای میزبان تغذیه میکند که این
موضوع در افزایش کارائی آن نقش زیادی دارد.
میانگین طول دوره رشد قبل از بلوغ زنبورهای نر و
ماده T.galerucaبه ترتیب

 41/ 63و 12 / 97

رو ز

بدست آمد( .)Hamarski & Hall,1988نتایج بدست
آمده در طول عمر حشرات کامل نشان داده که وجود
نها در محیط در افزایش طول
مواد هیدروکرب 
عمرزنبور  T.galerucaنقش مهمی دارد که این
موضوع در استفاده کاربردی از این زنبور حائز
اهمیت است و نتایج مشابهی در مورد گونه
 T.brevistigaنیز به دست آمد( Hamerski et al.,
 .)1990کفشدوزک کروی Oenopia canglabata

گخوار نارون
یکی دیگر از شکارگرهای سوک بر 
است این کفشدوزک یکی از فروانترین گونههای این
حشرات در اطراف تهران است .حشره فوق معمو ًالًال از
یزنند ،انواع
شتههایی که به درختان میوه صدمه م 
یکند
پسیلها بخصوص پسیل گالبی تغذیه م 
(وجدانی .) 13 83 ،لذا با توجه به اهمیت این درختان

برای مطالعه بیولوژی سوسک برگخواران نارون ابتدا
مناطقی از شهر که دارای بیشترین تعداد درخت نارون
بود ،شناسائی گردید مانند منطقه اول(بلوار شهید
بهشتی از میدان انقالب تا تقاطع خیابان تختی) ،منطقه
دوم(خیابان امام از میدان شهدا تا میدان امام) ،منطقه
سوم(خیابان طالقانی از میدان معلم تا میدان امام)،
منطقه چهارم(پارک پانزده خرداد) و منطقه
پنجم(پارک شهداء) .الزم به یادآوری است که با
توجه به آمارگیری انجام شده در سال  90 31درختان
نارون موجود در پنج منطقه فوق بالغ بر  1450اصله
یباشد که تمامًاًا از نوع نارون چتری است .سپس
م
برای بررسی مناطق زمستانگذرانی آفت در اسفندماه
 90 31در مناطق پنجگانه ذکر شده جستجو برای
یافتن آفت آغاز گردید و تا اوایل شهریور ماه 1931
که جمعیت آفت کاهش قابل توجه داشت ،ادامه پیدا
کرد .بطوری که اطراف طوقه درخت و در حد فاصل
درختان به عمق

25

سانتیمتر زیرو رو شد و

نمونههای آفت از البهالی خاک و برگهای خشکیده
فهای هرز جمعآوری گردید و جهت
درختان و عل 
مطالعات بعدی نگهداری شد .برای این منظور
نمونهبرداری به فاصله هر  4-5روز یکبار انجام شد.
با توجه به اینکه شرایط کلی آلودگی درختان از نظر
وضعیت ظاهری آلودگی به این آفت تقریبًاًا یکسان
یباشد ،لذا تعداد نمونهها از هر یک از مناطق انجام
م
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شد و تعداد الروهای هر سن الروی ،مقدار حشرات
کامل و دستجات تخم مشخص و ثبت گردید.
عآوری گردید
حشرات شکارگر با استفاده از تور ،جم 
و پارازیتوئیدها هم از طریق جمعآروی تخمهای
پارازیته که رنگ تیرهتری نسبت به تخمهای
غیرپارازیته داشتند ،جداسازی و شناسایی شدند.
مطالعات آزمایشگاهی نمونهها به شرح زیر است:

بررسی دوره الروی :برای محاسبه دوره الروی،
الروها پس از بازشدن تخم با استفاده از قلم موی
گهای جدید و نرم منتقل گردیده و
ظریف روی بر 
گهای جدید جایگزین
گهای فوق با بر 
همه روزه بر 
شدند که در این روش عرض کپسول ،سر و طول و
بدن الرو با بزرگ نمایی زیر بینوکوالر اندازهگیری
شدند .در هر ظرف پرورش  5الرو قرارداده و تا

مطالعات بیولوژیکی و مورفولوژیکی آفت

زمانی که پوستاندازی کرده و وارد سن بعدی شدند،

این کار با استفاده از بینوکوالر و خصوصیات ظاهری

یک سن الروی در نظر گرفته شد.

