
 91                1398 /1شماره  /35چغندرقند/ جلد 

 ايران( .Beta vulgaris L) مزارع چغندرقندعضي بدر دشمنان طبيعي آفات  شناسايي

Identification of natural enemies of pests in some sugar beet fields  

(Beta vulgaris L.) in Iran 

 *1حسن قهاری

 17/05/97؛   تاریخ پذیرش:    13/02/97تاریخ دریافت:  

 نوع مقاله: پژوهشی
DOI: 10.22092/jsb.2019.121695.1192            ;           DOR: 20.1001.1.17350670.1398.35.1.8.0 

 

 

  .102 -91(: 1)35. چغندرقند، ( ایران.Beta vulgaris Lشناسایی دشمنان طبيعی آفات در بعضی مزارع چغندرقند ). 1398. قهاری. ح
 

 چكيده

گلستان(،  )استان قالآق، راميانمزارع چغندرقند برخي مناطق ايران شامل گنبد،  در پژوهش حاضر دشمنان طبيعي فعال در

نقاده و  ،(چهارمحاال و بتتيااری استانشهرکرد )اصفهان(،  )استان گلپايگان، برخوار، فريدونشهرهمدان(، نهاوند )استان

 گوناه 10دشامنان طبيعاي شاامل ناه ا  گو 45ر گرفا.. در مجماوع آذربايجان غربي( مورد مطالعه قرا مياندوآب )استان

 ی، خاانواده: هف. گونه ا  شش جان Braconidaeی غشاييان )خانوادههای بالشكارگر ا  راستهگونه  35پارا يتوئيد و 

Ichneumonidaeی (، دوباالن )خانواده: يك گونهTachinidae یخاانواده ،: دو گونه ا  دو جن Asilidae: ا   چهاار گوناه

: هف. گوناه ا  شاش Carabidaeی بالپوشان )خانواده.ت(، س: سه گونه ا  سه جن Syrphidae یخانواده چهار جن ،

 ،ن : شاش گوناه ا  دو جاAnthocoridaeی خانواده) هاسن(، : پنج گونه ا  چهار جن Coccinellidae یخانواده جن ،

وناه ا  : دو گReduviidae یخانواده گونه ا  دو جن ، : دوNabidae یخانواده ،: پنج گونه ا  سه جن Miridae یخانواده

آوری و ( ا  مازارع چغندرقناد منااطق متتلاو کشاور جما Chrysopidaeی خاانوادهگونه ا  يك ها )( و بالتوریدو جن 

ای باالی دشمنان طبيعي در مازارع چغندرقناد، حمايا. ا  ايان حشارات مفياد در با توجه به تنوع گونه شناسايي شدند.

 باشد.يمقابل تأکيد و موفقي. کارآيي دشمنان طبيعي های شيميايي کشاستای کاهش مصرف آف.ر
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 مقدمه

