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 چكيده

دليل سازگاری ه ب ،ترین دانه روغنی مهم به عنوان (Brassica napus L. (Brassicaceae))کلزا 

توانائی کنجاله سرشار از پروتئين و  ،با شرایط آب و هوائی مختلف، درصد باالی روغن موجود در بذر

نقش ویژه ای در کاهش وابستگی ایران به واردات  ،ویژه غالته قرارگيری در تناوب با محصوالت زراعی ب

طيف وسيعی از آفات گياهی با تغذیه از مراحل مختلف رشدی کلزا موجب خسارت  روغن خوراکی دارد.

ترین آفات  از مهم( .Ceutorhynchus spp)غالباً از جنس  های ساقه خوارسرخرطومی .می گردند

گونه از آنها به شرح زیر از مزارع  کلزای کشور جمع آوری  5تاکنون باشند که می مرحله رویشی کلزا

 شده اند: 

1 )Ceutorhynchus  picitarsis Gyllenhal, 1837     

 2  )Ceutorhynchus  sulcicollis (Paykull., 1800)  

3 )Ceutorhynchus  chalybaeus (Germar, 1824)      

4 )Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787)  

5 )Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802)  

دهد. تورم و دفرمگی الروها رخ می توسطخسارت کرده و کامل در داخل بافت گياه تخمریزی  تحشرا

موقع، مدیریت تغذیه و کشت به) رگبرگ از عالیم اصلی آلودگی است. رعایت اصول زراعیو  دمبرگ

 یدر هر تله آب یسرخرطوم 11در پيشگيری موثر است. نرم مبارزه عبارت از شكار  (سطح سبز یكنواخت

 هااز بوته %21از  شيب آلودگی ایو  اهيگ 25الرو در  2-4بوته،  5 یبه ازا یسرخرطوم 1در سه روز، 

ترتيب به OD24%( ایسكاي)ب دیاکلوپرايت و EC40.8%فوسیريکلرپ لياز قب ییهاکشحشرهباشد. می

در این مجموعه عالیم خسارت، زیست د. نباشمیتوصيه قابل  در هكتار تريلیليم 311و  2111ميزان به

 ن،يمروجهای ساقه خوار کلزا ارائه گردیده که شناسی، پراکنش و روش های کنترل سرخرطومی

( کلزا بهره مند IPMمدیریت تلفيقی آفات ) دستاوردها درتوانند از این  میکارشناسان و کلزاکاران 

 شوند. 
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 ، مدیریتCeutorhynchusکلزا،   ،یسرخرطوم :كليدي هايواژه

 

 مقدمه

و  ،مورد نياز کشورخوراکی روغن بخشی از  تامين، با هدف کلزاویژه ه ب توسعه کشت گياهان روغنی

 ليبه دل کلزااست.  یوزارت جهاد کشاورز یاصل یو برنامه ها كردهایاز روکاهش وابستگی در این زمينه 

 و فمختل ییآب و هوا طیبا شرا یسازگار ،غالت ژهیوهب یدر تناوب با محصوالت زراع یريقرارگ یتوانائ

نقش  (Mitrović et al., 2009) کنجالهدر  (%25-18و پروتئين ) در دانه (%48-41روغن ) یدرصد باال

 یدر مزارع  کلزا یحشرات متعدد به واردات روغن خوراکی دارد. کشورمان یدر کاهش وابستگ یاژهیو

. باشند یکلزا مطرح م یشیزا ایو  یشیاز آنها به عنوان آفات مراحل رو یدارند که برخ تيفعال رانیا

 ،یو شهد خوار یگرده خوار ییغذا یها میرژ یاز حشرات فعال در مزارع کلزا دارا یاريالبته بس

و  یو باغ یزراع یها ستمياکوس یداریدر پا مهمی باشند که نقش  یم یديتوئیپاراز ایو  یشكارگر

  کنند.یم فایا ستیز طيمح

برای بسياری از کلزاکاران کشور ناشناخته می باشند. چند گونه از این  خوارهای ساقهسرخرطومی

 عنوان آفات جدید مزارع کلزای ایران گزارش شدندهجری شمسی به 1381ی اواخر دههها, سوسک

در سال های (. Keyhaneyan and Barari, 2010، 1381، براری و الزیار 1381)براری و مافی 

در تعدادی از کشورهای ، خوار کلزا، عالوه بر مزارع کلزای ایرانهای ساقهاخير جمعيت سرخرطومی

