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  چکیده 

 گلرند   کشدت  ی مناطق عمده  مزرعه منتخب در  14ها در  آفت و دشمنان طبیعی آن حشراتدر این مطالعه تراکم جمعیت 
و پرورش  گیری تور حشر شمارش درجا، ازجمله برداری، نمونه های مختلف روش، با استفاد  از استان نهبهار  و تابستا
گونده دشدمن طبیعدی     9گونده آفدت و    23 درمجمدو  تحقیدق   نیادر بررسی شه. بر اساس فنولوژی گیا  و حشرات کامل 

 .باشنهزیر می به شرح ها آن نیتر مهمکه  شه  یآور جمع
  : کننه وز  تغذیه میقاز که  یتاالف( آف

Acanthiophilus helianthi, Chaetorellia carthami (Dip., Tephritidae); Larinus flavescens, L. 

liliputanus (Col., Curculionidae); Oxycarenus palens, O. hyalipennis (Hem., Lygaeidae)   

در  C. carthami استثنای به. این حشرات کننه مییرون قوز  تغذیه از ب 6و  5 های گونهاز داخل قوز  و  4تا  1 های گونه
 Oxycarenusو  .A. helianthi ،Larinus sppآلودگی قوز  ها به درصه حهاکثر  مناطق مختلف استان انتشار دارنه.

spp. ( 9/15به ترتیب در مناطق اصفهان)( بود.12( و اصفهان )5/3، آران و بیهگل )  

 : نماینه های گیا  تغذیه می ایر انهامکه از س یآفات (ب
Uroleucon compositae (Hem., Aphididae); Neoaliturus fenestratus (Hem., Cicadellidae); 

Chromatomyia horticola (Dip., Agromyzidae) 

عدهد در   300دسدتان ) این آفات در مناطق مختلف استان انتشار دارنه. حهاکثر آلودگی به این آفات به ترتیب در منداطق ار 
( یمترمربعد کدادر ید     10بوتده آلدود  در    2/11تور( و اردستان ) 100عهد در  18سانتیمتر انتهایی شاخه(، اصفهان ) 10

 بود.  
 ج( دشمنان طبیعی آفات:

Antistrophoplex conthurnatus (Hym., Torymidae); Bracon hebetor (Hym., Braconidae); 

Pachyneuron concolor (Hym., Peteromalidae), Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae); 

Pachyneuron concolor (Hym., Pteromalidae); Coccinella septempunctata, Hippodamia variegate 

(Col., Coccinellidae) 

 ی شداارگر هدا  کفشدهوز   7و  6ای ه گونهو  ها شتهپارازیتوئیه  5و  4 های گونهپارازیتوئیه مگس گلرن ،  3تا  1 های گونه
 5/3(، اردسدتان ) قدوز   100عهد در  20ناطق اصفهان ). حهاکثر تراکم جمعیت این سه گرو  به ترتیب در مباشنه یم ها شته

 تور( بود. 100عهد در  16قوز ( و اردستان ) 100عهد در 
 

   .Carthamusآفات، دشمنان طبیعی، گلرن ، کلیدی:  هایواژه

 مقدمه
گیددداهی  (.Carthamus tinctorius L) گلرنددد 

جددنس اسددت.  (Asteraceae) کاسددنی از تیددر  سدداله یدد 
Carthamus 25  گونده   وگونه مهم داردC. tinctorius 

زراعی آن در دنیا اسدت. گلرند  گیداهی اسدت       تنها گونه
تدا   30ارتفدا    بهخاردار  ی با شاخ و برگ و جثه ساله ی 
% روغدن  45تدا   30حاوی های آن  متر، که دانه سانتی 150
مصدار  دیگدر گلرند      ازجمله(. 1370باشه )ناصری  می
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 ی توان به استفاد  از گل و دانده  ، میکشی روغنعالو  بر 
، دارویی و غذایی و نیز کنجالده آن  رنگرزیآن در صنایع 

 (.  1370پور  در تغذیه دام و طیور اشار  کرد )خواجه
آفات گلرند   در منابع داخلی اطالعات انهکی در مورد 

وجود دارد و در کل از دو گونه سن  )سن  تخم گلرند   
            و سدن  تخدم پنبده یدا      .Oxycareus pallens H.Sیدا  

O. hyalipennis Costa  ( و ی  گونه مگس میو  )مگدس
( نام برد  Acanthiophilus helianthi Rossiگلرن  یا 

الی این در حد  .(1373مهرس اول  ،1368شه  است )بههاد 
گونده حشدر  آفدت از روی     22است کده در دنیدا حدهود    

  بده دو راسدته   هدا  آناغلدب  گلرن  گزارش شه  است کده  
بالپوشددان تعلددق دارندده. در منطقدده     دوبددا ن و سددخت 

گدزارش   از روی گلرند   گونه حشر  آفدت  15خاورمیانه 
گونده   چهدار بدالپوش و   گونده سدخت   11شه  کده شدامل   

