
 1397/ سال  2شماره  7پزشکی/ جلد های کاربردی در گیاهپژوهش

 :.Rhinocyllus conicus Fröl. 1792 (Colخارلته  طبق سرخرطومی شناسیزیست

Curculionidae)  علف هرز خارلته  مهار زیستیعاملCirsium vulgare (Savi.) Ten. 

(Asteraceae) ی ارومیهدر منطقه 
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 چکیده

مشتالت  دت د در مرا ت  و    بروزباعت    کته دو ستاله   است   ، گیاهی Cirsium vulgare (Savi.) Ten. 1835خارلته، علف هرز
، به عنوان یک عامل مهار   ,Rhincyllus conicus Frölشناسی سرخرطومی طبق خارلتهزیس  در این پژوهش، شود.می مزارع

د ارومیه مطالعه ش . نتایج نشان داد که این سرخرطومی داراد یک نسل در ستا  بتودو و بته    در منطقههرز، زیستی این علف
ضتنن استتقرار   گاو زمستانه ختار  و  کن . حشرا  کامل در اوایل خرداد ماو از پناوگذرانی مینزمستا د کاملصور  حشرو

بته   هتاد ختود را   خت   د بتارور، هتا کننت . متادو   غذیه متی  آنهاد نرم و ساقه، از برگ گیرد متناوبگیاو میزبان و دف  رود
د رش  و ننتو دنینتی در شترای     دهن . دوروقرار می ،کنن اد که خود آن را ایجاد میحفرودر در زیر طبق و  صور  انفرادد

هتاد  عت د الرو در درون طبتق   ش و و  تا شتش  کش . الروها بع  از خرو  از  خ ، وارد طبق روز طو  می هش  ا  پنجطبیعی 
، از و ننتو  کشت . الروهتا ضتنن رشت     روز طو  متی  27±5 وانن  رش  کنن . رش  و ننو الرود در شرای  طبیعی  ر میبزرگ
کامتل   شتون . الروهتاد  ذرهاد درون طبق میو یا  خریب بور آنها  غذیه کردو و باع  از بین رفتن طبق و بذ درونی هادباف 
در  گیشتفیر دورو شتون .  میبه شفیرو   ب یل در طبق درس  کردو و درون آن  خ  مرغی شالل  یرو رنگ شفیرگی حجرو یک
مالتان مناستبی را بتراد     ، و بتا  ترط طبتق،   ظتاهر  متاو اواست   یر  ازو اولین حشرا  کامل نستل د یت     وکامل ش روز  14-9
گتذرانی ختود   هتاد زمستتان  از مالتان  ،ا  بعت  ست ماو اوایل خرداد در  گذرانحشرا  زمستانکنن . گذرانی دستجو میستانزم

 Baryscapus crssicornisهتاد  الروهاد این سرخرطومی  وس  دو گونه از زنبورهتاد پارازیتوییت  بته نتام     شون .خار  می

(Hym.: Eulophidae)  وBracon armeniacus (Hym.: Braconidae) زنبور شون . پارازیته میB. armeniacus   براد اولتین
 شود.بار از ایران گزارش می

    .Cirsium vulgare، مهار زیستی،  Rhinocyllus conicusشناسی، زیس  های کلیدی:واژه

  

 مقدمه
 که هستن  نامطلوب و ناخواسته گیاهانی هرز هادعلف     

در ختاط   و آب منتاب   از انستان  بتردارد بهترو  در   اخل با
 کنی هادخسار  دامی و مر عی باغی، زراعی، محصوال 

   (.2000)رایو،  کنن ایجاد می کیفی و

 ترین   ترین و بتزرگ  یالتی از مهت    .Cirsium Millدنس      
 250اس  که  اکنون بیش از  Asteraceae د یروهاد دنس

انت . ایتن گیاهتان اساستا  در     گونته از آنهتا شناستایی شت و    
آمریالتتاد شتتنالی و  دنتتواحی نینتته گرمستتیرد و معت لتته 

د کترو اوراسیا انتشار داشته و انتشار آنها در نتی  د منطقه
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دنوبی به احتنا  بسیار زیاد ثانویه بودو و  وست  عوامتل   
-صور  گرفته اس . بیشتر گونته مختلف و از دنله انسان 

هتاد   رین و مضتر رین علتف  د مه هاد این دنس از دنله
 Cirsiumعلنی  نام با خارلته،. شون هرز دنیا محسوب می

vulgare (Savi.) Tenoir (Asteraceae)   نتتامو بتتا هتت-

  .Carduus lanceulatus L. ،Carduus vulgaris Saviهتاد 
 ،Cirsium linkii Nymann  وC. lanceolatum (L.) Scop. 

 اروپتا،  از وستیعی  منتاطق  بومی این گیاوشود. می شناخته

ورود  بتا بتودو و   آفریقتا  غربتی  شنا  و آسیا غربی مناطق
بتومی   ناخواسته به آمریالاد شنالی، استرالیا و نیوزیلن  و 

ش ن در این مناطق در غیاب دشننان طبیعی خود بته یالتی   
   منطقته  بت یل شت و است     هاد هرز مهت  و مهتاد  از علف

بتودو  هاد دو ساله خارلته ازگونه (.2007)بون  و هنالاران، 
هاد غنتی  در خاط . این گیاویاب بذر  الثیر می  وس  و  نها

با رطوب  متی  به  خیزنینه حاصلهاد از نیتروژن و خاط
میتانیین  (. 1993دانگ، خامر و دد)کلین کن خوبی رش  می

گتاو  د خارلته، بسته به نوع زیس بو ه ولی  بذر  وس  هر 
 عتت د 4000و حتت اکثر  2500 تتا  246متفتتاو  بتتودو و بتتین 

دانتگ،  خامتار و دد کلتین ؛ 1964سالیسبورد، ) اس  متغیر
هاد خارلته  ع اد بذر  ولی  ش و در هر یک از طبق  (.1993
 400هتایی نیتز  تا    متغیر بودو ولی طبقع د  208 ا  43بین 

- راک  این علف (.1986)فورست و وود، کنن . بذر  ولی  می

و در منتاطق   است  هتاد مختلتف متفتاو     هرز در زیستیاو
. بطور کلتی،  باش میقابل مشاه و  آلودو هزاران بو ه از آن

بو ه در مترمرب  بتودو   25/0 - 8 هاد روز  آن راک  بو ه
بو ته در   25 تا   25/0هاد آن بین در حالی که  ع اد گیاهچه

 (.1988ختامر،  دانتگ و کلتین  )دد مربت  متغییتر است    متر 
هتاد هترز باعت     خارلته ضنن ایتن کته ماننت  ستایر علتف     

هتاد رشت د،   شود به عل  ویژگیخسار  کنی و کیفی می
زیاد و هنچنتین ختاردار بتودن لقتب      گسترشو  بلن  ار فاع

بختتود اختصتتاد دادو استت    بتتتد مرا تت  و متتزارع را   
   (.1983)شرودر، 

بتار  هترزد مهت  و خستار    آنجایی که خارلته علتف از      
و هنه ساله خسار  زیادد را در مناطق آلودو ستبب  بودو 

