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   مقدمه:بخش اول

 مناطق  در  آن  خسارتکه  است دنیا  در  گندم  ویژه به تالغمزارع  مهم آفات  از  یکی  تالغ برگخوار  سوسک

این خسارت  و علیرغم مبارزه با آفت سن گندم، در برخی مناطق کشور هاي اخیردر دهه .است  بیشتر رم و گ مرطوب 

   .آفت از برخی مزارع گندم، جو و سایر گندمیان گزارش شده است

  

   اهمیت و ضرورت

 .باشدمیگندم و جو  ،آفتمیزبان اصلی . کندالرو سوسک برگخوار غالت فقط از برگ گیاهان میزبان تغذیه می

 و مانع از فتوسنتز تغذیه کردهها برگ یسطح هیال از آنها رایهستند ز یمحصوالت زراع يبرا دیتهد نیالروها بزرگتر

الروي  ورهد يتغذیه ند اما خسارت عمده مربوط بههستبرگخوارنیز حشرات کامل  اگرچه .شوندیها مبرگ طبیعی

 هايکاهش عملکرد در گندم. کر شده استیک سوم محصول نیز ذمیزان خسارت این آفت در زمان طغیان تا  .است

آفت در گذشته با توجه به مبارزه فراگیر با سن . رسددرصد می 25ه و میزان آن گاهی تا دار بودزمستانه و پاییزه معنی

ولی اخیراً  ،شد که نیاز به مبارزه جداگانه اي داشته باشدگندم در مزارع کشور تقریباً آفتی اقتصادي محسوب نمی

  . باشدمحرز می آفتخسارت این 

  مناطق انتشار 

از کشورهاي آفت . شوداغلب نقاط دنیا به وفور یافت می این آفت بومی آسیا و اروپا بوده ولی در حال حاضر در

کمنستان، آذربایجان، ازبکستان، اسرائیل، افغانستان، ایران، تر :الجزایر، تونس و مراکش، کشورهاي آسیایی :آفریقایی

آلبانی، آلمان، اتریش، اسپانیا، اسلونی،  :ترکیه، چین، سوریه، گرجستان، قزاقستان و مغولستان، از کشورهاي اروپایی

اکراین، ایرلند، بریتانیا، بالروس، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، جمهوري چک، دانمارك، روسیه، رومانی، سوئد، سوئیس، 

از  ، مونتنگرو، نروژ، هلند و یونان،قبرس، مالت، مجارستان، فرانسه، فنالند، توانیصربستان، لهستان، لوکزامبورگ، لی

   ).1شکل (ایاالت متحده آمریکا و کانادا گزارش شده است: کشورهاي آمریکاي شمالی

 لرستان، کردستان، شمالی، اصفهان،راسان خ کرمانشاه، مرکزي، گلستان،مانند ها استان اغلبدر آفت در ایران 

  . گزارش شده استتهران و سیستان و بلوچستان  گیالن، مازندران، بایجان غربی،آذر

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقشه پراکنش سوسک برگخوار غالت :1شکل   
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  گیاهان میزبان 

- ن و غیر گندمیان نیز تغذیه میاز خانواده گندمیا گیاهانیحال از با این. گندم و جو می باشد ،میزبان اصلی آفت

ذرت، سورگوم، ارزن، برنج، تریتیکاله، جو دو سر از جمله  هاي هرزگیاهان علفی یا علفشامل  هار میزبانسای. نماید

  میزبانی  ترجیح .صورت گیرد تغذیهنیز بوده و ممکن است از علوفه کشت شده و بذر چمن  ، مرغ و اویارسالموحشی

 بهاره،  تریتیکاله و  جو  به  را  فالیو ، لهستانکشور  در  مثال  وان عن به کند، می فرق   یجغرافیای مختلف   مناطق  در  آفت این

   .دهدمی  ترجیح  را  گندم  آمریکا  در  و  ذرت  مجارستان کشور در 

  

   زیست شناسی

خود  یگذرانزمان زمستان شتریکنند و بیم هیقبل از زمستان تغذحشرات بالغ . است نسل در سال کیآفت داراي 

با گرم شدن در فصل بهار حشرات بالغ . گذرانندیکلش و شکاف پوست درختان م زیر کاه و مانندهایی اهپناهگرا در 

کنند و یم يریگجفت وشده ، ظاهر رسدیم گرادیدرجه سانت 9- 10 از شیدرجه حرارت به بتدریجی هوا و هنگامی که 

-یها مبرگ ینریز سطحدر هاي خود را خمت .دارند) روز 45-60 حدود( ینسبتاً طوالن يگذارتخم يها دورهماده