همچندین  . (1999ماداران  )کامپوبوسو و ه باشه دوبال می
گونه و  15گلرن  از ( Descriptorراهنمای توصیف ) در
آفدات   عندوان  بده جنس حشر  و ی  گونه کنه گیداهی   پنج

. بررسددی (1987نددام  )بددی گلرندد  نددام بددرد  شدده  اسددت
 در هنهوسدتان  نشدان داد کده  ( 1999بادوریا و همااران )

آفددت اصددلی   Tephritidae از خددانواد  گوندده مگددسدو 
ها تحت شدرای  ابدری بده     باشنه و جمعت شته لرن  میگ

در منطقده توسداانی دو    .مهت ید  هفتده افدزایا داشدت    
و ( Puccinia carthami Corda)عامددل زندد  گلرندد  

مگددس گلرندد  عوامددل خسددارتزا بدده گلرندد  محسددوب    
 تدرین  مهدم . مگس گلرند  یادی از   (1999)سالرا  شونه می

گونده   سده  لهوسدی  بده باشده کده    آفات گلرن  در مصر می
ازی و گد )ح گیدرد  قدرار مدی   موردحملده  پارازیتوئیه زنبور

مگددس  (1979) گیددرای مطالعددات طبددق (.1983مورسددی 
 Xanthium) زردیندده خددار تواندده بدده گیددا  گلرندد  مددی

spinosum L.)       .که اهمیدت دارویدی دارد نیدز حملده کنده
گونده   23نشدان داد کده   آفدات گلرند  در عدرا       بررسی

 دوگونه سدن،  شا ، بالپوش سخته گون 11حشر  شامل 
ی  گونه پروانه و ی  گونه  ،گونه تریپس دوگونه دوبال، 

طبدق  . (1977)سدلیم   وجدود دارنده    موریانه روی گلرن 
هدددای  گونددده( روی 1380) قرالدددی و جوزیدددانبررسدددی 

 .Ch  گونه،   Chaetorellia (Dip.: Tephritidae)جنس

carthami Stackelberg از گلرند   مهدم  آفدت   عنوان به
و قرقیزسدتان گدزارش    فلسطین اشغالیعرا ،  کشورهای
 . شه  است

سددطز زیددر کشددت گلرندد  در کشددور در سددال  
میددزان تولیدده بددا  هاتددار 2257دل امعدد 1393-94زراعددی 
اسدتان اصدفهان    .اسدت ورد  شه  تن در هاتار برآ 3214

و  هاتدار(  1201) ه سطز برداشت گلرند  صدر 21/53با 
تن( رتبه اول سدطز   1796گلرن  ) درصه تولیه 88/55با 

به خدود اختصدا    تولیه گلرن  کشور را میزان کشت و 
کشدت گلرند  در   . (1395)احمهی و هماداران،   داد  است

، بهار  رایدج اسدت  صورت  بهاصفهان اغلب مناطق استان 
بهدار    برکشدت در مناطق اصفهان و اردستان عالو  ولی 

، طدی  ه حاضرمطالعباشه.  کشت تابستانه نیز مرسوم می
بررسدی  جهدت   ،1394-95و  1393-94زراعدی   یها سال

وضعیت آفات فعال در مدزار  گلرند  اسدتان در هدر دو     
  صورت گرفت.      ها آنالگوی کشت و دشمنان طبیعی 

 
 هامواد و روش

آمددار سددطز زیددر کشددت گلرندد  در بددر اسدداس 
شدامل   ،گلرند   کشدت  عمه  همنطقچهار  اصفهان، استان

 51)به طدول جغرافیدایی    اصفهانرکه، مباهای  شهرستان
دقیقده   31درجده و   32دقیقه شدرقی، عدر     51درجه و 

)به وبیهگل ، آرانمتر از سطز دریا( 1542شمالی و ارتفا  
 34دقیقه شدرقی، عدر     29درجه و  51طول جغرافیایی 

متددر از سددطز  912دقیقدده شددمالی و ارتفددا   14درجدده و 
دقیقه  44درجه و  52)به طول جغرافیایی  ، اردستاندریا(

دقیقدده شددمالی و ارتفددا   44درجدده و  33شددرقی، عددر  
)به طدول جغرافیدایی    و شهرضا متر از سطز دریا( 1207
دقیقه  24درجه و  31دقیقه شرقی، عر   33درجه و  51

برای اجرای این  متر از سطز دریا( 1825شمالی و ارتفا  
گل و وبیده  آران مبارکده،  در منداطق تحقیق انتخاب شدهنه.  