مثل اندازه بدن ،رنگ بدن ،تعداد تخم در هر دسته

بررسی دوره شفیرگی :برای محاسبه دوره شفیرگی و

دستجات تخم ،سنین مختلف الروی ،حشره کامل و
شفیره بررسی و ثبت شد .بیولوژی آفت هم شامل
طول سنین الروی و شفیرهگی و اندازههای مختلف
ثبت گردید.

پیش شفیرگی  15الرو سن سوم به همراه تعدادی
برگ خشک نارون درون ظروف پرورش قرارگرفتند.
تا زمانی که الروها حالت خمیده داشتند ،دوره پیش
شفیرگی و پس از آن تا ظهور حشره کامل دوره

بررسی طول دوره و سنین مختلف الروی ،شفیره،

شفیرگی حساب شدند.

جنین و حشرات کامل

بررسی دوره زندگی حشره کامل :برای محاسبه

بررسی دوره جنینی :برای محاسبه دوره جنین مربوط

طول زندگی حشره کامل تعداد  10حشره نر و ماده

به نسل اول و دوم شاخههای حاوی دستجات تخم از
درختان آلوده مناطق مختلف جمعآروی شد و قسمت
قاعده برگ (دم برگ) جدا و درون ظرفهای به
ارتفاع  10سانتیمتر و قطر  4سانتیمتر حاوی محلول

کامل به همراه  10برگ ،نارون درون ظرف پرورش
گها تعویض شدند .و
قرارداده شده و همه روزه بر 
بصورت روزانه بازدید جهت ثبت تعداد مرگ و میر
انجام شد(روزانه دو نوبت  9صبح و  6عصر).

آب و قند قرارداده شدند و با عمل پاشیدن آب با

نتایج و بحث

استفاده از تلمبه امشی رطوبت الزم جهت حفظ

مطالعه آفت در شرایط طبیعت:

گها در طی مدت کار تأمین شد .در نسل سوم
بر 
دستجات تخم را درون ظروف پالستیکی مخصوص
پرورش به قطر  10سانتیمتر و ارتفاع  5سانتیمتر
قرارداده و به داخل انکوباتور با دمای  24 ±2و

رطوبت  60 ±5و طول روشنایی  15ساعت منتقل شد.
چون در نسل سوم سرمای هوا کمتر از دما در نسل

اول و دوم بود ،لذا الزم بود که از انکوباوتور استفاده
شود.

 چگونگی زمستانگذرانی آفت :نمونههای بدستآمده در اسفند ماه  90 31همگی بصورت حشره کامل
و در عمق  1/5-3/5سانتیمتری خاک ،البهالی
گهای خشکیده نارون موجود در روی زمین و پای
بر 
ینماید و در فروردین ماه سال بعد
درخت سپری م 
 1931با رسیدن دمای هوا به حدود  17 - 19درجه
یشوند.
لهای نمونهبرداری ظاهر م 
سانتیگراد در مح 
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لهای آن:
 چگونگی تراکم آفت و تعداد نس یها نشان داد این آفت در فروردین ماه با
بررس 
رسیدن دمای هوا به مرز

