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Abstract
Prosopis cineraria Druce, belonging to Leguminosae family, is a native plant in Bushehr province. The seeds and pods of 
this plant are severely attacked by Caryedon serratus Olivier, and it is of utmost importance since the regeneration of this 
plant is through seeds. The integrated pest management of C. serratus, emphasizing the bioecology, natural enemies, 
and seed treatment with common pesticides of Confidor, Sevin and Phosphotoxin, was investigated in Bushehr province. 
The average length of oviposition period, larvae, and pupa was calculated to be 6.5, 24.5 and 10.5 days, respectively. 
The total period of life cycle from egg to adult was 42.5 days on average, and the number of pest generations was 
determined to be 5 to 6 generations per year. The predators like Carabidae beetles and ants feed larvae and pest eggs, 
respectively. The disinfection of seeds with Phosphotoxin insecticide showed the highest larval mortality rate (92.5%). 
For pest management, rapid collection of seeds and transfer to the storage at the time of arrival and pods fall, as well as 
disinfection of seeds with Phosphotoxin in storage areas is proposed.  
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The management of seed beetle Caryedon serratus Oliver
on Prosopis cineraria Druce (L.) in Bushehr province

S. R. Golestaneh1*, E. Azizkhani2, F. Gholamian3 and N. Farrar4
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چکیده
د رخت كهور ايراني با نام علمي  Prosopis cineraria Druce (L.)  از خانواد ه لگومينوزه )Legominosae( بومی استان 
بوشهر است. بذرها و غالف هاي اين گياه توسط آفت سوسک بذرخوار Caryedon serratus Olivier به شد ت مورد حمله 
قرار مي گيرد و ازآنجايی كه زاد آوری و تکثير اين گياه تنها با بذر است، مد يريت اين آفت اهميت حياتی د ارد. مد يريت تلفيقی آفت با 
تأكيد بر بيواكولوژی آفت، د شمنان طبيعی و ضد عفونی بذر با سموم متد اول كونفيد ور، سوين و فسفوتوكسين د ر استان بوشهر بررسی 
شد. ميانگين طول د وره تخم گذاری، الروی، شفيرگی تا ظهور حشره كامل آفت به ترتيب 6/5، 24/5 و 10/5 روز، كل د وره 
زند گی آفت از تخم تا ظهور حشره كامل به طور ميانگين 42/5 روز و تعد اد نسل آفت 5 تا 6 نسل د ر سال تعيين شد. شکارگرانی 
چون سوسک های كارابيد ه و مورچه ها به ترتيب از الرو و تخم های آفت تغذيه می كنند. ضد عفونی بذرها با حشره كش فسفوتوكسين 
باالترين ميزان تلفات الروی با 92/50 د رصد بود. جهت مد يريت آفت، جمع آوری سريع بذرها و انتقال به انبار د ر زمان رسيد ن 
و ريزش غالف ها و همچنين ضد عفونی بذرها با قرص تد خينی فسفوتوكسين د ر انبار يا محل های ذخيره پيشنهاد می شود.

واژههایكلیدی: بذر، سموم، سيکل زند گی، شکارگر، ضد عفونی

تاريخ د ريافت  1398/2/22                  
تاريخ پذيرش 1398/4/21      

(Caryedon serratus Olivier) مدیریت سوسک بذرخوار
 Prosopis cineraria Druce (L.)درخت کهور ایرانی

در استان بوشهر
سید رضا گلستانه1*، ابراهیم عزیزخانی2، فاطمه غالمیان3 و ناصر فرار4
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جنوب  د ر   P. cineraria ايرانی  كهور  د رخت  روی 
بلوچستان توسط افروزيان )1380( ارائه شد. البته الزم به 
ذكر است، اين گونه برای نخستين بار توسط باقری زنوز 
)1372( به عنوان آفت سوسک د انه خوار باد ام زمينی 
معرفی شد ه بود )اسماعيلی و همکاران، 1382(.