ر  انجدام و در منداطق   ااز کشت به یبردار نمونهشهرضا 
تابسدتانه  و بهدار   از هدر دو کشدت   اصفهان و اردسدتان  

انجام شه. به این منظدور در   برداری نمونهجهاگانه  طور به
 مزرعدده( 14 درمجمددو ) دو مزرعدده / کشددتهددر منطقدده

 هددا آنمددنظم از  طددور بددهانتخدداب و طددی فصددل رشدده   
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حشرات آفدت   ،ر اساس فنولوژی گیا ب. شهبرداری  نمونه
بدده سدده دسددته تفایدد  و      هددا آنو دشددمنان طبیعددی  

 .انجام گردیه ، به شرح زیرها آناز  برداری نمونه
 

و  کننيد  فات که از داخل قوزه تغذیه ميی  آحشرات  الف(
 ها آندشمنان طبیعی 
 50هددا )مصدداد  بددا  پددس از تشددایل قددوز یدد  هفتدده 
 طدور  بده بازدیده و   دنظرمدور از مدزار    دهی( درصه قوز 
آوری   جمدع ( قوز  30هر کهام شامل ) نمونه 10تصادفی، 
هددددا در آزمایشددددگا  زیددددر    نموندددده سددددپس شدددده.

آلودگی زان مینو  آفت و  بررسی و استریومیاروساوپ
قدوز  نیدز    100تعدهاد  عالو  بدر ایدن،    تعیین گردیه. ها آن
تدا زمدان   تصدادفی چیده  شده و در آزمایشدگا       طدور  به

شده.   نگهدهاری در ظدرو  پدرورش   رات کامل خروج حش
پس از خروج  ها آنی و پارازیتوئیهها حشرات کامل آفات

 شه.   ثبت ها آن تراکمآوری و  به تفای  جمع
 

و  کننيد  بیرون قوزه تغذیه ميی فات که از  آحشرات  ب(
 ها آندشمنان طبیعی 
 50)مصدداد  بددا  هددا قددوز پددس از تشددایل یدد  هفتدده 
قدوز    100بازدیده و  انتخدابی  ر  از مزا دهی( درصه قوز 

تعیین شه.  ها آنو میزان آلودگی تصادفی انتخاب  طور به
 )آفات و دشمنان طبیعدی( حشرات همچنین تراکم جمعیت 

به تفاید  گونده   تور در امتهاد هر قطر مزرعه  50با زدن 
 مشخص شه.

 
گیياه تغذیيه    هيای  از سایر قسيمت فات که  آحشرات ج( 
 ها آنیعی و دشمنان طب نمایند می

 کده  درصدورتی بدرداری از ایدن حشدرات،     برای نمونده 
ها تحر  چندهانی نهاشدته و در نقداا خاصدی      ماننه شته

تصدادفی   طدور  هدر هر مزرعه  سده بوتده بد    تغذیه نماینه،
در هدر گیدا     .آلود   شمارش شه ی انتخاب و تعهاد ساقه

متدر انتخداب و تعدهاد     سدانتی  10آلود  به طدول    دو ساقه
شمارش گردیده. بدرای حشدراتی کده      ها آنوی حشرات ر

تصادفی انتخاب و حشدرات   طور بهگیا   30 ،تحر  دارنه
بده تفاید     هدا  آنآوری و تعدهاد   جمدع  ها آنموجود روی 

 تدور در  50 برداری، بار نمونهدر هر  ضمندر تعیین شه. 
و حشدرات شداار شده     شده  امتهاد هر قطدر مزرعده زد    

در آزمایشگا  تفای   ها آندشمنان طبیعی شامل آفات و 
تدراکم آفداتی ماننده میندوز و      تعیین گردیه. ها آنو تراکم 

کدادر ید     10با شمارش تعهاد بوته آلدود  در  آگروتیس 
جهت بررسی وضدعیت و تدراکم    تعیین گردیه. یمترمربع

های گیاهی حاوی مراحل پارازیتوئیههای این آفات، نمونه
میدایی در ظدرو    هدای مو شه  آفات ماننده شدته   هپارازیت

-جمدع  شده   خارجو حشرات کامل  شه  داد پرورش قرار 

 آوری گردیه.
بددا اسددتفاد  از  شدده  آوری جمددعهددای حشددرات  نموندده

شناسایی و  (2005)ترپلهورن و جانسون  کلیههای معتبر
نام علمی برای متخصصدین مربوطده    تائیهجهت تعیین یا 
 ارسال گردیه.