17 - 19

در ع م ل

نمونهبرداری ظاهر شده و دارای  3نسل کامل
یباشد.
م

بررسی

نتایج

بدست

آمده

از

یهای انجام شده از ابتدای فروردین ماه
نمونهبردار 
 91نشان داد که تقریبًاًا از اواسط فروردین ماه اولین
نمونههای حشره کامل ظاهرشده است ،بطوری که در
تاریخ  91 /1/ 16تعداد دو حشره آفت مشاهده شده
است و این در حالی است که در این روز دمای هوا
 17درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا  % 47بوده
است .در دهه اول اردیبهشت ماه مراحل مختلف
زیستی آفت رشد قابل توجهی داشته است ،بطوری
خهای  91 /2/5و  91 /2/1تعداد تخم و
که در تاری 
سایر مراحل مختلف زیستی به باالترین میزان خود
رسیده است .این در حالی است که دمای هوا طی این
دو روز به ترتیب  19و 02درجه سانتیگراد و رطوبت
نسبی هوا هم به ترتیب  % 97و  % 65بوده است که
البته بارندگی فصلی و بهاره عامل اصلی افزایش
ناگهانی رطوبت نسبی هوا بوده است .در اینجا نیز
عامل رطوبت نسبی در کنار دمای باالی  17درجه
سانتیگراد تعیین کننده بوده است .از اواسط اردیبهشت
ماه کاهش مجدد تعداد دستجات تخم ،مراحل
مختلف زیستی آفت مشاهده شد و این در حالی
است که رطوبت نسبی هوا در روزهای  91 / 12 / 13و
 91 /2/ 17آفت قابل توجه داشته است ،ولی درجه
حرارت تقریبا تغییر چندانی نداشته است .بطوری که
از تاریخ  91 /2/ 21تقریبًاًا مراحل مختلف زیستی نزول
داشته است و این روند تا اواسط خردادماه ادامه یافته
است .در خرداد ماه با نزدیک شدن به پایان فصل بهار
و شروع فصل تابستان درجه حرارت هوا باال رفته

وبه تبع آن رطوبت نسبی هوا کاهش حدود 10 - 15
درصدی داشته است .این موضوع یعنی افزایش دما و
کاهش رطوبت نسبی موجب افت قابل توجه در
تعداد تخم و مراحل مختلف زیستی آفت شده است
و تعداد همه مراحل مختلف زیستی آفت ،تک رقمی
شده است .این روند ادامه داشته است تا دهه اول تیر
یشود و در تاریخ
ماه ،که نسل دوم آفت شروع م 
 91 /4/2و  91 /4/6تعداد تخم و مراحل الروی مجددًاًا
افزایش یافته است ،این در حالی است که در دمای
متوسط و رطوبت نسبی حدود  % 35در این دو روز
که البته میزان رطوبت این دو روز نسبت به میانگین
رطوبت تیر ماه  % 10افزایش و مجددًاًا کاهش تعداد
دستجات تخم و مراحل مختلف زیستی آفت مشاهده
شد و این روند تا مرداد ماه ادامه داشت .در مرداد ماه
تقریبًاًا از 11مرداد ماه تا تاریخ  23مرداد تمامی مراحل
زیستی آفت صفر شده است و مجددًاًا از  27مرداد ماه
یشود و از تاریخ
به بعد نسل سوم آفت شروع م 
 91 /6/ 16 – 91 /6/ 12تعداد تخم و مراحل الروی به
یرسد که در این روزها هم دمای هوا 25
اوج خود م 
درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا بترتیب  % 30و
 % 32 /5است و از تاریخ  91 / 6/ 26هم تعداد تخم و
یرود و در اوایل
مراحل الروی مجدًاًا رو به کاهش م 
یرسد که نسل سوم
مهرماه(هفته اول مهرماه) به نظر م 
یتوان این
آفت هم به پایان رسیده است .بنابراین م 
نتیجه کلی را بیان نموده که او ًالًال برای ظهور حشرات
کامل در شهر گرمسار حداقل دمای  17 -81درجه
سانتیگراد مورد نیاز است .ثانیًاًا افزایش رطوبت نسبی
حتی بصورت موقتی موجب افزایش جمعیت مراحل
لهای این
مختلف زیستی آفت میشود .ثالثًاًا تعداد نس 
یباشد ،نسل اول در اردیبهشت ماه،
آفت  3نسل م 
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نسل دوم در تیر ماه و نسل سوم در اواخر مرداد ماه و