گياهی صنعتی استت ( .Beta vulgaris L)چغندرقند 

گيرد. ی بشر قرار میهی آن مورد استفادكه قند موجود در ریشه

و  استت ی و خاک ستازگاریآب و هوا متنوع گياه به شرایط این

 Rastegar 2005; Asadi) ارزش غتذایی بستيار بتا یی دارد

قند بعتد از  یكننده ديتول یصنعت اهيگ نيچغندرقند دوم .(2007

 Amr)كنتدیمت نيمأرا تت ايدرصد قند دن چهلبوده كه  شكرين

and Gaffer 2010) .بتا  قنتدچغندر گيتاه حصتو ت فريتیم

و همچنتين تفالته مولتوا بتا متال  آن ربرگ سَ ،ارزش است

محسوب غذای دام به ينوان برداری كارخانجات، از بهرهحاصل 

 1395سطح زیركشت چغندرقند بر استا  آمتار ستال . شودمی

هكتتتار و ميتتزان توليتتد  11020۴وزارت جهادكشتتاورزی حتتدود 

درصتد از ستطح  5/22ندرقنتد بتا تن بوده است. چغ 59۶5۶28

. باشتدرا میصنعتی در كشتور را دا اول گياهان یزیركشت رتبه

درصد از كل توليدات گياهتان  7/۴2 همچنين چغندرقند با توليد

 .ه استدوم را به خود اختصاص داد یصنعتی بعد از نيشكر رتبه

 كشتت پتایيزه یتا و بهتاره صتورت دو بته جهتان در رقندچغند

منتاط   هتوایی و آب شترایط بته توجته بتا ایتران، رشود. دمی

 تا و شروع اسفند اوایل از معمو ً بهاره چغندرقند كشت موتلف،

 بهتاره برداشت چغندرقنتد یابد. زمانمی ادامه اردیبهشت پایان

 كاشتت زمتان كته حتالی در، استت آذر پایان تا شهریور اواخر

 برداشت یل آذر( واوا تا شهریور پایيز )اواخر در پایيزه چغندرقند

 در پتایيزه چغندرقند برداشت یشد. دورهبامی انجام بهار در آن

 تتا و شروع فروردین از اواخر و بهاره چغندرقند از تركوتاه ایران،

 ;Khajehpour 2012)یابتتدمی ادامتته ختترداد اواختتر

Anonymous 2014). 

 دارای كشتاورزی محصتو ت ستایر مانند نيز چغندرقند

 و بتوده كليتدی اهميتت دارای برختی كته است متعددی آفات

 كننتدداری به این محصتول استتراتژیك وارد میخسارت معنی

(Draycott 2006) . ی آفت از متزارع گونه حشره 170تاكنون

گونته  20 تا 10آوری شده است كه حدود چغندرقند كشور جمع

 33تتا  11از این حشرات جزو آفات كليدی بوده و سا نه حدود 

كننتتتد بتتته متتتزارع چغندرقنتتتد خستتتارت وارد می درصتتتد

(Anonymous 2014) .ایتران در چغندرقنتد آفتاتترین مهم 

 Spodoptera exigua)ختوار چغندرقنتدكرم برگ :از يبارتند

Hübner 1808- Lepidoptera: Noctuidae)بر ، كرم طوقه

 Agrotis segetum Denis and)پره زمستتتانه یتتا شتت 

Schiffermüller 1775- Lepidoptera: Noctuidae) ،

 :Plusia gamma L. 1758- Lepidoptera)پره گامتاشت 

Noctuidae) ،بيتد چغندرقنتتد(Scrobipalpa ocellatella 

Boyd 1858- Lepidoptera: Gelechiidae) ، كتتتك

 -Chaetocnema tibialis Illiger 1807)چغندرقنتتد 

Coleoptera: Chrysomelidae)) كتتترم ستتتفيد ریشتتته ،

(Polyphylla olivieri Laporte de Castelnau 1840- 

Coleoptera: Scarabaeidae)  چغندرقنتتتتتد، مگتتتتت 

(Pegomyia betae Curtis 1847- Diptera: 

Anthomyiidae) چغندرقند، زنجرک(Emposca decipiens 

Paoli 1932- Hemiptera: Cicadellidae) شته سياه باقال ،

(Aphis fabae Scopoli 1763- Hemiptera: 

Aphididae)كنته تتار ينكبتوتی ،(Tetranychus urticae 

Koch 1836- Acari: Tetranychidae) ،ستترخرطومی 

 Conorhynchus brevirostris)چغندرقنتتدخرطتوم كوتتاه 

Gyllenhal 1834- Coleoptera: Curculionidae) ،

 Lixus)خرطتتتوم بلنتتتد دمبتتترگ چغندرقنتتتد ستتترخرطومی

incanescens Boheman 1835- Coleoptera: 

Curculionidae) چغندرقنتد هایسرخرطومی، و سایرBaris 

scolopacea Germar 1824 ،Bothynoderes spp.، 

Chromonotus confluens Fåhraeus 1842 ،
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Menecleonus anxius Gyllenhal 1834،Pachycerus 

cordiger Germar 1819،Stephanophorus vagus 

Bedel 1909، Ulobaris loricata Boheman 1836) 

(Behdad 1993; Khanjani 2006). 