ر روزهاي آفتابی و گرم فعالیت حشرات کامل د. عدد است 50-270 حدودتعداد تخم توسط هر حشره ماده . گذارند

اما در شرایط  . دارد  بستگی  محیط  حرارت  درجه  و  نسبی  رطوبت  به  ويالري دوره و  ي جنینیدوره  طول. یابدافزایش می

آفت  یچرخه زندگ يمرحله نیرتمخربالروها پس از آن به عنوان و بوده  روز 23تا  4دوره انکوباسیون تخم یران ا

خورشید  نور  به  روها و ال باشدسن الروي می 4این حشره داراي . کشدطول میروز  12- 20 يالرودوره . شوندظاهر می

ظاهر بعد روز  20-25 شود و حشرات بالغتشکیل میدر خاك  یرگیشفمرحله  .شوندمی  جلب ها برگ جوان  بافت  و  

 30از  طول چرخه زیستی حشره کاهش یافته و با افزایش دما به بیش ،درجه سانتیگراد 30تا  10با افزایش دما از  .دشونیم

   .یابددرجه سانتیگراد افزایش می

  

  هاي شناساییروش:بخش دوم

   شکل شناسی

رگبرگ ها اغلب در امتداد تخم. هستندمتر یلیم 4/0متر و عرض یلیم 9/0 طول حدودبه و گرد،  ياها استوانهتخم :تخم

 2- 3 البته گاهی دستجات. شودبه صورت انفرادي گذاشته میها تخم. شوندیها گذاشته مبرگ نیریدر قسمت ز اصلی

 يشوند و هنگام ظهور الروها تا حدودیم تررهیابتدا زرد روشن هستند و با گذشت زمان ت هاتخم. شودتخم هم دیده می

  .)2شکل(د هستن اهیس

  هاي آفتتخم: 2شکل 
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دارد که در آن فضوالت  یدفاع سمیمکان کالرو ی. کوچک دارد يو شش پا اهیسر سدار، پشت قوزبا  زرد ای دیسف:الرو

 الرو براق به اهیس يظاهراین امر . ودحفظ ش انیخود را بپوشاند و از شکارچمشخص مالد تا رنگ یبدن خود م يرا رو

   ).3شکل( خشدبیم

  الرو آفت: 3شکل 

 

هاي خاکی تشخیص شفیره در سلول. شوندو با گذشت زمان تیره می زرد به رنگ .دمتر طول دارمیلی 5حدود  :شفیره

الروها پس  .دیاپوز هستنداین زمان در حالت  در رایشوند، زیم دهیها به ندرت در مزارع درهیشف .)4شکل ( مشکل است

هایی تشکیل شده از ذرات خاك و ترشحات دهانی را پیش شفیرگی شده و محفظه ياز تکمیل سنین الروي وارد مرحله

 .شوددر عمق خاك تشکیل داده و در داخل آن تبدیل به شفیره می

 
  النه شفیرگی آفت:  4شکل

  

و  رهیت یآبها لپوشبا سر سیاه براق متمایل به آبی،داراي ، کشیدهو باریک  متر،میلی 7- 9 طولبه حشره بالغ : بالغحشره 

 نیب زیتما نیبزرگتر. است ریبه قرمز متغ لیما ياتا قهوه ینارنج، از قرمزدر این حشره  نهیقفسه س. قرمز هستند پاها

مقعر است و در  ایمسطح ، گرد ،ترکیقسمت باردر حشره نر این . است یشکمند ب نیاول شکل درحشرات بالغ نر و ماده 

  ).5شکل( و محدب است ترگردحشرات ماده این بخش 
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  ماده حشره بالغ:  5شکل

 

  

   نحوه خسارت

منجر به از بین رفتن ، تغذیه الرو و حشره کامل از اپیدرم و پارانشیم سطح رویی برگ به موازات رگبرگ اصلی

و  این الگوي تغذیه .ماندی برگ دست نخورده باقی میح پایینحالی که سطشود درسطح برگ میدر ی طولی ینوارها

در  .شودبه کاهش سطح فتوسنتزي برگ می باشد و منجرواضح و مشخص می خسارت آفت روي سطح برگ، کامالً

دهی و سنبله مرحله گل روها تا الغذیه ت .رسندها سفید به نظر میها زرد و خشک شده و خوشهبوته ،صورت شدت حمله

  بیوماس  از  بدنشان  وزن  برابر 10  یک تا  قادرندآنها  چون  شود، می  ایجاد  روهاال  توسط  اصلی خسارت  یابد و می ادامه  

درصد خسارت وارده به  70اي که یابد به گونهنین الروي میزان خسارت افزایش میبا افزایش س .کنند  تغذیه  گیاهی