یباشد.
اواسط شهریور ماه م 

گخوار نارون در فروردین 19
نمودار  :1تراکم مراحل مختلف زیستی سوسک بر 

نمودار  :2میانگین درجه حرارت و درصد رطوبت در فروردین ماه 19

گخوار نارون در اردیبهشت 19
نمودار  :3تراکم جمعیت مراحل مختلف زیستی سوسک بر 

نمودار  :4میانگین درجه حرارت و درصد رطوبت در اردیبهشت ماه 19

 36فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره چهاردهم ،شماره سوم8931 ،

گخوار نارون در خرداد ماه 19
نمودار  :5تراکم جمعیت مراحل مختلف زیستی سوسک بر 

نمودار  :6میانگین درجه حرارت ودرصد رطوبت در خرداد ماه 19

گخوار نارون در تیرماه 19
نمودار  :7تراکم جمعیت مراحل مختلف زیستی سوسک بر 

نمودار  :8میانگین دما و درصد رطوبت در تیر ماه 19
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گخوار نارون در مرداد ماه 19
نمودار  :9تراکم جمعیت مراحل مختلف زیستی سوسک بر 

نمودار  : 10میانگین دما و درصد رطوبت در مرداد ماه 19

نمودار  :11تراکم جمعیت مراحل مختلف زیستی سوسک برگخوار نارون در شهریور 19

نمودار  : 12میانگین دما و درصد رطوبت در شهریور 19

بررسی

سوسک

برگخوار

آزمایشگاهی
مطالعه مرفولوژیکی آفت شامل:

نارون

درشرایط

 مشخصات تخم :تخم این حشره مخروطی یاگالبی شکل به رنگ زرد نارنجی و به طور دسته
یشود .در ابتدای دوره جنینی و
جمعی گذاشته م 
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یگذارد ،تخمها به
هنگامی که حشره کامل تخم م 

یمتر ،موهای پشتی کوتاهتر بوده و خالهای
میل 

یباشد که به تدریج موقع تفریخ
رنگ زرد روشن م 

طرفین بدن به خوبی نمایان است و خطوط روی

یشود و عمل تخمگذاری بیشتر در
تخم الرو تیرهتر م 

یباشد و در همین
پشت حلقههای شکی کم رنگتر م 

یباشد و در دو ردیف تا  4ردیف با - 40
زیر برگ م 

گتر و به هم
سن به تدریج خالهای اطراف بدن بزر 

 38تخم هم در هر ردیف وجود دارد.
مشخصات الرو :الرو این حشره کار رابی فرم بوده و
یباشد و در الرو
یمتر م 
طول آن در سن اول  3میل 
یرسد .رنگ بدن زرد مایل به
یمتر م 
کامل به  9میل 
طوسی است با قطعات دهانی ساینده و آروارههای

نزدیکتر شده به طوری که دو نوار سیاه در دو طرف
یشود .البته اختالفاتی که در اندازه
بدن الرو ایجاد م 
بدن الروها وجود دارد بستگی به عومل چون نوع
میزبان ،تغذیه و غیره دارد .الروهای سن اول بعد از
یکنند.
ظهور به مدت  3-4ساعت تغذیه نم 

مشخص در باال و چشمهای مرکب برجسته است.
قطعات دهان در الروها از نوع ساییده ،آروارههای
باال ،مشخص و دارای نوک سیاهی است .شاخکها
به موازات دهان و در زیر چشمها قرارگرفته و دارای
 4مفصل است.