 
 یج و بحثانت

از روی گلرند   حشراتی کده   ،ا بر اساس فنولوژی گی
زیددر  بدده شددرح شددهنهآوری و شناسددایی  جمددعزراعددی 

 :هباشن می
 

و  نمایند که از داخل قوزه تغذیه می آفاتحشرات الف( 
 ها آندشمنان طبیعی 

  Diptera: Tephritidae( 1-الف

 Acanthiophilus helianthi Rossiهای  شامل گونه

باشده.   مدی  Chaetorellia carthami Stackelbergو  
به نام مگدس گلرند  از دیرزمدان در     A. helianthiگونه 

مندداطق مختلددف گلرندد  کدداری اسددتان وجددود داشددته و  
شده  اسدت    آفت اصلی گلرن  با آن مبدارز  مدی   عنوان به

ایددن مگددس عددالو  بددر گلرندد  زراعددی و  (. 1368)بهددهاد 
کاسدنی   تیدر  هدرز   هدای  علدف وحشی بده اندوا  مختلدف    

  .Silybum marianum (L.) Gaerthnازجملددده
)ال علدی و   کنهیز حمله مین   .Sonchus oleraceus Lو

 .  (1977همااران 
( 5/5طور میدانگین   )به 25تا  سههای آلود  از  در قوز 

هدا  میزان آلودگی قوز . شمارش شه مگس گلرن   شفیر 
بدود. حدهاکثر   متفداوت   مختلف در مناطقبه مگس گلرن  
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طالخونچدده و اصددفهان بدداد آ اسددالممندداطق آلددودگی در 
آفدت  ایدن  هدا بده    درصه قدوز   15مشاهه  شه که مبارکه 

و  بددرداری از مددزار   کشددت بهددار  نمونددهآلددود  بودندده. 
نشدان داد کده   در منداطق اصدفهان و اردسدتان     تابسدتانه 

و شهت خسدارت مگدس گلرند  در تداری       جمعیت تراکم
( نسدبت بده   اردیبهشدت فروردین و های ما کاشت دیرتر )

 .(1)جهول  تاری  کاشت زودتر )اسفنهما ( بیشتر است
 هددای هددای حدداوی  مگددس گلرندد  زنبور     از قددوز 
 آوری و شناسایی گردیه: جمعزیر پارازیتوئیه 

Antistrophoplex conthurnatus Masi 

(Torymidae); Habrobracon hebetor Say 

(Braconidae); undetermined specimens 

(Ichneumonidae); Pachyneuron concolor 

(Forster) (Peteromalidae) 
 عندوان  بده  زم به ذکر است که گونه آخر در اکثدر مندابع   

 هیپرپارازیتوئیدده حشددرات مختلددف گددزارش شدده  اسددت.
پارازیتوئیده   عندوان  بهاز مصر   Antistrophoplexجنس 

ازی و مورسددی گدد)ح مگددس گلرندد  گددزارش شدده  اسددت
 روهدای   (1977) انطبق گزارش ال علی و هماار .(1983

پارازیتدده  .Bracon spمگددس گلرندد  در عددرا  توسدد  
 عندوان  بده شونه. از اسدتان ایدالم شدا گونده زنبدور       می

  Tephritidaeهدای  هدای مختلدف مگدس    پارازیتوئیه گونه
 (.1383گزارش شه  است )قرالی 

بدرای اولدین بدار در      Ch. carthamiگونه  ،در ایران
  است )قرالدی و جوزیدان   از ایالم گزارش شه 1380سال 
و در ایددن تحقیددق بددرای نخسددتین بددار از اسددتان   (1380

های ایدن گونده بده تعدهاد      . نمونهشود اصفهان گزارش می
 شده   آوری جمدع  ،های آلود  معهود از ظرو  حاوی قوز 

ال ال علدی و   .(1)جهول  خارج شه ،وبیهگل از منطقه آران
  بدر گلرند    که این گونه عدالو  شهنهیادآور  (1976)علی 

 .C ازجملددهکاسددنی  تیددر سددایر گیاهددان   اززراعددی 

oxyacantha ،Silybum marianum ،Sonchus 

oleraceus و Centaurea iberica  نمایده  مینیز تغذیه. 
استان ایالم سه گونه مگدس فدو  را بده     از( 1383قرالی )

گدزارش   .Urophora mauritanica Maq  همرا  گونده 
  نمود  است.

 

  Coleoptera: Curculionidae( 2-الف

از  سددددرخرطومی دو گونددددهدر تحقیددددق حاضددددر، 
 L. flavescensهدای   تحدت ندام    .Larinus Germجنس

Germ.   وL. liliputanus Fst. آوری و شناسدایی   جمع
قبالً از استان فارس گزارش  L. flavescensگردیه. گونه 

 با شوسددای (. طبددق گدزارش 1355شده  اسددت )برومنده   
-تیدددددر روی گیاهدددددان   Larinusنسجددددد (1963)

فعددال اسددت. ایددن  Carduaceaeو   Compositaeهددای
 ولدی شدهنه،   آوری جمدع ها از مناطق مختلف اسدتان   گونه

بیدهگل  و آران  منطقده  در هدا  بیشترین میزان آلودگی قدوز  
هدا از    روهای ایدن سدرخرطومی  (. 1)جهول مشاهه  شه 

با ایجاد حشرات کامل د  و وکف قوز  شرو  به تغذیه نم
شدونه کده از سدوراخ     سوراخ بزرگی از ته قوز  خارج می

 مگس گلرن  کامالً متمایز است.
 