محيطی اغلتت  بتتا توجتته بتته اختترات موتترب زیستتت

كارگيری ستایر ها و نيتز مقاومتت آفتات بته آنهتا، بتهكشآفت

هتتای زرايتتی، كنتتترل ایمتتن ماننتتد روش كنتتترل هتتایروش

های بيولوژیك، استفاده از ارقام مقاوم و غيتره در قالت  برنامته

 Flint and)باشدحائز اهميت می( IPM)آفات مدیریت تلفيقی 

Bosch 1981; Maredia et al. 2003)هتای . یكی از روش

استتفاده از  كشتاورزی در كاهش جمعيتت آفتات ایمنكارآمد و 

باشد. بدیهی است شناستایی دقيت  يوامل كنترل بيولوژیك می

های برنامهتمام یك منطقه نوستين گام در در دشمنان طبيعی 

 Croft 1990; Bellows)گرددمیيولوژیك محسوب كنترل ب

and Fisher 1999)ی . هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعته

در برخی ای دشمنان طبيعی فعال در مزارع چغندرقند تنوع گونه

ان و رد تتتا بتتا شناستتایی مهمتتترین شتتكارگوبتتمنتتاط  كشتتور 

 جهتتتپارازیتوئيتتدهای فعتتال در متتزارع چغندرقنتتد، زمينتته 

های كنترل بيولوژیك كالستيك يری آنها در قال  برنامهكارگبه

 Classical and Applied Biological)و كتتتاربردی

Control) و در راستای مدیریت تلفيقتی آفتات (Integrated 

Pest Management) فراهم گردد. 
 

 هامواد و روش

)شتامل ای دشمنان طبيعی در پژوهش حاضر تنوع گونه

فعتال در متزارع چغندرقنتد در توئيتد( حشرات شتكارگر و پارازی

، راميتان، های گلستتان )گنبتداستانبرخی مناط  كشور شامل 

، برختتوار، فریدونشتتهر) ، اصتتفهانهمتتدان )نهاونتتد((، قتتالآق

غربتی آذربایجتانو  (شهركرد) تياریوچهارمحال و ب، (گلپایگان

، مورد مطالعه قرار گرفت. بترای ایتن منرتور (مياندوآب)نقده و 

بتتا  1393التتی  1387های های متعتتددی در ستتالبردارینمونتته

انجام گرفتت و تله ماليز  ی نوری، تلهگيریاستفاده از تور حشره

حشتترات قتترار گرفتنتتد.  درصتتد 95ها داختتل اتتتانول و نمونتته

آوری شتده مجتزا پارازیتوئيد و شكارگر از ستایر حشترات جمتع

رات هتای موتلتف حشتهای مربتوا بته گروهنمونهگردیدند و 

دند. يتالوه شتتوسط نگارنده و یا متوصصين موتلف شناسایی 

های موجتتود در های صتتورت گرفتتته، نمونتتهبرداریبتتر نمونتته

كلكسيون حشرات دانشگاه آزاد اسالمی واحتدهای قائمشتهر و 

گرمسار مورد بررسی و در این مقاله مورد استفاده قترار گرفتنتد. 