 نیا .(Ferguson et al., 2006 ,Grantina et al., 2011) اروپایی نيز افزایش یافته است

و خانواده  Ceutorhynchinae رخانوادهیمتعلق به ز Ceutorhynchusاز جنس  ها یسرخرطوم

 تينوسانات جمع یبررس“باشند. در طی اجرای طرح تحقيقاتی می( Curculionidae) هایسرخرطوم
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گونه از آنها به  5، ”مناطق  کشور یبرخکلزا در  خوار ساقه  یهایسرخرطوم یستیمراحل مختلف ز

 (:1ند )شكل شد یکشور جمع آور یاز مزارع  کلزا ریشرح ز

1 )Ceutorhynchus  picitarsis Gyllenhal, 1837 : :مازندران     محل جمع آوری 

 2  )Ceutorhynchus  sulcicollis (Paykull., 1800) :مازندران، گلستان و : یمحل جمع آور

 لرستان   

3 )Ceutorhynchus  chalybaeus (Germar, 1824)  :مازندران       : یمحل جمع آور 

4 )Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787) :گلستان : یمحل جمع آور 

5 )Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) :گلستان: یمحل جمع آور 

 

 زیست شناسی و نحوه خسارت

تا خاکستری و  اهيرنگ سه و ب متریليم 5/3تا  5/2طول  هب یزیر یها سوسکاین سرخرطومی ها 

رنگ پنجه پا، فرم بندهای شاخک، دستگاه زادآوری حشره باشند.  یم برخی گونه ها متمایل به قهوه ای

ها در تفكيک گونه ها کاربرد دارد. ویژه روی سپرچه و در قاعده بالپوشه نر، رنگ پرزهای سطح بدن ب

که  باشند یممتر ميلی 5/1 - 6/1عرض ه و ب 1/1شكل و بطول مرغیتخم، شفاف ديرنگ سفه ها بتخم

 ها در داخل بافت دمبرگ، رگبرگ و ساقهگردند. تخمقهوه ای روشن مینگ ردر زمان تفریخ متمایل به 

و  دهيخم یرنگ، بدون پا و با بدن ديسف  متر،يليم 4طول حدود ه الروها بشوند. قرار داده می گياه کلزا

کلزا سپری  ، دمبرگ و یا طوقهتمام سنين الروی در داخل ساقه. باشند یروشن م یقهوه ابرنگ   سر

، مترميلی 5/2تا  2طول ه بشفيره . شودای الروها ایجاد میو آسيب اصلی به واسطه فعاليت تغذیه شودمی

 ودشتشكيل می سانتيمتری( و درون حفره شفيرگی گلی 5/4خاک )تا عمق در داخل سفيدرنگ بوده که 

 (.  3و 2)شكل های 
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 حشرات کامل وهستند  یشوند. تک نسل یکلزا محسوب م یشیرو یها از آفات اندامها یسرخرطوم نیا

روی  نتایج تحقيقشوند.  یزمستان )بسته به گونه آنها( وارد مزارع کلزا م ات زیيفصل پااواسط در  آنها

از اواخر آبان تا اواخر آذرماه  هایسرخرطوم نیحشرات کامل انوسانات جمعيت این آفات نشان داد که 

در و ( وسيدرجه سلس 12از   شيهوا ب ی)دما پایيزی گرم یروزهادر . رنددارا  یپرواز تيفعالبيشترین 

ن سوسكها سه س نیافعاليت پروازی سرخرطومی ها بيشتر است. ( کلزا یبرگ 6-8روزت )رشدی مرحله 

 .می دهدآذر رخ  لیدر اوا کیسن  یالروها تيتخم ها و شروع فعال خیتفر ،یزیتخمر .دارند یالرو

 یالروها یتمام مشاهده شدند. در داخل بافت گياه بهار لیاوا تا سن دو از اواخر آذر و سن سه  یالروها

 دوم مهيدر ن 3سن  یالروها تيفعال انیبودند و پا 3سن از اوایل اردیبهشت ماه شده  یآورجمع

را ترک کرده و در داخل خاک  یاهيدر اواسط بهار بافت گغالبا  3سن  یرخ داد. الروها ماه بهشتیارد

 رهياز شف هایروز حشرات کامل سرخرطوم 18پس از حدود  ،یشگاهیآزما طی. در شراشوندیم رهيشف

امل ک راتظهور حشولی در شرایط طبيعی این مدت ممكن است چند روزی بيشتر باشد.  آمدند رونيب

در  ،C. picitarsisدر مازندران،  خرداد ادامه داشت. لیشروع و تا اوا بهشتیارد مهياز ن دینسل جد

تنها گونه سرخرطومی ساقه  C. sulcicollis گونه  .ندبود های غالب گونه C. pallidactylusگلستان 

خوار کلزا بود که در لرستان جمع آوری گردید. این گونه در هر سه استان پراکنش دارد ولی جمعيت 

این حشرات عموما در مناطق کوهستانی و در اراضی واقع در مجاورت بيشه  آن در لرستان بيشتر است.