    Heliothis peltigera Schiff. (Lepidoptera: Noctuidae)( 3-الف

از اسدتان   نید ازا ایپاین گونه با نام کرم قوز  گلرن  
  آفدت  روهدای   (.1368تهران گزارش شه  است )پدروین  

کننده.   هدا تغذیده مدی    قوز  ازجمله گیا ، هوایی های انهاماز 
هدا سدبب از بدین     تغذیه  روها در مراحل اولیه رشه قوز 

 تدر  درشدت هدای   شود ولدی در قدوز    می  رفتن کامل قوز 
اطرا  آن تغذیه  های برگ روها معمو ً از سطز قوز  یا 

و  هدا  بدرگ سدبب تدوری شدهن     هدا  آنکننه، که تغذیده   می
 هدا  آنمیدزان خسدارت   و شود. تراکم  رو  می ها کاسبرگ

 واسدطه  بده در مزارعی کده تدراکم بوتده بیشدتر بدود  یدا       
میدزان  . بود، بیشتر داشتنهکوددهی زیاد سبزینه بیشتری 

متفداوت بدود    ها به آفت در منداطق مختلدف   لودگی قوز آ
 رصددهد 5/4 رشدده  متوسدد  در طددی دور  طددور بدده لددیو

 .(2)جهول  ونهر آفت از بین میاین ها توس   قوز 
 

 Eublemma parva Hubner (Lepidoptera: Erebidae)( 4-الف

کننده.    روهای این آفت نیز از درون قوز  تغذیده مدی  
از  روهای هلیوتیس بود  و  تر کوچ  روهای این گونه 

تراکم ایدن آفدت در    .باشنه میبه رن  عمومی زرد روشن 
کدم   اصدفهان  دآبدا  اسالم  منطقه جز به، اغلب مناطق استان

 (.1است )جهول 
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و  کننيد  از بیرون قوزه تغذیيه ميی  که  آفاتحشرات  ( ب
 :  ها آندشمنان طبیعی 

هددا،  هددا، سددن شددامل سددن  شدده  آوری جمددعحشددرات 
  Dermestidaeهددای سوسدد  و  هدداهددا، تددریپس  شددته
 هدای  اندهام روی  اغلدب . این حشدرات  (2)جهول  باشنه می

 هدا  آناز برخدی  کننده، امدا    قوز  تغذیه مدی  ازجملههوایی 
خسدارت  حمله کدرد  و  قوز   بهها اختصاصاً  ماننه سن 

 زننه. می
 
   Hemiptera: Lygaeidae( 1-ب

 .Oهدای  با نام  Oxycarenusدو گونه سن  از جنس

palens H.S.   وO. hyalipennis Costa  آوری  جمدع
گردیه. این دو گونه به ترتیب سن  تخدم گلرند  و سدن     

از  هدا  آن  (. تغذیده 1368ونه )بهدهاد  شد  تخم پنبه نامیه  می
هدای   و کدج شدهن قدوز    قوز  سبب خروج شیر  از قوز  

هدا سدیا  شده  و از بدین      درون قوز  دانهشود.  آلود  می
الگوهدای  ها در مناطق مختلدف و   تراکم این گونه .رونه می

هدا در کشدت    تدراکم سدن   (. 2)جدهول   کشت متفاوت بود
مچنین در کشت بهدار   تابستانه نسبت به کشت بهار  و ه

هدای   های زودتر نسبت به تداری  کاشدت   کاشت  در تاری 
هدا متفداوت و    دیرتر بیشتر اسدت. درصده آلدودگی قدوز     

 بود. درصه 20متوس  حهود  طور به
 
   Coleoptera: Dermestidae( 2-ب

این حشرات فق  در زمدان رسدیهگی و خشد  شدهن     
کده   هدا  سوسد  ایدن   .شدونه  ها در مدزار  دیده  مدی    قوز 

باشدددنه، ظددداهراً از  مدددی Attagenusاحتمدددا ً از جدددنس 
تراکم جمعیدت   ولی ،نماینه میتغذیه  شه  خش های  قوز 
  .(2باشه )جهول نمی توجه قابل ها آن

-نیز روی قدوز   ها تریپسها و فعالیت و خسارت شته

 وضیز داد  شه  است.ج تها دیه  شه که در قسمت 
 

گیياه تغذیيه    هيای  مانيدا سيایر   که از آفاتحشرات ج( 
 :  ها آنو دشمنان طبیعی  نمایند می

ات روی ریشده گلرند  دیده      خسارت و فعالیت حشر
هدا حشدراتی فعالیدت     هوایی بوتده  های انهامروی  نشه اما

 به شرحرا به دو گرو   ها آنتوان  می طورکلی بهدارنه که 
 ( تدراکم جمعیدت ایدن گدرو     3در جهول ) زیر تقسیم کرد.