 روهتتای وری آهایی بتتر استتا  جمتتعبرداریهمچنتتين نمونتته

؛ 25±2آنها در شرایط مطلتوب )دمتای  دارینگهو بالپولكداران 

سايت روشنایی در شبانه روز( انجام  1۴و  ۶5±5رطوبت نسبی 

  آوری و شناسایی گردیدند.شد و پارازیتوئيدهای خارج شده جمع
 

 نتايج

از حشترات گونته  ۴5بر استا  نتتایا ایتن پتژوهش، 

غشتتتتتایيان های بالتهراستتتتپارازیتوئيتتتتد و شتتتتكارگر از 

(Hymenoptera) دوبتتتتا ن ،(Diptera)بالپوشتتتتان ، سوت

(Coleoptera)هایتتتتا ستتتتن بتتتتا ن، نيم (Hemiptera)  و

منتاط  موتلتف قند مزارع چغندراز  (Neuroptera)ها بالتوری

های شناسایی شتده در آوری و شناسایی شدند. گونهجمع ركشو

 اند.زیر ارائه شده

 (Parasitoids) هاپارا يتوئيد -الو

ی گونتتته پارازیتوئيتتتد از دو راستتتته 10در مجمتتتوع 

و  Braconidaeی گونتتتته از دو ختتتتانواده 8)غشتتتتایيان بال

Ichneumonidae)  ی )دو گونتتتته از ختتتتانوادهو دوبتتتتا ن

Tachinidae )آوری و شناسایی شدند. از مزارع چغندرقند جمع 

 (Hymenoptera)غشاييان ی بالراسته -1
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ی پتتژوهش هفتتت گونتته زنبتتور از ختتانوادهدر ایتتن 

Braconidae یو یك گونه از ختانوادهIchneumonidae   از

اند. ایتن گتروه از آوری و شناستایی شتدهمزارع چغندرقند جمتع

حشرات جزو كارآمدترین پارازیتوئيدهای آفات كشتاورزی و نيتز 

 ;Godfray 1994)شتوندآفات درختان جنگلتی محستوب می

Chay-Hernández et al. 2006). ای ایتتن تنتتوع گونتته

های متعدد باشد و قطعاً گونهحشرات در ایران قابل مالحره می

از متزارع چغندرقنتد  ،هابرداریفراوانی در صورت انجتام نمونته

جتتن  از  182گونته از  502آوری خواهنتد شتد. تتاكنون جمتع

جتتن  از  1۴1گونتته از  780و  Ichneumonidaeزنبورهتتای 

از منتتاط  موتلتتف ایتتران گتتزارش  Braconidaeزنبورهتتای 

 .Barahoei et al. 2012; Farahani et al)گردیتده استت

2016) . 

 Braconidaeی خانواده -1-1

 Apanteles glomeratus (Linnaeus یگونتته -1-1-1

1758) 

 متاه، ميانتدوآب، مردادآوری: آذربایجان غربیمحل و تاریخ جمع

 Agrotis segetum (Denis andپارازیتوئيتد، (♀♂) 1391

(Schiffermuller 1755) (Lepidoptera, Noctuidae). 

 Aphidius ervi (Haliday 1834)ی گونه -1-1-2

 (.♂♀) 1388همدان، نهاونتد، تيرمتاه  آوری:محل و تاریخ جمع

 گلستان، گنبد، آبتان (.♂♀) 1391آذربایجان غربی، نقده، مرداد 

 (.♂♀) 1392 ماه

 Aphidius matricariae (Haliday 1834)یگونه -1-1-2

(. ♂♀) 1389 ماهگلستان، گنبد، خرداد آوری:محل و تاریخ جمع

 (.♀) 1390 ماه، خردادبرخواراصفهان، 

 Binodoxys acalephae (Marshallی گونتته -1-1-۴

1896) 

(. ♀) 1388همتدان، نهاونتد، تيرمتاه  آوری:محل و تاریخ جمتع

 (.♀) 1389 ماه، خردادقالآقگلستان، 

 Diaeretiella rapae (M’Intosh 1855)ی گونه -1-1-5

 1390 متاه، خردادگلپایگتاناصتفهان،  آوری:محل و تاریخ جمع

(♀♂.)  

 Habrobracon hebetor (Say 1836)ی گونه -1-1-۶

شتهركرد،  چهارمحتال و بوتيتاری، آوری:محل و تتاریخ جمتع

 Lixus incanescensپارازیتوئيتتتد (، ♀) 1387تيرمتتتاه 

(Boheman 1835) (Coleoptera: Curculionidae). 