هذا  تش براد پی ا کردن دشننان طبیعی ایتن  علی ،شودمی
هتاد  در قالتب برنامته   هتا گیاو براد استفادو احتنتالی از آن 

و در  شت و  در منتاطق آلتودو آغتاز    مهار زیستی کتستیک، 
خوار مر ب  با ولیه بیش از چهل گونه حشرو گیاو حقیقا  ا

 نت  اوآورد و شناستایی شت   خارلته از رود این گیتاو دنت   
 (.1965)زولفر، 

 Rhinocyllusسرخرطومی بذرخوار خارلته با نام علنی     

conicus. (Frölich, 1792) L.    از زیرختانوادوLixinae 

Schoenherr, 1823  قبیلتته ،Rhinocyllini Lacordaire, 

بومی  Rhinocyllus Germar, 1817دنس  متعلق به و 1863
 نواحی دنوبی و مرکزد اروپا، شنا  آفریقا و غترب آستیا  

گونه اس  که با  چهار نها داراد  Rhinocyllusاس . دنس 
ار باط  Cynaroideaeاز زیرخانوادو  Cardueaeقبیله گیاهی 
-شت و و شتناخته   ریناز معروف R. conicusد دارن . گونه

-علتف  زیستتی  رین آنها اس . این سرخرطومی در کنتتر   

 Carduus nutans L.  ،Silybum marianum (L.)هاد هرز 

Gaertner   وCirsium vulgare    مورد استفادو قترار گرفتته
(. 1984زولفتتر و هتتاریس،  و 1967میناستتیان، - تتر) استت 
نشتان   (در منتاطق بتومی  )ستاله صتحرایی    20هاد بررسی

هتایی از  د میزبانی آن مح ود بته گونته  دادو اس  که دامنه
 .Cirsium sppو  .Carduus spp.  ،Silybum sppدتتنس 

د هتاد مختلتف در زمینته   اس . این حشرو بعت  از بررستی  
 ی  فصلی،  خصص میزبتانی و کتارایی  شناسی، فعالزیس 

در   C. vulgareو   C. nutansهاد هترز  در کنتر  علف آن
-به  ر یب در کانادا و آمریالتا رهتا   1969و  1968هاد سا 

سازد ش  و گزارشا  بع د استقرار موفقیت  آمیتز آن را   
 رومبل و کوط، ؛ 1975لفر و هاریس، )زودرمنطقه  ایی  کرد

( از 1377ایتتن ستترخرطومی ابتتت ا  وستت  برومنتت  )(. 1980
د حشتترا  موسستته هتتاد مودتتود در متتوزومیتتان ننونتته
هتتاد هتتاد گیتتاهی کتته از استتتان  و بینتتارد حقیقتتا  آفتتا

آورد شت و  شرقی، اردبیل،  هران و  قزوین دن آذربایجان
 وس  غتمی قوام آباد و هنالتاران   سپسگزارش و  ،بودن 

آورد و د قاستتنلو ارومیتته دنتت   د درو( از منطقتته2016)
گونه بررستی در   اکنون هیچحا ، گزارش ش و اس . با این
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د مفیت  در ایتران   عنومی ایتن حشترو  شناسی مورد زیس 
  انجام نش و اس . 

شناستی  ه ف از انجام این  حقیق، آشالارسازد زیست       
عنومی سرخرطومی بذرخوار خارلتته شتامل  عت اد نستل     

گذران،  عیین م   زمتان  د زیستی زمستانسالیانه، مرحله
الزم براد کامل ش ن مراحل مختلف زیستی شامل رشت  و  

 گتذارد راحل الرود و شفیرگی، چیونیی  خت  ننو دنینی، م
شناستتایی پارازیتوییتت هاد آن در  و در رود گیتتاو میزبتتان

مشخصتا    کو تاهی از  باش . هنچنتین  وصتیف  منطقه می
شناستتی مراحتتل مختلتتف زیستتتی ایتتن ستترخرطومی شتتالل

از منطقه، از اه اف دنبی  هاد به دس  آم وبراساس ننونه
 باش . این بررسی می

 
 هاوروشمواد 

 بررسی فعالیت فصلی
شناستی عنتومی ایتن    فعالی  فصلی و زیست   دمطالعه     

هتاد   در اراضی زراعی و غیرزراعی و چراگاو سرخرطومی
د قاستنلو،  اطراف ارومیه شامل منتاطق دشت  نتازلو، درو   

بتا بررستی    د سته راهتی راژان  د قوشچی و منطقته گردنه
آغاز فعالی  آن در رود گیاو میزبان از اواس  خترداد متاو   

آغاز ش . براد ایتن منوتور، از اواست  خترداد      1393سا  
هاد خارلته ع د از بو ه 100  ع اد 1394و  1393 هادسا 

روزو  2-3 به طور  صتادفی انتختاب و در فواصتل زمتانی    
هتتا متتورد ودتتود و حضتتور ستترخرطومی در رود بو تته 

د هاد مربوطته، کلیته  بازرسی قرار گرف . ضنن ثب   اریخ
هتتاد حشتترا  کامتتل ستترخرطومی در رود گیتتاو  فعالیتت 

 گتذارد و استتراح   گیترد،  خت   میزبان شامل  غذیه، دف 

هاد مربوط بته فعالیت  فصتلی    برداردیادداش  ش . ننونه
حشتترا  کامتتل ستترخرطومی در رود گیتتاو میزبتتان  تتا    

شترا  کامتل سترخرطومی رود    مشاه و آخرین فترد از ح 
 ها ادامه یاف .بو ه
 

 های ماده  گذاری سرخرطومیتعیین زمان شروع تخم
هتاد  گتذارد سترخرطومی  براد  عیین زمان شروع  خ      

مناطق آلتودو بته خارلتته از او  خترداد      از مادو در طبیع ،
در فواصتتل زمتتانی یتتک روز در  1394و  1393هتتاد ستتا 

بته طتور  صتادفی انتختاب و از نوتر      بو ته   50میان،  ع اد 
ها مورد بازرسی قترار گرفتنت .   د طبقودود  خ  در قاع و

به محت  مشتاه و اولتین  خت  در رود یتک طبتق،  تاریخ        
گتتذارد مربوطتته ثبتت  و بتته عنتتوان  تتاریخ شتتروع  ختت     

 ها در نور گرفته ش .    سرخرطومی
 

تعیین مدت زمان الزم برای رشد و نمو جنینيی، الروی و  
 گی شفیر
به منوتور  عیتین مت   زمتان الزم بتراد رشت  و ننتو             

دفت  از   20دنینی، الرود و شفیرگی سرخرطومی،  عت اد  
هتاد  گیترد از رود بو ته  حشرا  کامل آن در زمتان دفت   

هایی کته از قبتل بتراد    آورد و رود غنچهگیاو میزبان دن 
هاد متادو، رود آنهتا   گذارد سرخرطومیدلوگیرد از  خ 

هتا،  بتراد پوشتان ن غنچته    منتقل ش ن . ؛ش و بود پوشان و
 25و طتو    15اد شاللی به قطتر   ورد آلومینیومی استوانه

سپس یک سر  ور با دوختن پارچته  متر ساخته ش . سانتی
د آستتین ماننت    سبز رنگ بسته ش  و سر دییر آن پارچته 

هتا در  سبز رنیی دوختته شت و و بعت  از قترار دادن غنچته     
رود ساقه خارلته بسته  ،پارچه آستین مانن داخل استوانه، 

متتر  میلی یکد منافذ  ورد آلومینیومی (. ان ازو1ش )شالل 
هتا  عت اد دو دفت     رود هر یک از غنچهبود.  18و مش آن 

از حشرا  کامل نر و مادو سترخرطومی قترار دادو شت  و    
-روز بعت ، محتل  خت     سته مج دا  رود آنها پوشان و شت .  