 ارائه شه  است. ها آنفات و دشمنان طبیعی آ
 
      حشرات مکنده( 1-ج

گونه زنجدر  و   شاگونه شته،  سهاین گرو  شامل 
باشده. در حددال حاضدر خسددارت    گوندده تدریپس مددی سده  
هددا از اهمیددت اقتصددادی بیشددتری برخددوردار اسددت  شددته
در برخدی منداطق ماننده اردسدتان تدراکم و       کده  طوری به

هی است که زارعین مجبدور بده   به ح ها آنشهت خسارت 
 باشنه. می ها آناختصاصی علیه  پاشی سم
 
 ها  شته( 1-1-ج

در مناطق مختلف استان سه گونده شدته   روی گلرن  
ها بده   . این گونهآوری گردیه جمع Aphididaeاز خانواد  

 شرح زیر شناسایی شه.
Uroleucon compositae (Theobald), Pleotrichophorus 

glandolosus (Kalt.), Brachycaudus helichrysi (Kalt.) 

 ازجملده از روی گیاهدان مختلدف    ها گونهدر ایران این 
، 1366 )رضدوانی  انده  شه  گزارشهرز  های علفگلرن  و 

1370.)  U. compositae در  (خددونی شددته )موسددوم بدده
 صدورت  بده و دو گونده دیگدر    گونه غالب بدود همه موارد 

هدا   این شدته  .(3)جهول هنه شای در برخی مزار  دیه   لاه
. بزننده ها خسدارت   در مراحل مختلف رشه به بوتهقادرنه 

ها به شته خونی در مراحل اولیه رشه  آلودگی شهیه بوته
هدا   اردستان دیه  شه، در این حالت بوته همنطقدر ها  بوته

بدر اسداس    .شدونه  در رشده مدی   تدخخیر دچار کوتولگی و 
خدونی در    شدته جمعیدت  تراکم ( 3)جهول  ها برداری نمونه

 10عدهد شدته در    300متوسد    طدور  بده منطقه اردستان 
ها بود، این میزان در سایر مناطق  سانتیمتر انتهایی شاخه

 عهد بود.   90متوس   طور به
 دشددمنان طبیعددی زیددادی در مددزار هددا  از روی شددته

دو گونده   .آوری گردیده  جمدع شرح زیدر   به گلرن  استان
و  خارج شده   شه  ییایمومهای  هزنبور پارازیتوئیه از شت

 Lysiphlebus fabarum (Marshal)هددای  بدده نددام 

(Braconidae); Pachyneuron concolor Forster 

(Pteromalidae) .شناسایی شهنه 
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هدا   شامل کفشهوز  شه  یآور جمعحشرات شاارگر   
(Coccinella septempunctata (L.).   و

Hippodamia variegate (Goeze)  ، ) ن سدOrius 

spp. (Hemiptera: Anthocoridae)     و بدالتوری سدبز
Chrysoperla carnea Steph. (Neuroptera: 

Chrysopidae)  تددراکم جمعیددت شدداارگرها و  . نددهبود
بده  در منطقده اردسدتان   های گلرند   پارازیتوئیههای شته

 در کشددت تابسددتانه بیشددتر از سددایر مندداطق بددود ویدد   
 .(3)جهول 

 
  اه زنجرك( 2-1-ج

 آوری زنجر  جمع گونه شادر مزار  گلرن  استان 
هددا بدده ترتیددب فراوانددی   و شناسددایی گردیدده. ایددن گوندده 

 از: انه عبارت
Neoaliturus fenestratus (H.S.), Euscelis alsius 

Rib., Macrosteles laevis Rib., Psammotettix 

striatus L., Circulifer haematoceps  (Mulstant 

& Rey) (Cicadellidae); Reptalus bitinctus 

(Dlabola)  (Cixiidae) 

 Cicadellidaeاز خدانواد    شده   یآور جمعهای  گونه
گددزارش  چغنهرقندده( از روی 1368توسدد  خیددری )قددبالً 

 صدورت  بده هدا جزئدی و    خسارت ایدن زنجدر    شه  بود.
تدراکم   .شدود  مشداهه  مدی   ها برگهای کلروتی  روی  لاه

مندداطق اصددفهان و در تانه در کشددت تابسدد هددا زنجددر 
 (.3)جهول بود اردستان نسبت به سایر مناطق بیشتر 

  ها تریپس( 3-1-ج
وری و آ از مزار  گلرن  استان جمدع  تریپسسه گونه 

 .به شرح زیر شناسایی گردیه
Thrips tabaci L. (Thripidae); Aeolothrips 

collaris Priesner (Aeolothripidae); Haplothrips 

sp. (Phlaeothripidae)  
 تراکم جمعیت گونه اول بیشتر از دو گونه دیگر بود.