Johnson د ر سال 1986 گزارشی از استقرار 
گونه C. serratus د ر شمال آمريکای جنوبی ارائه 
C. serratus گونه .(Johnson, 1986) كرد

به عنوان يک آفت جد يد د ر سال 1992 برای 
غالت و د انه های انباری د ر قاره آمريکا گزارش 

.)Kingsolver, 1992( شد
برخی ويژگی های زيستی و نحوه خسارت 
 C. serratus سوسک بذر خوار كهور ايرانی
د ر استان بوشهر بررسی شد. ميزان خسارت د ر 
غالف های روی د رخت بين 20 تا 30 د رصد 
و د ر غالف های ريخته شد ه پای د رخت 70 تا 
90 د رصد محاسبه شد )گلستانه و همکاران، 
Diallo .)1383 و همکاران د ر سال 1993 
نحوه تخم گذاری گونه C. serratus را روی 
بذر و غالف های چند ين گونه گياهی د ر آفريقا 
C. serratus آفت  تأثير  كرد ند.  بررسی 
گياه بذرهای  جوانه زنی  و  كارايی  بر  نيز 
د ر سال 1993 د ر   Acacia nilotica (L.)
.)Atta, 1993( بررسی شد  كشور سود ان 

مظفری و همکاران د ر سال 1379 گونه 
Caryedon prosopidis Arora بذرخوار كهور

 (Col.: Chrysomelidae)  را برای اولين بار 
از ايران و د ر خوزستان گزارش كرد ند. طول 
نرها 6/5- 3/5 ميلی متر و ماد ه ها 5/5- 3/4 
ميلی متر و شاخک ها 11 بند ی است. شفيره كرم 
رنگ با طول 5/5-4/5 ميلی متر كه د رون بذر، 
روی نيام يا د ر خارج از نيام تشکيل می شود 
بيولوژی  الف(.  )مظفری و همکاران، 1379 
  Caryedon prosopidis گونه بذرخوار كهور
د ر خوزستان بررسی و با 6 نسل د ر سال و 
زمستان گذرانی با الرو سن آخر معرفی شد 

)مظفری و همکاران، 1379ب(.
كارايی 4 حشره كش گياهی و حشره كش 

آلی سايپرمترين بر آفت سوسک بذرخوار
C. seratus توسط Idoko )2015( بررسی 
شد. نتايج نشان د اد كه بذرهای تيمار شد ه با 
Azadirachta indica A.  حشره كش های

و   L a n t a n a  c a m a r a  L .
Tephrosia vogelii Hook د ارای كمترين 

تعد اد تخم های سوسک بذرخوار بود ند و 
كمترين ميزان خسارت را د اشتند.

 7 ثر  ا  )2017 ( همکاران  و   Patta
بر  حشره كش آلی و 2 حشره كش گياهی را 
سوسک بذرخوار C. seratus د ر انبار مطالعه 
و بررسی كرد ند. سم ايميد اكلوپرايد بيشترين 
كارايی و ميزان مرگ و مير سوسک بذرخوار 
د لتامترين  كلرپيريفوس،  با  مقايسه  د ر  را 
و  تياموتکسام  سموم  د اشتند.  ماالتيون  و 
د يفلوبنزورون كمترين كارايی را پس از مد ت 

معينی نشان د اد ند.
ر  ا بذرخو سوسک  سيت  حسا ن  ا ميز
3 گروه عمد ه  به   C. seratus زمينی  باد ام 
حشره كش ها شامل پيروتيروئيد ها، كاربامات ها 
و ارگانوفسفره ها د ر آفريقا بررسی شد. نتايج 
به   C. seratus ميزان حساسيت  د اد  نشان 
د ر  به مد ت زمان  زياد ی  بستگی  اين سموم 
به  نسبت  به سموم  قرار گرفتن آفت  معرض 
 Aizan &) د اشت  آنها  فرموالسيون  و  نوع 

(Sembene, 2018
مطالعه ای  د ر   (2011 )  Bhogeesh
بذرخوار  آفت سوسک  مد يريت  و  بيولوژی 
C. seratus را د ر بنگلور هند وستان بررسی 
نتايج مطالعات زيست شناسی  و مطالعه كرد. 
او د ر آزمايشگاه نشان د اد كه تخم ها د ر يک 
می شوند.  تفريخ  روز   8/16  ±0/75 د وره 
و  سوم  د وم،  اول،  سن  الروی  د وره  طول 
چهارم به ترتيب 94/± 8/72، ±0/97 9/72، 
0/80± 8/16 و 1/00± 7/52 روز است. 
به ازای  تخم   31/62 ± باروری 7/32  نرخ 
 CO2 گاز  از  استفاد ه  محاسبه شد.  ماد ه  هر 
د ر انبار د ر غلظت های 30، 40 و 50 د رصد 
حجمی د ر كاهش ميزان خسارت به بذرها و 
كاهش زند ه مانی سوسک های بالغ مؤثر بود. 
د ر بين چند حشره كش متد اول، د لتامترين د ر 
كاهش جمعيت سوسک بذرخوار نسبت به ساير 