اد مادو در زیر  ور  عیین و حشترا   هگذارد سرخرطومی
هتا برداشتته شت  و بتراد دلتوگیرد از      کامل از رود طبتق 

ها، رود آنها مجت دا   گذارد احتنالی سایر سرخرطومی خ 
 (.1با  ورد پوشان و ش  )شالل 
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 .تعيين مدت زمان رشد و نمو مراحل نابالغ سرخرطومی طبق خارلته برايهاي توري آستينی مورد استفاده قفس -1شکل

 
روزو  دو  ا سه گذارد در فواصل زمانیهاد  خ محل     

در  بازدی  و عتی   فریخ  خ  دستی بینبا استفادو از ذرو
آنها مورد ارزیابی قرار گرف . به مح  مشاه و  فریخ 

-د زمانی بین  خ  خ ،  اریخ مربوطه ثب  ش . فاصله

د رش  و ننو م   دوروبه عنوان ها گذارد و  فریخ  خ 
 در نور گرفته ش .دنینی 

رش   دها براد  عیین دورواز آنجایی که باز کردن طبق    
ق و در نتیجه از بین رفتن و ننو الرود، باع   خریب طب

لذا با یک  قریب احتنالی مربوط به  ،ش الرو درون آن می
 دوها،  ع اد روز بع  از  فریخ  خ  12رش  و ننو الرود، 

ها شالافته ش  و بع  از آن در فواصل زمانی ع د از طبق
رش د  ددو روزو این کار انجام گرف   ا مرحله

 دبا مشاه و سرخرطومی در درون طبق روشن شود.
و  ش  ها،  اریخ مربوطه ثب اولین شفیرو در درون طبق

ها و شفیرو ش ن الروها زمانی بین  فریخ  خ  دمح ودو
زمان الزم براد رش  و ننو الروها در شرای   برابر با

شفیرو در درون هش   ع اد  دطبیعی بود. بع  از مشاه و
روز متوقف ش   ا  هف ها به م   ها، شالافتن طبقطبق

آنها آسیب نبینن . بع  از  هاد مودود در درونشفیرو
ها شالافته ش و و در فواصل مج دا  طبق ،روزگذش  هف  

حشرا  کامل در د روزو این کار  الرار ش . با مشاه و دو
زمانی  دفاصله گردی . اریخ مربوطه ثب   ،هادرون طبق

کامل به عنوان ها و ظاهر ش ن حشرا  بین  شالیل شفیرو

د شفیرگی م   زمان مورد نیاز براد کامل ش ن دورو
  عیین ش .

هاد مربوط به  غذیه، دفتییرد، الیود د بررسیکلیه     
ی سرخرطومی در شرای  نارگذگذارد و زمستان خ 

اد و در ها به صور  دوروطبیعی انجام ش . این بررسی
مستقی  رفتار فواصل زمانی دو  ا چهار روزو با مشاه و 

اد و رفتار دفتییرد حشرا  کامل در رود گیاهان  غذیه
 . گرف میزبان انجام 

هتاد گیتاو   گذارد حشرا  مادو در رود بو ته محل  خ      
بو ته متورد    500میزبان و خار  از قفس  ورد با بررستی  

هاد مختلف در زیستیاههاد حنله  عیین ش . هنچنین مالان
گتتذرانی یتتافتن امتتاکن زمستتتانطبیعتتی ایتتن حشتترو بتتراد 

بتراد   احتنالی حشرا  کامل متورد دستتجو قترار گرفت .    
برآورد میانیین  ع اد  خ  گذاشتته شت و  وست  هتر فترد      

گیرد حشترا  کامتل   اولین دف  دمادو، به مح  مشاه و
دف  از آنهتا بته  عت اد یتک      10در رود گیاو میزبان،  ع اد 

قبتل رود آنهتا   هتایی کته از   دف  )در هر طبتق( رود طبتق  
قترار دادو   ،گذارد پوشان و ش و بودبراد دلوگیرد از  خ 

هتتا بتتا هنتتان قفتتس آستتتینی  شتت ن . بعتت  از آن رود طبتتق
روزانته بازدیت  و  عت اد     التذکر هاد فتو  پوشان و ش . طبق

هاد نر و مادو رود  خ  رود آنها شنارش و سرخرطومی
ل هتاد د یت  غیرآلتودو و بته صتور  هتر روزو منتقت       طبق

 ش ن . این کار  ا مرگ آخرین سرخرطومی ادامه یاف .   
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شناسييی مراحيي  نابييال    توصييیم مشخصييات شييک   
 سرخرطومی   

شناستی مراحتل   به منوتور  وصتیف مشخصتا  شتالل         
 خت ، الروهتاد ستنین     عت د  10نابالغ سرخرطومی،  عت اد  

آورد و هاد سرخرطومی از طبیعت  دنت   مختلف و شفیرو
در آزمایشیاو در زیر استتریو میالروستالوم مت ر  متورد     
بررسی قرار گرفتن . مشخصا  مربوط به هر ک ام از آنهتا  

 یادداش  ش .    
 

 هاهاو طبقی سرخرطومی به بوتهتعیین شدت حمله
هتتاد خارلتتته بتته  بتتراد  عیتتین درصتت  آلتتودگی بو تته      

در نینته   بو ته  100هتا ) از آن بو ه 200سرخرطومی،  ع اد 
در نینتتته او   بو تتته 100ستتتا  او  واو  شتتتهریور متتتاو 

-سا  دوم( بطور  صادفی انتخاب و  نام طبق شهریور ماو

هاد هر بو ه مورد بازدی  قترار گرفت . درصتور  ودتود     
خستار  ناشتتی از  غذیتته ایتتن حشتترو و یتتا فضتتوال  ایتتن  

طبق، بو ه حامتل آن طبتق آلتودو    یک سرخرطومی بر رود 
-هاد مورد حنلته براد  عیین درص  طبق  .درنور گرفته ش

 بو ته( از خارلتته   100بو ه )هر ستا    200ها،  ع اد د بو ه
بطور  صادفی  ،ع د طبق بودن  80 ا  20داراد  هر ک ام که

هاد هر انتخاب و  نام طبقاز مناطق مختلف اطراف ارومیه 
د هتر  هتاد آلتودو  بو ه مورد بررسی قرارگرف .  ع اد طبق