  Meteorus rubens (Nees 1811)ی گونه -1-1-7

غربتی، ميانتدوآب، مترداد آوری: آذربایجتانمحل و تاریخ جمتع

 Spodoptera exigua (Hübnerپارازیتوئيتد، (♂♀) 1391

1808) (Lepidoptera: Noctuidae).  ،گلپایگتاناصفهان ،

 (.♀) 1393 ماه آبان

 Ichneumonidaeی خانواده -1-2

  Cryptus inculcator (Linnaeus 1758)ی گونه -1-2-1

 1390 متاه، خردادفریدونشهراصفهان، آوری: محل و تاریخ جمع

 Spodoptera exigua (Hübner 1808)پارازیتوئيتد (. ♀)

(Lepidoptera: Noctuidae). 
 

 (Dipteraی دوباالن )راسته -2

 Tachinidae یخانواده -2-1

پارازیتوئيتد  Tachinidaeی  روهای دوبا ن ختانواده

ی رشد و نمو خود را داخل بدن باشند كه دورهسایر حشرات می

پولكداران تكميتل های موتلف به خصوص  روهای بالميزبان

 Tschorsnig)گردنتدكنند و بايث كنترل جمعيت آنهتا میمی

and Richter 1998)ط دو گونته از ایتن . در این تحقيت  فقت

 Agrotis segetum خانواده به ينوان پارازیتوئيدهای  روهای

آوری و شناستایی گردیدنتد. در جمتع  Spodoptera exiguaو

ای این حشرات در ایران، منبع جدیدی وجود رابطه با تنوع گونه
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 Modarres Awal) مدر  اول ليستندارد اما بر اسا  چك

چاپ به زارش شده است كه با توجه گونه از ایران گ 79 (2012

های گزارش شتده های اخير، تعداد گونهمقا ت موتلف در سال

 باشد.گونه می 79از ایران بيش از 

 Exorista larvarum (Linnaeus 1758)ی گونه -2-1-1

(. ♀) 1389 متاه، خردادقالآقگلستان،  آوری:محل و تاریخ جمع

 Spodoptera exigua (Hübner 1808)پارازیتوئيتتتد 

(Lepidoptera: Noctuidae). 

 Gonia bimaculata (Wiedemannیگونتته -2-1-2

1819) 

 .1391، نقتده، مترداد غربتیآوری: آذربایجانمحل و تاریخ جمع

 Agrotis segetum (Denis and پارازیتوئيتتتتتد

(Schiffermuller 1755) (Lepidoptera, Noctuidae). 

 (Predators) شكارگرها -ب

 هتاهای بالتوریگونه شتكارگر از راستته 35جموع در م

)هفتت گونته  ، دوبا ن(Chrysopidaeی )یك گونه از خانواده

پوشتتان بال، سوت(Syrphidaeو  Asilidaeی از دو ختتانواده

و ( Coccinellidaeو  Carabidaeی گونه از دو ختانواده 12)

، Anthocoridae ،Miridaeهای گونه از خانواده 15)با ن نيم

Nabidae  وReduviidae )مناط  موتلف قند از مزارع چغندر

آوری های جمعفهرست گونهآوری و شناسایی شدند. كشور جمع

 گردد.شده در زیر ارائه می

 (Neuroptera) هابالتوری یراسته -1

فقتط   Chrysopidaeیهتا و ختانوادهاز گروه بالتوری

ردیتده استت كته آوری گیك گونته از متزارع چغندرقنتد جمتع

جزو شتكارگران ستایر آفتات بته خصتوص  گونه روهای این 

ليستتت باشتتند. بتتر استتا  چكمی (Homoptera) جوربتتا ن

Modarres Awal (2012) ،۴2 هتتتای گونتتته از بالتوری

 اند.از ایران گزارش شده Chrysopidaeی خانواده

 Chrysopidaeی خانواده -1-1

 ,Chrysopa carnea (Stephensی گونته 1-1-1

1836)  