حشره كش ها تأثير بيشتری د اشت.
ر  ا خو ر بذ سک  سو تلفيقی  يت  مد ير
 2014 سال  د ر   C. seratus باد ام زمينی 
آفت  كنترل  برای  شد.  مطالعه  نيجريه  د ر 
)گاز  شيميايی  مانند  مختلفی  روش های  از 
زراعی  )شکارگر(،  بيولوژيک  كتيليک(،  ا
)باقيماند ه های گياهی( و هوای كنترل شد ه )باد 
خشک( استفاد ه شد. با توجه به نتايج، تلفيق 

مقدمه
د رخت كهور ايرانی با نام علمی

Prosopis cineraria Druce (L.)   
از خانواد ه لگومينوز است. د ر زبان 

محلی به آن كهور، ُكور ايرانی، كبير يا 
َكوير می گويند. اين د رخت زيبا و چتری 

است.  مجنون  بيد  نظر ظاهری شبيه  از 
متری تا 15  ارتفاع 10  با  كهور  د رخت 

د ارای برگ های شانه ای و د و سويه، گل های 
كوچک 0/6 سانتی متری به رنگ زرد يا سفيد 
خامه ای و روی خوشه های سنبله مانند است. 
د ر كشورهای افغانستان، پاكستان، هند، جنوب 
قلمرو  ايران و شبه جزيره عربستان می رويد. 
مركز،  نواحی غرب،  ايران،  د ر  كهور  انتشار 
و  بوشهر  )هرمزگان،  و جنوب شرق  جنوب 
برگ های  و  شاخه  بذر،  است.  بلوچستان( 
آن د ر نظر د ام بسيار خوش خوراك و چوب 
سوخت  تهيه  و  لنج سازی  صنعت  برای  آن 
اقتصاد ی  )زغال گيری( مناسب است و جنبه 
د ارد )ثابتی، 1387؛ ميرصاد قی، 1366(. د ر 
مطالعات صحرايی مشخص شد آفت سوسک 
بذرخوار به شد ت به بذرها و غالف های اين 
گياه حمله می كند و از آنجايی كه زاد آوری و 
تکثير اين گياه فقط از طريق بذر است، اين 
آفت تهد يد ی برای اد امه حيات اين د رختان 

به شمار می رود.
نی ا ير ا ر  كهو ر  ا خو ر بذ سک   سو

به  متعلق   Caryedon serratus Olivier  
راسته سخت بالپوشان Coleoptera و خانواد ه 
Chrysomelidae است. طول حشرات كامل 
نر 4/5 ميلی متر و حشرات كامل ماد ه 5/2 
ميلی متر و اند ازه شاخک د ر نرها كمی بلند تر و 
كشيد ه تر از ماد ه ها است. ران پای عقب بزرگ 
و متورم و مجهز به يک رد يف د ند انه، بند های 
انتهايی شکم د ر نرها د ارای بريد گی و د ر ماد ه ها 
فاقد بريد گی و شاخک ها 11 بند ی و از نوع 

اره ای است )گلستانه و همکاران، 1383(.
بذرخوار سوسک  آفت   )1375( بهد اد 

كرد.  معرفی  آكاسيا  را روی   C. serratus
باقری زنوز )1372( سوسک د انه خوار باد ام زمينی 
Caryedon palestinicus Southgate

روی  ايران  د ر  آفت جد يد  به عنوان يک  را 
ميزبان های كهور و آكاسيا د ر مناطق جنوبی و 
هرمزگان گزارش كرد. گزارش گونه بذرخوار كهور
C. palestinicus (Col.: Chrysomelidae)  
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تازه كهور قرار می گيرند )شکل های 1و2(. د ر 
طبيعت تخم گذاری اغلب صبح ها مشاهد ه شد. 
به د ليل اينکه ظهور حشرات كامل د ر طبيعت 
به صورت تد ريجی است، بنابراين هم پوشانی 
نسل ها مشاهد ه می شود )جد ول 1(. بررسی ها 
نشان د اد اين آفت د ر مراحل مختلف زند گی د ر 
تمام طول سال فعال است و فقط د ر ماه های 
يا  بوته های گياهی اطراف  گرم سال د ر زير 

پوستک د رخت تابستان گذرانی می كند.