درون هتتر طبتتق، هتتاد شتتفیرگی در عتت اد حفتتروو  بو تته 
درصت    ،هتا بنت د یافتته  شنارش و ثب  ش  و نهایتا  با دن 

د سترخرطومی بته   هاد آلودو و ش   حنلته ها و طبقبو ه
 ها  عیین ش .  طبق
به منوور شنارش  ع اد الروهاد درون هر طبق آلودو،      

ه و بت  1393مترداد ستا     17طبق مورد حنلته در   50 ع اد 
شالافته ش و و  ع اد الرو و  1394مرداد  13هنین  ع اد در 

 هاد درون آنها شنردو ش .   یا شفیرو
 

 هاآوری پارازیتوئیدجمع
هاد این سرخرطومی در براد دستیابی به پارازیتویی      

خارلته که حاود الرو و  هادطبق ع اد زیادد از منطقه، 

و  1393هاد در مرداد ماو سا  شفیرو سرخرطومی بودن 
-هاد آلودو نیز بع  از زمستانو  ع ادد از طبق 1394

-دن  1394و  1393 هادسا  گذرانی در اواخر فروردین

 ± 2آورد و بع  از انتقا  به آزمایشیاو در  شرای  دمایی 
درص  داخل  70± 5سلسیوس و رطوب  نسبی  ددرده 27

دارد ش ن . ورد نیهظروف پتستیالی با سرپوش پارچه  
ضنن  و ظروف مذکور روزانه مورد بازدی  قرار گرفته

 ع اد و  اریخ  ،آورد حشرا  کامل پارازیتویی هادن 
 75هاد پارازیتویی ها در داخل الالل و ننونه ظهور آنها ثب 

پارازیتویی هاد به دس  آم و با . درص  نیه ارد ش ن 
( 1993استفادو از کلی  ارایه ش و  وس  گول  و هوبر  )

 د آنها نیز  وس  دکترگونهدر سطح دنس شناسایی و 
د  اریخ طبیعی مجارستان و دکتر حسین از موزودنو پام 
-زادو از مرکز  حقیقا  کشاورزد استان آذربایجانلطفعلی

 ی شناسایی ش ن . شرق

 
    و بحثنتایج 
 شناسی عمومی سرخرطومیزیستشناسی و شک 
ع د از حشرا  کامل نر و  20 ب ن گیرد طو ان ازو     

 هانشان داد که میانیین طو  ب ن آن سرخرطومید مادو
حشرا  کامل  ب ن در طو و ح اکثر   مترمیلی 4/5 2/0±

ها، رس . رنگ بالپوشمتر میمیلی ششاین سرخرطومی به 
درون قفس سینه و سر حشرا  کامل،  ا زمانی که در 

اد روشن و به  ر یب قهووقرار دارن  د شفیرگی حفرو
هاد نامنو  ها را لالهاد  یرو بودو و رود آنقهوو

 . یک  ا دو روز بع  از خار  ش ن نپوشانسفی رنگ می
حشرا  کامل از طبق، رنگ کلّی ب ن  غییر یافته و به رنگ 

ها و نوارهاد نامنو  رود قفس سینه آی  و لالّهمی سیاو در
 شون .ها نیز به رنگ زرد کاهی مشاه و میو بالپوش

هاد صحرایی نشان داد که ایتن  نتایج حاصل از بررسی     
سرخرطومی داراد یک نسل در ستا  بتودو و بته صتور      

هتاد  د کامل در میان بقایاد خارلته و یا سایر علتف حشرو
کنتت . فعالیتت  حشتترا  کامتتل  ذرانی متتیگتتهتترز زمستتتان



 پور و آروینکریم                                                                                                                                                                             84

سرخرطومی و خرو   ت ریجی آنهتا از امتاکن زمستتانه از     
هاد گتل در  اواس  خرداد ماو و هنزمان با ظاهر ش ن طبق

شود. حشرا  کامل سترخرطومی در  رود خارلته آغاز می
هاد گیاو میزبتان از بترگ و   طو  روز با استقرار رود بو ه

و کتردو  لطیف آن  غذیته   هاد نرم وبخصود پوس  ساقه
کننت . اولتین   گیرد میبطور متناوب دف  ،گذاردضنن  خ 

هتاد خارلتته بته    حشرا  کامل سرخرطومی در رود بو ته 
هتاد  هشتت  و ستوم خترداد متاو ستا       هتاد  ر یب در روز

. او  حضتتتور و فعالیتتت  ن مشتتتاه و شتتت  1394و  1393
 22هتاد خارلتته،   حشرا  کامل سرخرطومی در رود بو ه

ثب  ش .  1394خرداد ماو سا   28و  1393خرداد ماو سا  
عت د   37و  45، بته  ر یتب  عت اد    التذکر هتاد فتو   در  اریخ

د منفتترد خارلتتته ستترخرطومی فعتتا  در رود یتتک بو تته 
هتا در  گیترد سترخرطومی  شنارش ش . او  فعالیّت  دفت   

سا    یر پنجو  1393خرداد  27هاد ها، در  اریخرود بو ه
دفت  حشترو کامتل     15و  12به  ر یب  ع اد  کهبود  1394

گیرد مشاه و ش ن . از اواخر خرداد متاو بته   در حین دف 
اد حشترا  کامتل بته  ت ریج     بع  استقرار و فعالیّت   غذیته  

د کامتل  ماو هیچ حشرواو  مرداد  دهفته کاهش یافته و در
 ها مشاه و نش .سرخرطومی در رود بو ه

دوم ختترداد متتاو  دنینتته ازذارد حشتترا  متتادو گتت خت       
 17در  1393گذارد آنها در سا  شود. اولین  خ میشروع 
مشاه و شت .  ماو خرداد  19در  1394و در سا   ماو خرداد

زیر در  به صور  انفراددرا ها  خ  هاد مادوسرخرطومی
خارلتته  هتاد  طبق دو یا رود ساقه نزدیک به قاع و هاطبق

براد دلوگیرد از خشک شت ن و پارازیتیست ،    و قرار دادو
پوشانن  که در مجتاور   میخود فضوال   رود آنها را با 

-(. سترخرطومی 2شود )شتالل   یرو رنگ می به سرع هوا 

اد گذارد با قطعا  دهانی خود حفترو هاد مادو قبل از  خ 
-گذارد حفر و  خ  را در داخل آن قرار میرا در محل  خ 

حت اقل  فرو بیشتر از یک ع د  خ  یاف  نش . دهن . در هر ح
رود هتر طبتتق یتک عتت د و    مشتاه و شتت و در  میتزان  ختت  

-گذارد سترخرطومی ع د بود. او   خ  11بیشترین میزان 

هاد خارلته اواخر خترداد و اوایتل  یتر    هاد مادو رود طبق
 بود. 1394و  1393هاد ماو به  ر یب در طو  سا 

هاد صتحرایی در درون  ز بررسینتایج به دس  آم و ا      
د رشت  و  هاد  ورد آستین مانن  نشان داد کته دورو قفس

ننو دنینی این سرخرطومی در شترای  دمتایی و رطتوبتی    
روهتا پتس از   کشت . ال روز طو  متی  5-8 بین اوایل  یر ماو