 زارها و جنگل ها تراکم بيشتری دارند.  

بافت گياه را . حشرات ماده شود یآنها حادث م یالروها یا هیتغذ تيواسطه فعاله ب یخسارت اصل

جوان کلزا در اواخر  یبوته ها و ساقه طوقه هيدر ناح ایدر داخل رگبرگ، دمبرگ و جویده و حفره ای 

نند ک یم یزیتخمر کرده و در آنایجاد ( یجو طیو شرا اهيگ یو اوائل زمستان )بسته به فنولوژ زیيپا

و  هشدالروها بدشكل  با فعاليتو  یزیدر محل تخمر اهيبافت گ  اه،يبر اثر عكس العمل گ  (.3)شكل 

عالئم  نهای(. ا3شود )شكل یم دهیرنگ د رييدمبرگ تورم و تغ  هيچروک خورده، و در ناح یرگبرگ اصل
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 یها، الروها تخم خیباشند. بعد از تفر یم تيآن حائز اهم یآگاه شيخسارت آفت بوده و در پ هياول

 دمبرگ، طوقه و ،ی)اعم از رگبرگ اصل اهيزمستان در داخل بافت گ ای زیيفصول  پا یدر ط یسرخرطوم

 هيطوقه خشک شده، گاهاً ناحک ینزد یها الروها، برگ یا هیتغذ تيبر اثر فعال .کنند یم هی(  تغذهساق

 هيناح نیدر ا یدگيله  دیشد یآلودگدر صورت . شود یم جادیدر آن ا یطوقه متورم شده و حفره ا

ای الروها در داخل بافت گياه ضعيف های کلزا بر اثر فعاليت تغذیهبوته. (3)شكل  شود یطوقه مشاهده م

ای هی بوتهی کلزا و حتی ميزان روغن موجود در دانهو تعداد و وزن دانه شدهتری تشكيل شده، غالف کم

 ,Kelm and Klukowski)را ایجاد می نمایند %51عملكرد تا خسارت  و یابدزده کاهش میآفت

الرو در داخل  45از  شيب دیشد یشوند و در آلودگ یم قهدمبرگ وارد سا قیالروها از طر .  (2003

رک را ت اهيبهار کامل شده، سپس بافت گ سطاز اوا  جیتدره . رشد الروها بدنه ادیده شدنيز ساقه  کی

مان با رسيدن محصول کلزا، حشرات کامل از مزه .شوند یم رهيل به شفیکرده و در داخل خاک تبد

 یگذرانی به خارج از مزرعه پرواز کرده و در بقایای گياهی و زیر پوستهخاک خارج شده و برای تابستان

 Nilsson, 1990; Winfield, 1992; Kelm and Klukowski, 1998) شونددرختان مخفی می

and 2000; Ferguson et al., 2003; Barari, 2005).. 

 

   
C. picitarsis⃰ C.  sulcicollis C.  chalybaeus 
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 ی. سرخرطوم1شكل 

  ساقه خوار کلزا یها
تراکم این گونه بیشتر  ⃰

 ها استاز سایر گونه

  
C. pallidactylus C. erysimi 

 
 

 

 
 

  
 حجره های شفيرگی گلی شفيره الرو تخم

 (ی)عكس ازحسن برار. مراحل مختلف زیستی سرخرطومی های ساقه خوار کلزا 2شكل 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل

 د: گردمی برای کسب موفقيت در برنامه مدیریت سرخرطومی های ساقه خوار کلزا بر موارد زیر تاکيد

 کشت به موقع کلزا. 1

ا, هاز روش های پيشگيری و کاهش خسارت آفات مرحله رویشی کلزا به ویژه کک ها و سرخرطومی یكی

 باشد.کشت به موقع و عدم تاخير در کاشت کلزا می
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 سطح سبز یكنواخت در مزرعه. 2

دليل عدم رعایت عمق کاشت، نحوه کاشت و ميزان بذر مصرفی سطح سبز یكنواختی ه مزارعی که ب

 معرض خسارت آفت خواهند بود. مزارع تنک و دارای تک بوته بيشتر خسارت می بينند. ندارند بيشتر در

 مدیریت تغذیه. 3

با اعمال توصيه کودهای پایه مناسب در هنگام کاشت کلزا و استفاده از کودهای مورد نياز گياه در 

 کوهستانی که پاشی )به ویژه در اراضی شيبدار و مراحل اوليه رویش کلزا بصورت سرک و یا محلول

خاک از نظر غذایی فقير است( می توان قدرت تحمل پذیری و جبران خسارت بوته های آفت زده ی 

 کلزا را افزایش داد. 