زیستشناسیدرآزمایشگاه
بالفاصله پس  كامل  آزمايشگاه حشرات  د ر 
به جفت گيری و تخم گذاری  قاد ر  از خروج 
ميانگين طول د وره  به طور  بود ند )شکل 3(. 
پيش از تخم گذاری 22/3 ساعت و طول د وره 
تخم گذاری 8/2 روز طول كشيد. تخم گذاری 
يا  بذر  انفراد ی روی سطح  به صورت  بيشتر 
غالف انجام و د ر برخی مواقع د سته جات 3 
نيز روی غالف مشاهد ه شد  تا 5 تايی تخم 
)شکل 4(. د وره جنينی تخم به طور ميانگين6/5 
روز د ر  د مای 2 ± 25 د رجه سانتی گراد طول 
كشيد. الروها پس از خروج از تخم بالفاصله 
به د رون غالف و بذر نفوذ كرد ه و با افزايش 
تغذيه  و  فعاليت  تحرك،  ميزان  سن الروی 
بذر  از  به شد ت  زياد تر شد. الروها  الروها 
و محتويات آن تغذيه می كنند، به طوری كه به 
قوه ناميه بذر آسيب رساند ه و زاد آوری آن را 
از بين می برند. هر الرو چند ين بذر را مورد 
شد يد  آلود گی های  د ر  می د هد،  قرار  حمله 
تعد اد زياد ی حفره روی غالف و بذرها ايجاد 
می شود و شد ت خسارت به ساد گی از روی 

روش های شيميايی، باقيماند ه های گياهی و باد 
خشک باالترين ميزان كاهش خسارت آفت 
به بذرها )95 د رصد بذر سالم( را نشان د اد. 
سوسک شکارگر جنس .Mesostena sp از 
نيز كنترل خوبی   Tenebrionidae خانواد ه 
 Malgwi &) روی حشرات كامل آفت د اشت

.(Oaya, 2014
كهور  د رختان  طبيعی  زاد آوری  و  تکثير 
ايرانی تنها از طريق بذر است. بذرها د ر طبيعت 
به ويژه هنگام ريزش پای د رختان و د ر انبارها 
قرار  بذرخوار  اين آفت  به شد ت مورد حمله 
می گيرند كه اين امر زاد آوری طبيعی، توليد نهال 
و تجد يد حيات اين گونه گياهی ارزشمند را با 
مشکل جد ی مواجه می كند. با د ر نظر گرفتن 
اهميت اقتصاد ی، برنامه توسعه د رختان كهور 
ايرانی د ر استان و هزينه فراوان د ستگاه های 
طبيعی جهت  منابع  اد اره كل  به ويژه  اجرايی 
مبارزه و جلوگيری از خسارت اين آفت، اين 
مطالعه با هد  ف ارائه برنامه مد يريت آفت د ر 
قالب مد يريت تلفيقی با تأكيد بر بيواكولوژی 
آفت د ر منطقه، د شمنان طبيعی و ضد عفونی 

بذر د ر استان بوشهر اجرا شد.

اقداماتویافتهها
نوار  د ر  بازد يد های صحرايی  انجام  با  ابتد ا 
هر  زمانی  بازه  د ر  كنگان  ساحلی شهرستان 
كاماًل تصاد  فی،  به صورت  و  د و هفته يک بار 
نوری،  تله  از  استفاد ه  با  نمونه برد اری ها 
بررسی پوستک د رختان و جمع آوری بذرها 
د رخت  پای  و  د رخت  روی  غالف های  و 
انجام شد. اطالعات محل، تاريخ جمع آوری و 
جمع آوری كنند ه د ر فرم های مخصوص ثبت شد.