خرو  از  خ ، با  غذیه خود از طبتق، داالن کتوچالی در آن   
کننت .  درونتی طبتق نفتوذ متی    هتاد  ایجاد کردو و به قستن  

بتین   طبتق باعت  از  هتاد مختلتف   قسن  الروها از د غذیه
 عت اد زیتادد از    ش و و درون آن روبذ رفتن ار باط طبق و

الرو شتتون . ضتتعیف وغیتتر بتتارور متتی  چروکیتت و،  آنهتتا
بتذرهاد  از  ،د ختود از طبتق   غذیه دسرخرطومی در ادامه

یته کتردو و باعت     د خارلته نیز  غذنرم و  ازو  شالیل ش و
 شود.نابودد آنها در درون طبق می

هاد مورد حنله به   ریج رنتگ طبیعتی ختود را از    طبق     
کننت . اگتر چنانچته    خشک ش ن متی دس  دادو و شروع به 

د یک یا دو عت د الرو سترخرطومی قترار    مورد حنله طبق،
معنتتوال   ،شتتالل شتت ن طبتتقگرفتتته باشتت  خشتتالی ن و بتتی 

-موضعی بودو و قسن  آلودو طبق عتی  فو  را نشان می

د چنت ین الرو قترار   ده  و در صور ی که طبق مورد حنله
طبتق   ،گرفته باش  رش  و ننو آن متوقف شت و و در ادامته  

 شود.     زدو ر از موع  خشک می
کامل ش ن دورو رش  و ننتو الرود   ،شرای  طبیعیدر      

)میتانیین   27-32 هتا بتین  ون طبتق این سترخرطومی در در 
کش . بع  از سپرد ش ن این طو  می روزروز(  3/2±1/28

شتالل  مرغتی  د  خت  دورو، الرو کامل در درون طبق حفترو 
بته شتفیرو    بت یل  رنیی را آمادو کتردو و در درون آن   یرو
شود. سطح داخلی این حفترو صتاف و صتیقلی بتودو و     می

بقایتاد گیتاهی و احتنتاال     سطح خاردی آن،  یرو رنگ و از 
شتود.  فضوال  خشک ش و الرود درون طبق ستاخته متی  

متتر  میلتی  2-5/2 متتر و قطتر آن  یلیم 6-7 طو  این اطاقک
 5-8 د شتفیرگی بتین  اطاقتک( است . طتو  دورو    10) ع اد 

روز طو  کشی و و بع  از سپرد شت ن  ( 2/6±7/1)میانیین 
ن . رنتگ  شواین دورو حشرا  کامل سرخرطومی ظاهر می
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-اد روشن بودو و رود آنها لالته قهوو ،حشرا  کامل دوان

شود. ب ن آنها نترم و بستیار شتالنن و    هاد کوچک دی و می
وز در درون ( ر5/4±4/2)میانیین  3-8 اس . حشرا  کامل

طبق باقی مان و و بع  از آن براد پی ا کردن مالتان مناستب   
در این  شون . گذرانی از درون طبق خار  میبراد زمستان

 کن .  م   رنگ حشرا  کامل  ا ح  زیادد  غییر می
زیستتی  د کامل،  نهتا مرحلته   دزیستی حشرو دمرحله     

هتا  وست    باش  زیترا  خت   قابل روی  این سرخرطومی می
رنتگ( پوشتان و   هاد مادو بتا فضتوال  )ستیاو   سرخرطومی
د الرود و شتفیرگی آن نیتز در درون طبتق    ش و و مرحله

 شود.  سپرد می
زوولفر و هاریس هاد انجام ش و  وس  نتایج بررسی      

ده  که رش  و ننو سرخرطومی از ( نشان می1984)
د د  خ   ا ظاهر ش ن حشرا  کامل آن در منطقهمرحله

هاد ریس روز و نتایج بررسی 55 ا 45یوراد سوییس 
-این بازو ،د گاال ین آیال  مونتاناد آمریالا( در درو1982)

نتایج بررسی ده . روز نشان می 62 ا  39زمانی را د 
زمانی بین  دد ارومیه فاصلهحاضر نشان داد که در منطقه

روز طو   37-48گذارد  ا ظاهر ش ن حشرا  کامل  خ 
ان  که ( گزارش کردو1984زوولفر و هاریس )کش . می

الروهاد سرخرطومی در پایان سن چهارم الرود، سلولی 
رنگ را آمادو کردو و در د سیاودیواروبیضی شالل  با 

حشرا  کامل نسل د ی  بع  از شون . درون آن شفیرو می
روز در اطاقک شفیرگی باقی مان و و  10 ا  7ظاهر ش ن 

گذرانی سپس آن را براد پی ا کردن محل مناسب زمستان
رود هاد خود را گران بررسیاین پژوهش .کنن  رط می
،  C. nutans  ،S. marianumهاد گیاهی میزبان

Carduus pycnocephalus L.  و ،C. vulgare  انجام
 . دادو بودن 

هاد زوولفر هاد حاصل از پژوهشیافتههنچنین       
ده  که این د رین در شر  ا ریش نشان می( در درو1967)

سرخرطومی در این منطقه داراد یک نسل در سا  بودو 
دو نسل در سا   وانن   ا ولی بخشی از دنعیّ  آن می

( نیز در دنوب 1999هاد اشلینن )یافتهایجاد کنن . نتایج 
د یک نسلی بودن سرخرطومی در اروپا نشان دهن و
 دنوب اروپا اس . 

 
 مشخصات تخم

هاد این سرخرطومی بیضی شالل و رنگ آنهتا زرد   خ     
و  17/0 ±03/0روشن اس . قطتر و طتو  آنهتا بته  ر یتب      

 (.الف 2ل)شال باش می مترلیمی 03/0±55/0
 

 مشخصات الرو
 ستفی   ایتن سترخرطومی   هتاد ب ن در الرو عنومی رنگ    

 م(.  2اد روشتن است  )شتالل   و رنگ سر آنهتا قهتوو   کرمی
 در الروهاد  تازو  فتریخ شت و    آنو  ب ن قوسی شالل و ط

و در  ب(2)شتالل  متر میلی ( 83/0±16/0)میانیین  0/1-7/0
 ( 61/12±43/0)میتانیین   12-13 الروهاد کامت  رش  یافتته 

قفس سینه  عرضباش . هنچنین متر میمیلی 5/3قطر آن  و
 5/2-2/3 کپستتو  ستتر در الروهتتاد کامتتل بتته  ر یتتب    و

( 52/1±36/0)میتتانیین  3/1-8/1 و( 83/2±36/0)میتتانیین 
متر اس . موهاد رود ستر در الرو کامتل بته ختوبی     میلی

 -متود دلتویی    شتش مود پشتتی،   10رش  کردو و شامل 
 مود پیشانی اس . 10دانبی و 

 
 مشخصات شفیره

طتو  بت ن   هاد این سرخرطومی به رنگ سفی  و شفیرو     
 است . متتر  میلتی ( 64/12±47/0)میتانیین   3/12-2/13 آنها

)میانیین  9/3- 1/4 قسن   ریندر پهن هاشفیرو ب ن عرض
هتا اغلتب در   . شتفیرو  (2)شتالل   متر است  میلی( 1/0±0/4

 خورن .درون ا اقک شفیرگی  الان می
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گذاري در قاعده طبق، ب: الرو سن هاي گياه خارلته، الف: تخم و محل تخمدر طبق R. conicusمراحل مختلف زیستی سرخرطومی  -2شکل 

 .کامل در درون طبق: شفيره و حشرهد: الرو سن آخر در درون طبق، جاول، 

 
 ی سرخرطومیشدت حمله

هاد صحرایی نشتان داد کته از   نتایج حاصله از بررسی     
و  1393 هتتادد متتورد بازرستتی در ستتا بو تته 200 عتت اد 
بو ته    91و  83بو ه( بته  ر یتب  عت اد     100)هر سا   1394

ها قرار گذارد سرخرطومی در رود طبقمورد حنله و  خ 
 گرفته بودن .  