   .)6شکل ( شودایجاد می 4محصول توسط الرو سن

 زیاد  میزان  به  روهاال  چون . دهدمی  رخ  ها دانهشدن   خمیري و  گندم  دهیگل  يمرحله بین  خسارت  بیشترین 

فعالیت  بیشترین   .است  کامل حشرات  از  بیش  شانخسارت  کنند،می  حرکت  دیگر  برگ  به  برگی  از  بندرت  و  کرده تغذیه 

 وزن تواند بر  می  پرچم  روي برگ   روهاالاي فعالیت تغذیه  .دهدمی  رخ  گندم بوته  انتهایی  هايگبر  روي  الروهااي تغذیه 

  تعداد و  دانه  وزن ،پرچم  برگ  افزایش خوردگی سطح  با  و  تاثیر منفی گذاشته  دانه هزار   وزن و  خوشه  هر  در  دانه  تعداد  و  

   .یابد  کاهش خوشه  در  دانه
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  خوار لماخسارت سوسک برگ - 6شکل

  

  دستورالعمل اجرایی کنترل: ومسبخش 

   هاي پایش و ردیابیروش

 سانتیگراددرجه  10هوا از  يدمازمانی که در فصل بهار و  دیبالغ با هايسوسک تیفعالانجام ردیابی براي بررسی 

از شروع (است  يزودهنگام و مکرر ضرور يکوچک، جستجو يروهاها و التخم صیتشخ يبرا. فراتر رفت، آغاز شود

دو گره  يدارا اهانیکه گ ی، هنگاممحصوالت پاییزه يبرا). ها به طور کامل ظاهر شوندخوشهکه  یمطلوب تا زمان يدما

کشت در مورد  ژهیوبه گیاهچه پس از ظهورالفاصله ب دیبادر کشت بهاره . الزامی استردیابی ساقه قابل مشاهده هستند، 

به ها برگ يرا از روآفت  يتواند الروهایم ياریآب ای دیباران شد. آغاز شوداي ردیابی و بررسی مزرعه، رهنگامید يها

میزان آلودگی  نییتع يبرا. همراه نداشته باشدبه یقیدق جیممکن است نتازمان  نیجستجو در ا نیبنابرا ،خاك بیاندازد

نمونه  .شوندشمارش در هر پنجه  آفت يها و الروهاتعداد تخمو  دهش یهر مزرعه بررسدر  هپنج 100حداقل  بایستی

به  لبها اغسوسک نیا جمعیت از آنجا که .تواند حین نمونه برداري سن گندم و در دو قطر مزرعه انجام شودبرداري می

مورد،  نیدر ا .لودگی زیاد باشدداراي آمزرعه  از ید، ممکن است فقط قسمتشویم عیمزرعه توز کیدر  یطور تصادف

ید بطور جداگانه بررسی حاشیه مزارع با. هاي آلوده انجام شودتواند تنها در قسمتستفاده از اقدامات کنترلی نیز میا

زنی دقیق مورد راین باید گندم ها در مرحله پنجهبناب. گیرندهاي نزدیک زمین قرار ها ممکن است روي برگتخم. شوند

   .گیرد بررسی قرار
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   کنترل زراعی و بهداشت گیاهی

- بیتوانند آسشود که میمقاوم می یاهانیاستقرار گمنجر به است که  یزراع يهاوهیبر ش یمتکموثر آفت  کنترل

سی شده است اما با توجه به رکشور ما نیز بر گندم و جو در ی ازمقاوم ارقام. را تحمل کنندآفت  يهاتیجمع يها

جهت کنترل بهتر  .اند، کمتر مورد توجه قرار گرفتهزاي غالتمقایسه با سایر عوامل خسارت اهمیت اندك آفت در

  :شودتوصیه می اقدامات زیرآفت، 

  شخم عمیق پس از برداشت محصول - 

  استفاده از ارقام مقاوم -

  برداشت سریع محصول -

  کشت دیر هنگام - 

  )دهاي پتاسهو افزایش کو کاهش کود ازته( مدیریت کوددهی در مزارع غالت - 

  

  کنترل شیمیایی 

-سمپاشی علیه پوره سن گندم آن ،در صورت تراکم کم آفت و مبارزه شیمیایی علیه آفت اقتصادي نیست معموالً

در سطوح کوچک از ماالتیون یا تري  ی که جمعیت آفت باال و شدت خسارت زیاد باشد،صورت در .کندرا کنترل می

  .ده شوداستفا در هزار یک کلروفن به نسبت

  

   منابع: چهارمبخش 
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