جهت بررسی های زيست شناسی، 10 جفت 
حشره بالغ نر و ماد ه با طول عمر 1 تا 3 روز 
انتخاب و د رون ظرف پرورش حاوی 100 عد د  
بذر تازه كهور ايرانی رها سازی و پس از گذشت 
3 ساعت جد ا شد ند. به اين ترتيب تخم های با 
به د ست آمد ند. 10 عد د   تا 3 ساعت  سن 0 
ظرف پرورش پالستيکی شفاف استوانه ای به 
قطر 10 و ارتفاع 12 سانتی متر كه د رب آنها با 
توری نازك و كش محصور شد ه بود، انتخاب 
شد و د رون هر كد ام 10 عد د  بذر حاوی تخم 
قرار گرفت. طی بررسی های روزانه طول د وره 
رشد جنينی، تفريخ تخم، الروی، پيش شفيرگی 

و شفيرگی ثبت شد. پس از خروج حشرات 
به صورت جد اگانه  هر جفت  شفيره،  از  بالغ 
د رون ظروف پرورش قرار د اد ه شد و روزانه 
20 عد د  بذر تازه د ر اختيار آنها قرار گرفت 
و پس از 24 ساعت 20 عد د  بذر تازه جد يد 
مرگ حشرات  تا  كار  اين  و  شد  جايگزين 
كامل اد امه د اشت. ضمن بررسی های روزانه، 
طول د وره پيش از تخم گذاری، تخم گذاری، 
شد.  ثبت  بالغ  عمر حشرات  طول  همچنين 
بررسی های آزمايشگاهی د ر شرايط 2 ± 25 
د رجه سانتی گراد  د ما، 10 ±60 د رصد رطوبت 
نسبی و د وره نوری 16:8 انجام شد. هنگام 
بررسی های زيست شناسی آفت د ر طبيعت و 
بررسی مراحل تخم، الروهای  آزمايشگاه و 
پرورش،  د ر ظروف  شفيره  و  مختلف  سنين 
شکارگرها و پارازيتوئيد های موجود، جد اسازی 

و شناسايی شد ند.
سموم  تيمار  و  بذرها  ضد عفونی  جهت 
متد اول، آزمايش سموم د ر قالب طرح بلوك های 
كامل تصاد  فی د ر چهار تيمار و چهار تکرار 
انجام شد. تيمارها شامل قرص فسفوتوكسين، 
حشره كش كونفيد ور با غلظت 0/5 د ر هزار، سم 
سوينW.p %75 با غلظت 2/5 گرم د ر ليتر 
و شاهد )آب مقطر( بود. برای هر تيمار د ر هر 
تکرار از 20 عد د  بذر آلود ه به الرو آفت )هر بذر 
محتوی يک الرو سن چهارم( استفاد ه شد. نحوه 
د ر معرض قرار د اد ن برای سم فسفوتوكسين به 
روش گازد هی و قرار د اد ن قرص سم د ر انبار 
د ر مجاورت بذرها به ازای هر قرص سم برای 
3 مترمکعب بود. برای سموم كونفيد ور و سوين 
از روش تماسی و كاغذ صافی استفاد ه شد. 
بررسی ظروف و ثبت مرگ و مير الروها پس 
از 48 ساعت انجام شد. تجزيه و تحليل د اد ه های 
به د ست آمد ه با نرم افزار Excel  نسخه 2010 
و SPSS نسخه 17 انجام شد و ميانگين ها 
گرفت. قرار  مقايسه  مورد  د انکن  روش  به 

زیستشناسیدرطبیعت
نتايج بررسی زيست شناسی آفت د ر طبيعت 
د ر  اول،  نسل  كامل  كه حشرات  د اد  نشان 
د ر  ارد يبهشت ماه  اوايل  و  فرورد ين  اواخر 
از  تغذيه  از  پس  و  می شوند  ظاهر  طبيعت 
و جفت گيری،  كهور  د رختان  گرد ه  و  گل ها 
نيام های  روی  ماد ه   توسط حشرات  تخم ها 

تکثیر 
طبیعی  د آوری  زا و 

از  تنها  ایرانی  د رختان کهور 
طریق بذر است. بذرها د ر طبیعت 

د رختان  پای  ریزش  هنگام  به ویژه 
این  به شد ت مورد حمله  انبارها  و د ر 
آفت بذرخوار قرار می گیرد که این امر 
زاد آوری طبیعی، تولید نهال و تجد ید 
حیات این گونه گیاهی ارزشمند را 
با مشکل جد ی مواجه می کند.