 تا   20د خارلته )کته داراد  بو ه 100هاد بازرسی طبق     
نشتان   1394و  1393ع د طبق بودن ( در اواس  مرداد  80

هتاد هتر   درصت  طبتق   73 درص  و ح اکثر 5داد که ح اقل 
 11و حت اقل   1393درص ( در ستا    48±12بو ه )میانیین 

هتاد هتر بو ته )میتانیین     درصت  طبتق   79درص  و ح اکثر 
گتذارد  متورد حنلته و  خت     1394درص ( در سا   11±53

 سرخرطومی قرار گرفته بودن .  

هتاد  عت د از طبتق   100نتایج حاصل از شتالافتن  عت اد        
رطومی، براد شنارش  عت اد الروهتاد   د سرخمورد حنله

الرو سرخرطومی قادر  شش ا درون هر طبق نشان داد که 
 ،باشن  با ایتن حتا   هاد بزرگ خارلته میبه زن گی در طبق
الرو شتش   ع اد  ،طبق شالافته ش و 100 نها در یک ع د از 

عت د از   50میتانیین  عت اد الرو در    سرخرطومی پیت ا شت .  
و  1393ع د در ستا    46/2±23/1هاد مورد بررسی، طبق
 86و  80در چنتین  بود. هت   1394ع د در سا   17/1±26/2

 1394و  1393حنلتته در ستتا   هتتاد متتورداز طبتتقدرصتت  
 ع اد یتک  تا سته عت د الرو سترخرطومی ودتود داشت .        

ع د الرو سرخرطومی قادر به رش   ششعلیرغ  این که  ا 
 سته   ودود یک  ا نباشو ننو در درون هر طبق خارلته می

د هتاد متورد حنلته   درص  طبتق  80ع د الرو در بیشتر از 
اد گونته  تاثیر رقابت  درون و بتین    دخارلته نشتان دهنت و  

 طبتق باشت .  مانی الروهاد این سترخرطومی متی  رود زن و
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داراد فتون   Asteraceaeد هاد خاردار گیاهتان  یترو  گونه
تن  ختتوار هستتهتتاد مختلتتف حشتترا  گیتتاو غنتتی از گونتته

که رقاب  نستبتا  شت ی د نیتز    ( 2004ناکامورا و ناکامورا، )
بردارد از منتاب  درون طبتق ودتود    در بین آنها براد بهرو

هتا  دارد. این رقاب  باع  مح ود ش ن  ع اد هر یک از گونه
شتود. در بررستی انجتام    هاد مورد حنله میدر درون طبق

اد بتین  گونه( رود رقاب  بین1996ش و  وس  وودبورن )
R. conicus    و میتس بتذرخوارUrophora solstitialis 

(L.)  هاد گیاو در طبقC. nutans ،     رقابت  شت ی  ایتن دو
گونه مورد  ایی  قرار گرفته اس  که نتیجته آن نیتز کتاهش    

هایی بتودو است  کته    هاد فو  در طبق ع اد هریک از گونه
در  د متورد حنلته قترار گرفتته بودنت .     و وس  هر دو گونه
د سرخرطومی یا هایی که  نها مورد حنلهحالی که در طبق

 ع اد هر یک از آنها در درون طبق  ،میس قرار گرفته بودن 
و  U. solstitialisهتاد  بیشتر بود. در ایتن بررستی میتس   

Terellia serratulae (L.)  از ختتانوادوTephritidae  از
هتتاد رایجتتی بودنتت  کتته بتته هنتتراو حشتترا  کامتتل   گونتته

هتتاد خارلتتته )بعتت  از ستتپرد ستترخرطومی از درون طبتتق
هتاد  ش ن . میسکردن مراحل الرود و شفیرگی( خار  می

د ( از رود هنین گیاو از منطقه2011پور )فو   وس  کری 
هنچنتتین نتتتایج انتت . آورد و گتتزارش شتت وارومیتته دنتت 

( در آمریالتتاد شتتنالی 1985هتتاد گتتودن و ریالتتر )بررستتی
خ بقتا  الروهتاد سترخرطومی بشت       نتر ده  که نشان می

اد بین الروهتا  رقاب  درون گونهوابسته به انبوهی بودو و 
یالی از  .Carduus pycnocephalus Lهاد در درون طبق

عوامل اصلی مرگ و میتر الروهتا و کتاهش  عت اد آنهتا در      
   باش . ها میدرون طبق

 
 یخارلتيه در منققيه   طبقپارازیتوئیدهای سرخرطومی 

 ارومیه
هتتاد مربتتوط بتته پارازیتوییتت هاد   در طتتو  بررستتی      

د ارومیه  ع اد دو گونه خارلته در منطقه طبقسرخرطومی 
هاد این سرخرطومی بته شتر    زنبور پارازیتویی  از شفیرو

 :زیر به دس  آم ن 
 Baryscapus crassicornisزنبور پارازیتوئید  -1

(Erdös) (Hymenoptera: Eulophidae)  
ستا  از   دودر طتو    یت  هاد ایتن زنبتور پارازیتوی  ننونه    

 بررسی حاضر و به شر  زیر به دس  آم ن .
زنبتور متادو در مترداد متاو      17زنبور نتر و   12 ع اد  الم(
زنبتور متادو در    13زنبتور نتر و    هش و  ع اد  1393سا  

هاد این سرخرطومی خار  از شفیرو 1394مرداد ماو سا  
 ش ن .
 متاو زنبتور متادو در اردیبهشت     11زنبور نر و  9 ع اد  ب(

زنبتتور متتادو در   پتتنجزنبتتور نتتر و   شتتشو  1393ستتا  
گتتذران هتتاد زمستتتاناز طبتتق 1394ستتا   متتاواردیبهشتت 

 خارلته به دس  آم ن .  
اد  یترو بتودو و داراد   ب ن زنبورهتاد نتر و متادو قهتوو       

هتا زرد  اد، پادرخشن گی آبی متالیک هستن . شاخک قهتوو 
اد ها که قهتوو اد  نام رانران و بخش قاع وبه استثناد پی

)شيک    اد است  د انتهایی پنجه پاها قهوو یرو هستن . حلقه
3 .) 