 خورند  حشراتی که از برگ و ساقه می( 2-ج
بدر و   این حشرات شامل ی  گونه میندوز، کدرم طوقده   

 بودنه. هلیوتیس
  برگ گلرنگ مگس مینوز( 1-2-ج

Chromatomyia horticola (Goureau) (Diptera: 

Agromyzidae)  

 سدطز  مدارپی  در  یهدا  کاندال ایجاد  آفت اینخسارت 
هدای اولیده در ابتدهای فصدل      روی بدرگ  ه وی  ، بها برگ

دامنده  ایدن آفدت    باشده.  رشه و در کشت بهار  گلرن  می
در ایران برای اولین بار این گونه  و میزبانی وسیعی دارد

(. 1375از روی گلرن  گزارش شه  است )پرچمی عراقی 
 صورت بهو اردستان  (براآن  همنطق اصفهان )این آفت در 

و  (3)جدهول   ای در چنه بوتده مجداور هدم دیده  شده      لاه
. معمدو ً  رو سدن   نیسدت  توجده  قابلن چنهان آخسارت 

آخر جهت شفیر  شهن به سطز پشتی برگ جابجدا شده    
 .شود میتبهیل شفیر  به و در ی  پیله ناز  

  Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuiidae)( 2-2-ج
در  بدر یدا آگدروتیس    کرم طوقهآفت با نام عمومی  این

با  مبارکهو  ، دهاقانشهرضا های شهرستانبرخی مزار  
 یتدوجه  قابدل خسارت کاستن از سطز سبز مزرعه باعث 

  (3)جهول شه 
 
 هلیوتیس( 3-2-ج

 توضیز داد  شه.در قسمت الف   قبالً
 

 تشکر و قدردانی
ابراهیمدی،   آقایان دکتر محترم همااراناز  لهیوس نیبه

مهندهس  دکتر سرافرازی، دکتر رضوانی، مهنهس برومنه، 
 دکتدر (، کشدور  پزشدای  گیدا  موسسده تحقیقدات   ) ظهیری

کشدداورزی و منددابع  آمددوزشو  قرالددی )مرکددز تحقیقددات
و زاد  )مرکددز تحقیقددات  (، مهنددهس تقددیقددزوینطبیعددی 
کشاورزی و منابع طبیعی فارس(، مهنهس علوی  آموزش

ورزی و مندابع طبیعدی   کشدا  وزشآمد و )مرکز تحقیقدات  
طر کمد  در شناسدایی و تائیده    ه خدا بد  ی(خراسان شدمال 

 گردد. صمیمانه تشار میی حشرات ها نمونه
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های بهاره و تابستانه مناطق  تراکم جمعیت حشرات آفت و دشمنان طبیعی حشراتی که از درون قوزه گلرنگ در کشت -1جدول 

 یند.نمامختلف استان اصفهان تغذیه می
 وآفتهای گونه

 دشمنان طبیعی
 

 منطقه/ کشت

Acanthiophilus 

helianthi 1 

Acanthiophilus 

helianthi 2 

Caethorellia 

carthami 2  
پارازیتوئید 

 2ها  مگس

Larinus 

spp. 1  

L. 

flavescens3 
L. 

liliputanus 3 
Heliothis 

Peltigera 2 
Eublemma 

parva 2 

اصفهان )کشت 

 بهاره(
5/30 17 0 14 5/6 4 6 7 3 

اصفهان )کشت 

 تابستانه(
7/47 30 0 20 7 4 7 6 5/4 

اردستان )کشت 

 بهاره(
11 3 0 1 4/3 4 3 2 0 

اردستان )کشت 

 تابستانه(
20 5/10 0 5/2 5 2/5 4 3 0 

 1 3 5 3 2/5 13 0 36 5/45 مبارکه )کشت بهاره(

شهرضا )کشت 

 بهاره(
24 2/15 0 3 5/4 2 3 5/3 0 

ن و بیدگل آرا

 )کشت بهاره(
5/30 17 4/1 5/5 5/10 6 9 2/7 2 

 شده. آوری قوزه جمع 300میانگین آلودگی در  -1

 قوزه نگهداری شده در ظروف پرورش. 100یافته از  میانگین تعداد پرورش -2

 تور. 10قوزه + تعداد شکار شده در  100یافته از  میانگین مجموع تعداد پرورش -3

 

های بهاره و تابستانه مناطق  ات آفت و دشمنان طبیعی حشراتی که از بیرون قوزه گلرنگ در کشتتراکم جمعیت حشر -2جدول 

 نمایندمختلف استان اصفهان تغذیه می

 های آفت و دشمنان طبیعی گونه 

 