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 40

شکل 1- د رخت كهور ايرانی، شهرستان كنگان، استان بوشهر

شکل 2- نيام های كهور ايرانی آلود ه به سوسک بذرخوار
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جد ول2- طول د وره مراحل مختلف رشد ی سوسک بذرخوار كهور ايرانی د ر شرايط آزمايشگاهی

تعد اد سوراخ ها مشخص است. د وران الروی 
ميانگين 24/5 روز د ر  د مای 25±2  به طور 
از شفيره  قبل  د رجه سانتی گراد طول كشيد. 
خود د اری  كرد ن  تغذيه  از  بالغ  الرو  شد ن، 
كرد ه و از د اخل بذر خارج شد ه و روی بذر 
يا بين چند بذر د اخل غالف پيله سفيد رنگی 
د رست می كند و د ر د اخل آن شفيره می شود. 
طول د وران شفيرگی به طور ميانگين 10/5 روز 
د ر  د مای 2±25 د رجه سانتی گراد بود. طول 
عمر حشرات كامل بين 8 تا 11 روز ثبت شد 
از  آفت  اين  زند گی  مراحل  2(. كل  )جد ول 
تخم تا ظهور حشره كامل تقريبًا 42/5 روز 
د ر  د مای 2±25 د رجه سانتی گراد تعيين شد.

نتیجهگیرینهاییوپیشنهادات
د اد  نشان  طبيعی  د شمنان  بررسی  يافته های 
تعد اد ی شکارگر د ر فون منطقه مورد مطالعه 
شکارگر  سوسک های  از  گونه ای  از جمله 
كارابيد ه )عد م شناسايی(، همچنين مورچه های 
شکارگر )عد م شناسايی( كه به ترتيب از الرو 
و حشره كامل و تخم سوسک بذرخوار تغذيه 
می كنند د ر كاهش جمعيت آفت مؤثرند. نتايج 
آزمون مقايسه ميانگين ها و تجزيه واريانس 
فسفوتوكسين،  زيست سنجی حشره كش های 
چهارم  سن  الرو  روی  سوين  و  كونفيد ور 
)جد ول های  ايرانی  كهور  بذرخوار  سوسک 
اختالف  تيمارها  همه  كه  د اد  نشان  و4(   3
معنی د اری د ر سطح احتمال 95 د رصد با شاهد 
)آب مقطر( د اشتند. د و تيمار سموم كونفيد ور و 
سوين، همچنين د و تيمار سموم شيميايی سوين 
و فسفوتوكسين هيچ گونه اختالف معنی د اری 
را د ر زمان 48 ساعت با يکد يگر نشان ند اد ند 
)P < 0/05( )جد ول 4(. ولی اين د و گروه با 
يکد يگر اختالف معنی د اری د ر سطح احتمال 
تلفات  ميزان  كمترين  د اشتند.  د رصد   95
روی الرو های آفت مربوط به سم كونفيد ور 
به سم  مربوط  باالترين  و  با 77/75 د رصد 

فسفوتوكسين با 92/50 د رصد بود.
ين  ا زيست شناسی  بررسی های  نتايج 
و شرايط  طبيعت  د ر  بوشهر  استان  د ر  آفت 
كهور  بذرخوار  روی سوسک  آزمايشگاهی 
ايرانی نتايج مشابهی را با مطالعات افروزيان 
و   )1379( همکاران  و  مظفری   ،)1385(
و  زند گی  مراحل  د ر   )2011( Bhogeesh

پایانفعالیت شروعفعالیت نسل
هفته آخر خرد اد هفته اول ارد يبهشت اول
هفته د وم مرد اد هفته آخر خرد اد د وم
هفته اول مهر هفته د وم مرد اد  سوم
هفته اول آذر هفته اول مهر چهارم