تصویر  :2تغذیه الرو از پارانشیم برگ

ششفیره وشفیره :الروهای سن سوم
 مشخصات پی پس از تغذیه مناسب مدتی را به حالت خمیده و
یگذارند تا از مرحله
بدون حرکت ،پشت سر م 
پیششفیرگی به مرحله شفیرگی برسند که این مدت
تصویر  :1تغذیه الرو از پارانشیم برگ

الروهای سن اول دارای سر قهوهای و یا سیاه است
که به طرف پایین خم شده است .قسمت فوقانی پیش
قفسه نیز به رنگ قهوهای نسبتًاًا تیره و خط میانی آن
را به دو قسمت تقسیم مینماید .اندازه عرض بدن
یمتر و طول آنها 3
الرو سن اول حدود  1/ 25میل 
یباشد .طول دوره الروی سن اول حدود
یمتر م 
میل 
 5-6روز است .الرو سن دوم دارای رنگ سبز
نتری نسبت به الرو سن اول بوده واندازه طول
روش 
یمتر
یمتر و عرض آن  1/5میل 
آن به حدود  7/5میل 
نتر از
است .الروهای سن سوم دارای رنگ روش 
یباشد.
نتر م 
الروهای سن دوم بوده و رنگ آنها روش 
یرسد و عرض آن 3
طول آنها بیشتر و به  9میلیمتر م 

یباشد .در مدت زمانی که در این
حدود  4-6روز م 
گها
مرحله است ،هیچ گونه تغذیهای ندارد و زیر بر 
یرود .رنگ شفیره زرد رنگ بوده و در پشت آن
م
نقطههای برجسته و سیاه رنگ وجود دارد .در سطح
زیرین بدن شفیره پاهای قفسه سینهای برای تبدیل
شدن به حشره کامل دیده میشود .دوره شفیرگی -6
یکشد .اندازه عرض بدن شفیره با بال
 5روز طول م 
یمتر و طول بدن شفیره 7/5
باز حدود  4/5میل 
یمتر است .طول دوره شفیرگی در این تحقیق بین
میل 
 5-7روز طول کشید.
 مشخصات مرفولوژیکی حشره کامل :حشره کاملدرابتدا به رنگ سبز تیره(زیتونی) است که پس از
یرود.
مدت  1-2روز به روز رو به زردی م 
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شهای زرد رنگ و کمی متمایل به سبز به همراه
بالپو 
یباشد ،سطح زیرین بدن آنها
دو خط سیاه طولی م 
سیاه رنگ و عرض سرکم تر از عرض قفسه سینه
است .دارای چشمهای مرکب ،سیاه و برجسته است.
روی سر و در محل اتصال آن به پیش گروه یک کله
گالبی شکل و در روی پیش گرده  3لکه بیضی شکل
و تیره رنگ وجود دارد .شاخکها نخ وش و 11
مفصلی و قهوهای رنگ و پوشیده از موهای ریز
یمتر است ،در حد
کها  4/5میل 
است .طول شاخ 
لها موهای زردی قراردارد .مفصل اول
فاصل مفص 
گتر و کشیدهتر و مفصل دوم کوچکترین
بزر 
لهاست و بتدریج از طول مفصل آنها تا آخر کم
مفص 
یشود .پی ران پاها کوچکتر ،ران بلند و در وسط
م
باد کرده است .روی ساق پاها یک کله سیاه رنگ و
کشیده وجود دارد .تخم ،ریز روی حلقه هفتم شکم
قراردارد و به شکل یک شکاف عرضی درآمده است.
یمتر وعرض بدن 4/5
طول بدن حشره کامل  8/5میل 
یمتر است.
میل 

مطالعه بیولوژیک آفت
 بررسی بیولوژیکی تخم :باتوجه به بررسیهایانجام شده ،این آفت تخمها را بصورت دستهای و در
یگذارند .تعداد
یک یا  3ردیف وگاهی تا  4ردیف م 
تخم ها در هر دسته متفاوت است و حداقل  2تخم و
حداکثر  38 - 40تخم مشاهده شده است .بیش از 80
درصد دسته تخم در سطح زیرین برگ گذاشته
یشود و کمتر از  02درصد تخم در سطح فوقانی
م
یشود .طول دوره جنینی در دمای
برگ گذاشته م 