 پایش آفت.  4

 
 سرخرطومی ماده روی دمبرگ

 
عالیم تخمریزی و خسارت 

 روی دمبرگ

 

 
 الرو سن یک

 
 باال: تخم تازه  

 پایين: تخم نزدیک به تفریخ

 
 عالیم خسارت روی دمبرگ

 
 الرو داخل طوقه

 
 الرو داخل ساقه

 
 عالیم خسارت و الرو داخل دمبرگ

 حسن براری( عالیم خسارت سرخرطومی ساقه خوار کلزا )عكس از -3شكل
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 سن حشرات کامل و الروهای های ساقه خوار کلزا، هدف اصلی کنترلسرخرطومی ی مدیریتبرنامه در 

 بازدید و پایش براین بنا.  (Evans, 2007)باشدمی کنند، نفوذ گياه بافت عمق به اینكه از قبل یک،

باشدمی اهميت حایز آفت مدیریت یبرنامه و تعيين زمان ورود حشرات کامل به مزرعه در مزارع مداوم

.  

 روش تعيين زمان مناسب کنترل سرخرطومی های کلزا. 5

آبی  هایخوار کلزا از تعداد شكار تلههای ساقهشيميایی سرخرطومی مدیریتبرای تعيين زمان مناسب 

 5ی یک سرخرطومی به ازای هر سرخرطومی در هر تله آبی در طی سه روز(، مشاهده 11زردرنگ )

ریزی ی عالئم تخمو یا مشاهده در سطح یک هكتار گياه 25الرو در  4تا  2ی کلزا، وجود بوته

 ,Indic et al., 2009; Williams)دد گرها استفاده میاز بوته %21ها روی بيش از سرخرطومی

2010) . 

 حمایت از دشمنان طبيعی. 6

بسياری از حشرات فعال در مزارع کلزا آفت نبوده بلكه دارای رژیم های غذایی شكارگری و یا 

پارازیتوئيدی می باشند که نقش ویژه ای در کنترل بيولوژیک آفات و  پایداری اکوسيستم های زراعی 

ش آفت کو باغی و محيط زیست ایفا می کنند. با حفظ پوشش طبيعی حاشيه مزارع و کاهش مصرف 

 ,.Barari et alشيميایی، می توان به بقا و اثربخشی عوامل کنترل بيولوژیک کمک نمود ) های

2004 .) 

 زمان مناسب کنترل شيميایی. 1

ها در داخل دمبرگ، طوقه و ساقه کلزا فعاليت تغذیه ای دارند،  که الرو این سرخرطومی از آنجائی

و عموماً در یک دوره زمانی کوتاه )یعنی از  مدیریت شيميایی این آفت با محدودیت زمانی روبروست

)براری  شودانجام  سمپاشی زمان شروع تخمریزی تا قبل از نفوذ الروها به عمق بافت گياه( باید عمليات 

آفت ممكن است در مناطق مختلف  زیست شناسی(. زمان دقيق مبارزه با توجه به فنولوژی گياه و 1393
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 ماهاواسط آذرمتفاوت باشد ولی در مناطق شمالی کشور به ویژه در استان مازندران این دوره حدوداً 

یعنی از مرحله روزت تا شروع ساقه دهی کلزا زمان مناسب کنترل این آفت  .(1395باشد )براری می

ه گياه نفوذ کردبا شروع غنچه دهی و گلدهی کلزا، الروها به عمق بافت باید توجه داشت که می باشد. 

و حشره کش ها کارآیی چندانی نداشته و مضافاً اینكه در مرحله گلدهی کلزا، حشرات مفيد گرده افشان 

و پارازیتوئيد و شكارگر در مزرعه با جمعيت باالیی فعال بوده و کاربرد هيچگونه حشره کشی توصيه 

 نمی شود. 

 

 کنترل شيميایی. 8

تعيين زمان مناسب کنترل، این آفت را می توان با حشره کش هایی الذکر و در صورت رعایت نكات فوق

به مقدار  OD24% (بيسكایاتياکلوپراید ) ليتر در هكتار، 2به ميزان   EC40.8%فوسیريکلرپاز قبيل 

به مقدار  EC40%سایپرمترینليتر در هكتار،  SC35% 1ایميداکلوپراید  ميلی ليتر در هكتار، 311

 کنترل نمود.  ليتر در هكتار 311با حداقل آب مصرفی هكتار ميلی ليتر در  211
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