 
                     ، ب: الروهايR. conicus، الف: الرو پارازیته شده سرخرطومی  Baryscapus crassicornisزنبور پارازیتوئيد  -3شکل 

B. crassicornis  ،ي کامل زنبور : حشرهجدر داخل الرو پارازیته سرخرطومیB. crassicornis.      
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 .B فاو  زمانی فو  در خرو  حشترا  کامتل زنبتور         

crassicornis دونسلی بتودن آن در منطقته    دنشان دهن و
-گونته اطتعتا ی در متورد زیست     اس . از آنجایی که هیچ

گذرانی آن  اکنون منتشر نشت و  زمستاند شناسی و نحوو
گیرد کرد که این زنبتور بته شتالل الرو     وان نتیجهاس  می

هاد پارازیته میزبان خود کامل و یا شفیرو در درون شفیرو
-از آن خار  متی ، گذرانی کردو و در بهار سا  بع زمستان

 .Rد الرود با فعتا  شت ن مرحلته   ، پارازیتویی  فو شود. 

conicus    در طبیع ، الروهاد پیشتاز آن را انیلتی کتردو و
کنت . در  رش  و ننو خود را در ب ن ایتن الروهتا کامتل متی    

بتا  شتود و  ماو از ب ن الروهتاد پارازیتته ختار  متی    مرداد 
متاخر سرخرطومی و انیلتی کتردن آنهتا     دبه الروها حنله

در  کنتت . الروهتتاد نستتل دومیمتت نستتل دوم ختتود را آغتتاز
به صور  الرو و یا شفیرو رش  کردو و  درون ب ن میزبان
هتاد  در داخل طبتق  و میزبانهاد پارازیته در درون شفیرو
ن  و در بهار سا  بع  به شالل نکگذرانی میخارلته زمستان

  .   نشوحشرو کامل از آنها خار  می
داراد انتشتتار  Baryscapus Förster, 1856دتتنس      

یوکتتوف، ؛ کاستتتی1991اهتتام، ؛ گر1990)الستتا ، دهتتانی 
گونتته از آنهتتا شناستتایی و    116و  تتاکنون ( بتتودو 1995

هتاد ایتن دتنس    گونته (. 2013، )ریبس وصیف شت و است   
بطور معنتو  پارازیتوییت  درونتی و  جنعتی هستتن  ولتی       
 بطور غیرمعنو  پارازیتویی  درونی و انفترادد نیتز هستتن    

هتاد  ه اکثرا  الرو و شفیرو(. ک1991؛ گراهام، 1990 ، )السا
غشتتاییان و داران، بتتا پولتتکهتتاد بتتا حشتترا ی از راستتته

-دهن  اگر چه میسپوشان را مورد حنله قرار میبا سخ 

کننت  بتا   را نیز گاهی انیلی متی  Tephritidaeهاد خانوادو 
هتتایی از ایتتن حتتا ، بتته نتت ر  دیتت و شتت و استت  کتته گونتته

ها را نیتز متورد حنلته قترار     باالن، نوباالن و عنالبو نادور
  (.  2011کووا و هنالاران، )ییورن دهن می

 1954در ستتا   B. crassicornisزنبتتور پارازیتوییتت       
آورد شتت و از کشتتور هتتاد دنتت از ننونتته Erdös وستت  

مجارستان  وصیف و به دنیاد عل  معرفی ش . این زنبتور  
هاد به با استفادو از ننونه Graham وس   1991در سا  

 Larinus turbinatusدستت  آمتت و از ستترخرطومی    

(Gyllenhall)  هتتاد گیتتاو خارلتتته مجتت دا    از داختتل طبتتق
 اکنون از کشورهاد آلنان، چک،  د فو گونه وصیف ش . 

 ،  رکیتته(1966چینتتی، )دومنتتی استتلواکی، فلستتطین اشتتغالی
کتتووا و یتتورن)ی ،  روستتیه(2005 تتاش و گنچتتر، )ستتاکا 
( گتزارش شت و   2011پتور،  و ایران )کتری   (2007هنالاران، 

 .اس 
 Bracon (Cyanopterobracon)زنبتور پارازیتوییت    -2

armeniacus Tel., 1936. (Hymenoptera: 

Braconidae)   (4)شالل 

 چهتار  عت اد   شامل این زنبور د مطالعه ش وهاد ننونه     
 23 تا   12د زمتانی  بود که در بازو مادو فرد هف نر و  فرد

د هاد آلودواز طبق 1394و  1393هاد اردیبهش  ماو سا 
ایتن زنبتور در   گزارشتی از انتشتار    خارلته به دس  آم ن .

آن را از کشتتور ( 1998)پتتام ایتتران منتشتتر نشتت و استت .  
ی از هتای ( بختش 1986) قبرس گزارش و به نقتل از  وبیتاس  

را  نهتا منتاطق انتشتار ایتن زنبتور ذکتر کتردو          رکیهغرب 
( مج دا  آن را از 2012بیارستن و اردوغان ) هنچنیناس . 

آنرا از نواحی شنالی  (2017بیارستن و هنالاران ) رکیه و 
د هر کت ام  ش و )هاد( مطالعهان . ننونهقبرس گزارش کردو

 د آنهتا گران  نها یک فرد متادو بتودو و هنته   پژوهشاز این 
 وان ان  علیهذا میمیزبان زنبور فو  را ناشناخته ذکر کردو

د نایتاب و  گونته  B. armeniacusنتیجه گرف  کته زنبتور   
اد بتودو و بتراد اولتین بتار در نتتایج      کنتر شتناخته شت و  

د شتود. هنچنتین رابطته    حقیق حاضر از ایران گزارش می
اد میزبانی این زنبور با حشرا ، با معرفتی الروهت   –انیلی 

به عنتوان میزبتان زنبتور فتو ،      R. conicusسرخرطومی 
 .Bهتاد زنبتور   ننونته گیترد.  براد اولین بتار صتور  متی   

armeniacus د  تتتاریخ طبیعتتتی مجارستتتتان  در متتتوزو
 شون . )بوداپس ( نیه ارد می
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و )ب( شفيره همان زنبور در درون  R. conicusگذاري روي بدن الرو در حال تخم Bracon armeniacus)الف( زنبور ماده  -4شکل 

 .ي الرو انگلی شده سرخرطومیپوسته

 
پارازیتتته شتت ن ایتتن ستترخرطومی  وستت  زنبورهتتاد       

 Perilitusو  Bracon Fabricius هتاد پارازیتوییت  دتنس  

Nees von Esenbeck  گودلو و اوزبتک،  گزارش ش و اس(
   (. 2012؛ زیالیچ و هنالاران، 2011

هنچنین پارازیته ش ن الروهاد این سرخرطومی  وس      
 Microctonus aethiopoidesزنبورهتتاد پارازیتوییتت   

Loan (Hymenoptera: Braconidae)  متتتتوراد و(
 Bracon melitor (Say)  ، Nealiolus( 2002هنالتاران،  

curculionis (Fitch.)  از ختتتتتتانوادوBraconidae  و
Campoplex polychrosidis Viereck 