 25 ±2درجه سانتیگراد و رطوبت  65 ±5و  41ساعت

طول حدود  7روز است .البته دراین تحقیق دوره
رشد ونمو جنینی  8روز طول کشیده است .در این
تحقیق دستجات بین  1تا 4ردیف و تعداد تخم در هر
دسته هم بین 1تا  40تخم مشاهده شده است که باز
هم در طبیعت تخمگذاری عمدتًاًا در سطح زیرین
یباشد که احتما ًالًال بخاطر مخافظت تخم از
برگ م 
شرایط نامساعد و یا دشمنان طبیعی است.
 بیولوژی الرو سن اول :الرو سن یک در ابتدایتفریخ تخم تیره و پوشیده از مو و بدون حرکت
است .این الرو در ساعات اولیه خروج از تخم فاقد
یباشند و پس از گذشت  4-5ساعت تغذیه
تغذیه م 
گهای قسمت پایین تاج درخت آغاز ند و
را از بر 

تصویر  :3حشره کامل در سطح زیرین برگ

یدهند .در واقع با
پارانشیم برگ را مورد تغذیه قرار م 
یگردد.
باالرفتن سن الروی میزان خسارت شدیدتر م 
گها موجب کاهش فتوسنتز و
تغذیه از پارانشیم بر 
ضعیف شدن درختان میگردد و در نتیجه درخت
آلوده مستعد حمله آفت ثانوی پوستخوار وچوبخوار
لهای
یشود .طول دوره زندگی الرو سن اول در نس 
م

تصویر  :4برگ اسکلتی شده در اثر تغذیه الروها

اول و دوم وسوم متفاوت است ،بطوری که این دوره
در نسل اول  5/5روز ،در نسل دوم  6/4روز و در
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نسل سوم  6روز است ،در و اقع این دوره در

روز ،در نسل دوم  4/1روز و در نسل سوم  4روز

لهای مختلف بین  5-7روز متغیر است.
نس 

است .در واقع این دوره بین  4-5روز متغیر است.

 -بیولوژی الرو سن دوم :الرو سن دوم دارای رنگ

 -بیولوژی شفیره :در این مرحله رنگ بدن زرد

ن تر نسبت به رنگ الرو سن اول است و
روش 

روشن و حشره این مرحله را البهالی برگهای ریخته

یشود .این
نوارهای طولی روی بدن آن نمایان م 

یکند .طول دوره
شده در پائین درخت سپری م 

مرحله حساسترین مرحله از نظر میزان خسارت

شفیرگی در نسل اول  7روز ،در نسل دوم  6روز و

است ،چرا که از پارانشیم سطح برگها تغذیه میکند

در نسل سوم  5روز است.

یآورد .طول دوره الرو
و برگ را به شکل توری در م 

 -بیولوژی حشره کامل :اولین حشرات کامل در

سن دوم در نسل اول و سوم برابر حدود  7/5روز
است و در نسل دوم این دوره حدود  8/1روز است
و پس از این مرحله وارد مرحله سن دوم الروی
یشوند.
م

 91 /1/ 16با دمیدن هوا به  17درجه سانتیگراد ظاهر
شدند .حشرات اولیه به رنگ سبز تیره هستند ،ولی
یآیند .این
بعد از  2-3روز به رنگ زرد تیره درم 
حشره با استفاده از قطعات دهانی خود و تغذیه از