 منطقه/ کشت

سنک یا سن 

 1زدگی 

Oxycarenus 

hyalipennis 2
 

Oxycarenus 

palens 2 
Lygus 

spp. 2 
Dermestidae

ا و هشته 1

 ها تریپس

 3به جدول 2/1 7 21 22 2/30 اصفهان )کشت بهاره(

 3 9 27 5/33 36 اصفهان )کشت تابستانه( مراجعه شود

 2 2/3 10 9 8 اردستان )کشت بهاره(

 5/2 5 2/13 10 5/9 اردستان )کشت تابستانه(

 3 7 22 28 35 مبارکه )کشت بهاره(

 2 5 19 19 7/20 شهرضا )کشت بهاره(

 2 2/6 15 20 22 آران و بیدگل )کشت بهاره(

 شده. آوری قوزه جمع 300میانگین آلودگی در  -1

 تور. 100میانگین تعداد شکار شده در  -2
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 نماینده میهای بهاره و تابستانه مناطق مختلف استان اصفهان تغذی های گلرنگ در کشت تراکم جمعیت حشرات آفت و دشمنان طبیعی حشراتی که از سایر قسمت -3جدول 
 های آفت و  گونه

 دشمنان طبیعی

 منطقه/ کشت

Uroleucon 

compositae 1 
سایر 

 1ها شته

پارازیتوئید 

 2هاشته

 Orius 3ها کفشدوزک

spp. 3 

Chrysoper

la carnea3 
Miridae3  Neoaliturus 

fenestratus3 
سایر 

 3هازنجرک

Choromatomyia 3ها تریپس

horticola4 

Agrotis 

sp.4 
Heliothis 

peltigera4 

اصفهان )کشت 

 بهاره(

117 83 10 9 7 4 2 10 9 5 6 2 8 

اصفهان )کشت 

 تابستانه(

7/87 60 12 10 9 4 5/3 18 17 7 8 3 6 

اردستان )کشت 

 بهاره(

287 5/100 24 11 5/9 5 3 2/8 7 6 2/9 5/3 5/3 

اردستان )کشت 

 تابستانه(

300 111 5/30 16 12 2/7 4 10 2/11 9 2/11 4 3 

 4 6 7/4 8 7 9 1 7 2/6 9 9 48 88 مبارکه )کشت بهاره(

شهرضا )کشت 

 بهاره(

85 57 2/9 8 7 5 2 7 9 6 5 7 2 

آران و بیدگل )کشت 

 بهاره(

61 22 6 10 6 5 1 7 5/6 5 3 3 2/5 

 های آلوده.سانتیمتر ساقه 10میانگین تعداد در  -1

 ده در ظروف پرورش.قوزه نگهداری ش 100یافته از  میانگین تعداد پرورش -2

 تور. 100گیاه + تعداد شکار شده در 30میانگین مجموع تعداد در  -3

 کادر یک مترمربعی. 10میانگین تعداد بوته آلوده در  -4
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Abstract 

Population density of safflower pests and their natural enemies were studied in 14 selected fields, in 

main cultivation regions for spring and summer safflower of the province, using different sampling 

techniques, such as insitu counts, sweeping and rearing of adult insects, and considering plant 

phonology. In total 23 species of pests and 9 species of natural enemies were collected, which the 

most important ones were as follows. 

A) Pests feeding bolls: Acanthiophilus helianthi, Chaetorellia carthami (Dip., Tephritidae); Larinus 

flavescens, L. liliputanus (Col., Curculionidae); Oxycarenus palens, O. hyalipennis (Hem., 

Lygaeidae) 

Species 1 to 4 are feeding inside the bolls and species 5 and 6 feeding outside the bolls. The pests, 

except C. carthami were distributed in different regions of the province. The highest infestation 

percentage of bolls to A. helianthi, Larinus spp. and Oxycarenus spp. were in the regions of Isfahan 

(15.9), Aran va Bidgol (3.5) and Isfahan (12). 

B) Pests feeding on other parts of the plant: Uroleucon compositae (Hem., Aphididae); Neoaliturus 

fenestratus (Hem., Cicadellidae); Chromatomyia horticola (Dip., Agromyzidae) 

The pests were distributed in different regions of the province. The highest infestation to these pests 

were in the regions of Ardestan (300 per 10 cm of terminal branch), Isfahan (18 per 100 sweeping 

net) and Ardestan (11.2 per 10 1 m
2
 square). 

c) Natural enemies of the pests: Antistrophoplex conthurnatus (Hym., Torymidae); Bracon hebetor 

(Hym., Braconidae); Pachyneuron concolor (Hym., Peteromalidae), Lysiphlebus fabarum 

(Hym., Braconidae); Pachyneuron concolor (Hym., Pteromalidae); Coccinella septempunctata, 

Hippodamia variegate (Col., Coccinellidae) 

Species 1 to 3 are parasitoids of safflower shoot fly, species 4 and 5 are parasitoids of the aphids 

and species 6 and 7 are coccinelid predators of the aphids.  The highest population density of three 

groups were in the regions of Isfahan (20 per 100 bolls), Ardestan (3.5 per 100 bolls) and Ardestan 

(16 per 100 sweeping net). 
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