(Hymenoptera: Ichneomonidae)  ،دود و کتتتتتوط(
 گزارش ش و اس . (1982
نستب    Asteraceaeهاد خاردار گیاهان  یترو  طبق گونه     

هاد این گیاهان داراد فتون بستیار غنتی از    به سایر قسن 
ا در از بتین بتردن   خوار اس  که نقش مهنی رحشرا  گیاو

بذور آنها به عه و دارن . زیرا طبق این گیاهتان سرشتار از   
مواد غذایی و مع نی بودو و خارهاد فراوان رود طبق نیتز  

هتا در برابتر   محافو  خوبی را بتراد حشترا  درون طبتق   
؛ ناکتامورا  1995کن  )ردفرن، داران شالارگر فراه  میمهرو

  منتشترو در ار بتاط   (. در بررسی مقتاال 2004و ناکامورا، 
هاد هرز  وس  کراولتی  با شالار پیش از انتشار بذور علف

عنتتوان  هیتته شتت و استت . در ایتتن  60( فهرستتتی بتتا 1992)
-بتا  هاد دوبتاالن، ستخ   فهرس  الروهاد حشرا  راسته

داران به عنوان عوامل اصلی شالار بذور پولکپوشان و با 

ز انتشتار آنهتا   هاد مختلف گیاهی پیش اهاد هرز  یروعلف
انت . میتزان  لفتا  وارد شت و  وست  حشترا        معرفی ش و

هاد مادرد نسب  به بذرخوار به بذور گیاهان در رود پایه
هتتاد گیتتاهی مختلتتف هتتاد مختلتتف حشتترا  و گونتتهگونتته
میزان  لفتا  واردو   ،اس  ولی در بیشتر موارد متغیربسیار

 ؛1986)رانتت ا ،  درصتت  گتتزارش شتت و استت  90بیشتتتر از 
(. ختوردو  1996؛  ورنر و هنالاران، 1989من، کراولی و گیل

د هاد هرز  وس  مودودا  زنت و علف دش ن بذور  ولی 
 رین عوامل از بین یالی از مه  ،مختلف در رود پایه مادرد

هاد هرز قبل از پراکن و ش ن آنها اس  که رفتن بذور علف
 Asteraceaeد  تتا حتت ود زیتتادد در متتورد گیاهتتان  یتترو  

 مطالعه ش و و اهنی  آنهتا متورد بحت  قترار گرفتته است       
؛ هونتت ط و 2004؛ ناکتتامورا و ناکتتامورا،  1995)ردفتترن، 

     (. 2006؛ کتتتوپرودووا و متتتار ینالووا،  2005متتتار ینالووا، 
هاد الروهاد این سرخرطومی باع   خریب ساختارد طبق

C. nutans   ،شتت و و ضتتنن انهتت ام بتتذرهاد درون طبتتق
د خود غتذاد  شود که به نوبهمودب  شالیل گا  در آن می

 کنتت گتتاو مناستتبی را بتتراد الرو فتتراه  متتیفتتراوان و پنتتاو
 (. 1984هاوس و اللون و، )شور 

هاد هرز  در  تتش  د م یری  علفگران حوزوپژوهش     
می بتتراد زاد بتتوهستتتن   تتا از حشتترا  و عوامتتل بینتتارد

؛ 1994هتام،  هاد هرز استفادو کننت  )باکینتگ  مبارزو با علف
(. در فهرست   هیته شت و  وست      1998دولین و گریفیتس، 
د بتومی  گونته حشترو   40( نتام  1998دولین و گتریفیتس ) 
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آوردو ش و است  کته  وانتایی ختوبی را در مهتار زیستتی       
 ان .   هاد هرز از خود نشان دادوعلف
ی آنهتا  کنت ریشته  هتاد هترز،  از مهار زیستی علف ه ف     
و  ثبیت  دراز مت      کاهش  تراک  ایتن گیاهتان    س  بلالهنی

ن سطح باع  خستار   سطحی اس  که در آ راک  آنها در 
مهتار  عوامتل   ،بنتابراین (. 1983)شترودر،  اقتصادد نشون  

کش باشتن . بلالته عوامتل     وانن  هنانن  یک علفننیزیستی 
هاد هترزد هستتن  کته در    ر رود علفافزایش  نش و فشا

استتقرار بیشتتر گیاهتان هترز      از مان  ،هاد طبیعیوزیستیا
؛ 1996) ورنر و هنالتاران،  شتون  ستاز متی  مهاد  و مستلله 

 (.1997ویس، 

-موفقی  در استفادو از دشننان طبیعتی و بتومی علتف        

هاد هرز براد مهار این گیاهان، مستتلزم افتزایش دنعیّت     

و حفظ انبوهی آنها در یک ح  مناسب و کتافی  این حشرا  
هتاد  بترد اصتلی در ایتن زمینته، شناستایی دنبته      اس . راو

مختلف زیستی آنها و حسن   بیر عواملی است  کته باعت     
-شتون . راو افزایش و یا کتاهش دنعیّت  ایتن حشترا  متی     

بردهاد حفاظتی براد صیان  از دشتننان طبیعتی و بتومی    
دبتاخ و روزن   ورد  وست  هتاد هترز در مقتاال  متر    علف

متتورد بحتت  و بررستتی  (1995( و شتتل ون و کریتت  )1991)
ب ون شک سرخرطومی طبتق خارلتته بته     قرار گرفته اس .

بومی این علف هرز بتا   و عنوان یالی از عوامل مهار زیستی
 غذیه از بذور این گیاو و نابود کردن آنها مان  از گستترش  

 .شودو افزایش  راک  آن در منطقه می
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Abstract 

Bull thistle Cirsium vulgare (Savi.) Ten. 1835 (Asteraceae) is a biennial weed that causes serious 

problem in grassland and cultivated areas. The biology of bull thistle seedhead weevil, Rhinocyllus 

conicus as a biocontrol agent of C. vulgare were studied in Urmia region. The results showed that, the 

R. conicus has a single generation per year and overwinter as adult. Adults emerge from hibernation at 

the end of May. They establish on host plant and feed on the leaves and soft stems of them. Adults 

mate from time to time throughout their life span. Then, fertilized females lay eggs below the capitula. 

Eggs are laid singly into a hole bored by female. The incubation period was 5-8 days in natural 

conditions. Upon hatching, the young larvae penetrate into the seedhead where they feed on receptacle 

tissue and developing seeds. Up to 6 larvae can develop in larger capitula. Larval development in 

natural conditions takes 27±5 days. Once larvae are mature, they consume and destroy the seedhead.  

Mature larvae make an egg shape and black color pupal cell in capitula and then pupate. The pupa 

completes its development in 9-14 days. Emergences of new adults begin in early July, then leave the 

capitula and search for suitable overwintering site. They reemerge in May of following year. The larvae 

of R. conicus were parasitized by two species of parasitic wasps namely, Baryscapus crassicornis 

(Hym.: Eulophidae) and Bracon armeniacus (Hym.: Braconidae). The species B. armeniacus is newly 

recorded from Iran.  

Keywords: Biology, Biological control, Cirsium vulgare, Rhinocyllus conicus. 
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