 -بیولوژی الرو سن سوم :رنگ زرد روشن و تعداد

پارانشیم برگ آن را قلوه کن کرده و دو 2شکل توری

حلقههای شکم آن  8حلقه و روی هر کدام از حلقهها

یآورند که این کار همانطور که قب ًالًال گفته شد
درم 

دو خال وجود دارد و موهای سیاه رنگی روی آنها

موجب از بین رفتن سبزینگی برگ و درنتیجه کاهش

یشود .این مرحله الروی و مرحله سن دوم از
دیده م 

یگردد .تخمگذاری اغلب روی سطح
عمل فتوسنتز م 

تزاترین مراحل الروی بوده و با تغذیه از
خسار 

یگیرد که این عمل یعنی
زیرین برگ صورت م 

پارانشیم سطح برگ آن را بصورت توری و سفید

تخمگذاری در شرایط آزمایشگاهی روی برگ

یآورند .طول دوره زندگی الرو سن سوم
رنگ در م 

یباشد ،ولی در طبیعت به جهت حفظ تخم از
م

در نسل اول  8/2روز و در نسل دوم و سوم  8/4و

دشمنان طبیعی و شرایط نامساعد تخمگذاری در

در واقع طول این دوره بین  7- 10روز متغیر است.

یباشد .تخمها
سطح زیرین برگ به حالت مارپیچ م 

الرو سن اول تیره رنگ و بدون حرکت است ،ولی

در دستجات  1-4تایی است .طول عمر حشرات

الرو سن دوم و سوم دارای رنگ روشنتر با دو نوار

کامل در نسل اول حدود  25روز ،در نسل دوم 27 /5

طولی روی بدن است .بنابر نتایج این تحقیق الروها

روز و در نسل سوم  27 /2روز است که بطور متوسط

دارای سه سن الروی میباشند.

یباشد.
حدود  26روز دوره زندگی حشره کامل م 

 -بیولوژی پیششفیره :در مرحله پیششفیره الرو به

نحوه خسارت به شکل فوق یعنی قلوه کن کردن

صورت حلقهای(خمیده) درمیآید و در مرحله
یگیرد .در این مرحله
شفیرگی رنگ زرد به خود م 
حشره در قسمت پائین درخت و البهالی برگهای

برگ چنانچه برای مدت چند سال متوالی تکرار شود،
موجب از بین رفتن درخت میشود.
چگونگی میزان آلودگی درختان به آفت :بنا به

خشک به همان حالت خمیده زندگی کرده تا تبدیل

یهای انجام شده در  5منطقه شهر گرمسار طی
بررس 

به شفیره شود .این مرحله از زندگی در نسل اول 4/3

فصل بهار و تابستان سال  ،1931میزان آلودگی در
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منطقه بر اساس آمارگذاری خسارت سالم و آلوده و

میزان آن در فصل بهار به مراتب کمتر از میزان

مقایسه آن با مقدار کل درختان هر منطقه به ترتیب

آلودگی و شدت آن در فصل تابستان است .ثانیًاًا

شدت و درصد آلودگی مشخص گردیده است که با

مناطق مختلف شهری دارای درصدهای آلودگی

بررسی نتایج نمونهبرداریها ،او ًالًال شدت آلودگی و

یباشند.
متفاوت م 
 ، 1377زهدی و طالبی در سال  1 38 1و Patricدر

جدول  :1تعداد درختان آلوده به آفت در بهار  1 39 1به درصد
درصد
نام منطقه

تعداد

تعداد

کل

درختان

درختان

درختان

آلوده

سالم

تعداد

درختان

درختان

آلوده

سالم

منطقه

نتایج تحقیقات مختلف در مورد این آفت در

بلوار
شهید

% 74 /4

% 25 /6

500

821

1

373

بهشتی
خیابان
امام
خیابان
طالقانی
پارک
 15خرداد
پارک
شهدا

% 75 /76

24 /33

300

73

2

722

% 25 /6

% 78 /4

052

54

% 17 /93

% 82 /1

032

40

190

4

یها و نظریات مختلف روی الروها با
نتایج بررس 

%14/1

% 58 /9

170

07

100

5

درختان

درختان

آلوده

سالم

تعداد

تعداد

تعداد

کل

درختان

درختان

درختان

آلوده

سالم

% 89 /4

% 10 /6

500

447

53

امام
طالقانی
پارک
 15خرداد
پارک
شهدا

% 83

% 17

300

249

51

منطقه

1

2

% 85 /2

%41/8

052

312

37

3

% 86 /9

% 13 /1

032

00 2

30

4

% 90 /5

%9/5

170

451

16

5

نتایج مطالعه آفت در شرایط طبیعت در
زمستانگذرانی آفت مطابق با تحقیقات بهداد در سال
 ، 1366میرکریمی در سال