هفته د وم بهمن هفته اول آذر پنجم
هفته سوم فرورد ين هفته د وم بهمن ششم

مدتزمانبقا تعداد مراحلزندگی
میانگین)روز( حداكثر)روز( حداقل)روز(

6/5 8 5 100 تخم
24/5 26 23 100 د وره الروی
10/5 12 9 100 شفيرگی
42/5 46 37 100 تخم تا حشره كامل
9/5 11 8 100  طول عمر حشره كامل

شکل 4- تخم انفراد ی )سمت راست( و د سته ای )سمت چپ( سوسک بذرخوار كهور ايرانی

شکل 3- حشره كامل سوسک بذرخوار كهور ايرانی )سمت راست، سطح پشتی، سمت چپ، سطح شکمی(

جد ول 1- تعد اد نسل سوسک بذرخوار كهور ايرانی د ر منطقه كنگان استان بوشهر
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تفاوت های  می د هد،  نشان  آفت  نسل  تعد اد 
اند ك موجود نيز به تفاوت د ر ميزبان های آفت 

و شرايط اقليمی مربوط می شود.
فسفوتوكسين  گازی  تحقيق سم  اين  د ر 
سبب بيشترين ميزان مرگ و مير الروهای سن 
C. serratus شد  چهارم سوسک بذرخوار 
)92/5 د رصد( و باالترين كارايی را نسبت به 
سموم كونفيد ور و سوين نشان د اد كه با نتايج 
 Aizan ،)2017( و همکاران Patta مطالعات
 Oaya و Malgwi ،)2018( Sembene و
)2014( و Bhogeesh )2011( مشابه بود 
و نشان د اد كه روش كنترل شيميايی باالترين 
كارايی و تأثير را د ر كنترل اين آفت نسبت 
به ساير روش های كنترل د ر مد يريت تلفيقی 
برعهد ه د ارد، همچنين نوع سم )سموم گازی 
نسبت به سموم متد اول( و مد ت زمان د ر معرض 
بود ن آفت به سموم از عوامل تأثيرگذار بر ميزان 

كنترل آفت سوسک بذرخوار است.
با توجه به زيست شناسی آفت و خسارت 
باالی آفت به ويژه د ر مرحله ريزش بذرها پای 
د رخت )70 د رصد-90 د رصد(، الزم است د ر 
زمان  رسيد ن و ريزش غالف و بذرها )تيرماه و 
آبان ماه(، با قرار د اد ن پالستيک يا پارچه های 
بزرگ زير د رخت و اطراف طوقه، نسبت به 
و  انبار  به  انتقال  و  بذرها  سريع  جمع آوری 
اقد ام شود.  آنها  به  از حمله آفت  جلوگيری 
همچنين با توجه به تابستان گذرانی حشرات 
بالغ زير پوستک د رخت د ر نواحی با آلود گی 
زياد، بايد تنه د رخت از محل طوقه تا ارتفاع 
1/5 متری با پارچه های توری با منافذ ريز 

بسته شود. استفاد ه از تله  نوری يا تله پارچه ای 
سفيد د ر كانون های آلود گی جهت جمع آوری و 
شکار حشرات بالغ به خصوص د رطول فصل 
تابستان و اوايل پاييز جهت كاهش جمعيت آفت 
پيشنهاد می شود. با توجه به تحقيق انجام شد ه 
ضد عفونی بذرهای كهور ايرانی جهت نگهد اری 
يا تهيه نهال، با قرص تد خينی فسفوتوكسين 
)كنترل بيش از 90 درصد ( د ر انبار يا محل های 

ذخيره توصيه می شود.
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زمان تیمار انحرافمعیار
48 ساعت فسفوتوكسين 92/50 2/50

كونفيد ور 77/75 2/89
سوين 85/25 2/50
شاهد 5/00 2/50

تیمار تکرار 1 2 3
شاهد 4 5/000

كونفيد ور 4 77/7500
سوين 4 85/2500 85/2500

فسفوتوكسين 4 92/5000
Sig. 1/000 0/211 0/269

به  آلود ه  بذرهای  ميانگين  مرگ و مير سموم فسفوتوكسين، كونفيد ور و سوين روی  مقايسه  جد ول 4- آزمون 
الرو سن چهارم 

جد ول 3- جد ول ميانگين  ميزان مرگ و مير حشره كش های فسفوتوكسين، كونفيد ور و سوين روی بذرهای 
آلود ه به الرو سن چهارم