یافتههای Patricدر سال  Barret ،2009در سال
 2010و امید و همکاران در سال  ،1 38 1مطابقت
داشت.

بهشتی

خیابان

 Patric، 1383در سال  2009و  Barretدر سال ،2010

196

بلوار

خیابان

یماهانی و همکاران در سال
تحقیقات خلیل 

3

درصد

شهید

شرایط آزمایشگاهی روی تخم این سوسک با نتایج

مطابق است.

جدول  :2تعداد درختان آلوده به آفت در تابستان  1 39 1به درصد
نام منطقه

سال  2009است.

 Patric، 1369در سال

 2009و  Barretدر سال  2010است .در تراکم آفت
لهای آن در مناطق مختلف مطابق با
و تعداد نس 
تحقیقات بهداد در سال  ، 1375امید و رئوفی در سال

ششفیره
نتایج نظریات و تحقیقات روی شفیره و پی 
با نتایج ارباب و همکاران در سال  Patric، 1377در
سال  2009و  Barretدر سال  ،2010مطابق است.
نتایج تحقیقات روی حشره کامل از نظر وضعیت
ظاهری با  Patricدر سال  2009و  Barretدر سال
 ،2010مطابق است.
نتایج تحقیقات راجع به وضعیت بیولوژیکی تخم
سوسک برگخوار نارون و دوره جنینی با نتایج
تحقیقات زهدی و همکاران در سال

1377

و

اسماعیلی و همکاران در سال  1385مطابق است.
نتایج نظریات مختلف راجع به بیولوژی سنین
مختلف الروی و طول دورهی آن با نتایج تحقیقات
عبائی در سال  ،7312اسماعیلی و همکاران در سال
 1385و امید و همکاران در سال  ،1 37 1مطابقت
داشت.
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ششفیره و
نتایج نظریات مختلف راجع به دوره پی 
شفیره با نتایج تحقیقات امید و همکاران در سال
 Patric ،1 37 1در سال  2009و  Barretدر سال
 ،2010مطابق است.
نتایج نظریات راجع به بیولوژیکی حشره کامل با
نتایج امید و همکاران در سال  7319و  Patricدر
سال  ،2009مطابق است.
نتایج تحقیقات و نظریات مختلف روی شناسایی
دشمنان طبیعی سوسک برگخوار نارون با نتایج
تحقیقات طالبی و همکاران در سال  ، 1380زهدی و
ینیا در سال
همکاران در سال  1379و امید و شریف 
 ،1 37 1مطابق است.
نتیجهگیری کلی
با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات میدانی و
نمونهبرداریهای انجام شده در طبیعت و در شرایط
ازمایشگاه ،مشخص شد اواسط فروردین ماه حشرات
کامل زمستانگذران با رسیدن دمای هوا به حدود 17
درجه سانتیگراد ظاهر میشوند و عمدتًاًا فعالیت
یشود .همچنین
تخمریزی و خسارت آنها نیز شروع م 
مشخص شد ،مرحله الروی این آفت بیشترین
ینماید و با باال
خسارت را روی برگ گیاه وارد م 
ییابد .ضمنًاًا
رفتن الروی میزان خسارت هم افزایش م 
مشخص شده که دشمنان طبیعی مانند پارازیتوئیدها و
شکارگرها نیز سم قابل توجهی در از بین بردن میزان
جمعیت آفت دارند.
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