 چهارمحتتال و بوتيتتاری، آوری:محتتل و تتتاریخ جمتتع

(. ی كامتل، سته حشترهیك يدد  رو) 1387شهركرد، تير ماه 

غربتی، آذربایجتان (.يتدد  رو 3) 1389، خرداد قالآق، گلستان

(. ی كامتل، یتك حشترهيتدد  رو 2) 1391مياندوآب، مترداد 

 شتكارگر  روهتای يتدد  رو(. 2) 1392گلستان، گنبتد، آبتان 

های متتزارع و شتتته Spodoptera exigua یستتنين اوليتته

 .چغندرقند

 (Coleoptera)بالپوشان ی سوتراسته -2

بالپوشتتان شتتكارگر، هفتتت گونتته از تودر رابطته بتتا س

ی و پتتتتنا گونتتتته از ختتتتانواده Carabidaeی ختتتتانواده

Coccinellidae آوری شدند. بتا توجته از مزارع چغندرقند جمع

تنوع با ی این حشترات در منتاط  موتلتف كشتور، انجتام  به

های فونستتيك در رابطته بتا ایتن حشترات در متزارع پژوهش

های بته مراتت  چغندرقند سایر مناط  منجر به شناسایی گونته

جتن  از  155گونته در  955بيشتری خواهتد گردیتد. تتاكنون 

 Carabidae (Azadbakhsh and Nozari 2015)ی خانواده

 Coccinellidaeی جتتتن  از ختتتانواده ۴1گونتتته در  1۴2و 

(Abdolahi Mesbah et al. 2016 ) از ایتران گتزارش شتده

 است.

 Carabidaeی خانواده -2-1

 Acupalpus (Acupalpus) elegans یگونتته -2-1-1

(Dejean 1829) 

 1391غربتی، نقتده، مترداد آذربایجان آوری:محل و تاریخ جمع

(♂♀.) 

 Acupalpus (Acupalpus) maculatus یگونته -2-1-2

(Schaum 1860) 
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غربتی، ميانتدوآب، مترداد آذربایجتان آوری:محل و تاریخ جمتع

1391 (♀.) 

 Acinopus (Acinopus) laevigatus یگونتته -2-1-3

(Ménétriés 1832) 

شتهركرد، تيتر  چهارمحال و بوتياری، آوری:محل و تاریخ جمع

 (.♀) 1393آبان  ،گلپایگاناصفهان،  (.♂) 1387ماه 

 Amara (Amara) aenea (DeGeerیگونتته -2-1-۴

1774) 

(. ♂) 1388همدان، نهاونتد، تيتر متاه آوری: محل و تاریخ جمع

 (.♀♂) 1389، خرداد راميانگلستان، 

 Chlaenius (Chlaenius) festivus یگونتته -2-1-5

festivus (Panzer 1796) 

  (.♂) 1390، خرداد نگلپایگااصفهان،  آوری:محل و تاریخ جمع

 Cicindela (Cicindela) campestrisیگونتته -2-1-۶

campestris (Linnaeus 1758) 

 (. ♀♂) 1389گلستان، گنبد، خرداد آوری: محل و تاریخ جمع

 Nebria (Nebria) elbursiacaیگونتتتته -2-1-7

elbursiaca (Bodemeyer 1927)  

شتهركرد، تيتر  ،چهارمحال و بوتياریآوری: محل و تاریخ جمع

 (.♂) 1390، خرداد فریدونشهراصفهان، (. ♂) 1387ماه 

 (ها)كفشدوزک Coccinellidaeی خانواده -2-2

 Adalia bipunctata (Linnaeus 1758) یگونه -2-2-1

 (.♀) 1389، خترداد قتالآقگلستتان،  آوری:محل و تاریخ جمتع

 (.♀) 1392گلستان، گنبد، آبان 

 Chilocorus bipustulatus (Linnaeusیگونه -2-21-2

1758) 

شتهركرد، تيتر  چهارمحال و بوتياری، آوری:محل و تاریخ جمع

 (.♂) 1387ماه 

 Coccinella septempunctataیگونتتتتته -2-2-3

(Linnaeus 1758) 

شتهركرد، تيتر  چهارمحال و بوتياری، آوری:محل و تاریخ جمع

گلستتان، (. ♀) 1388همدان، نهاوند، تير متاه  (.♂♀) 1387ماه 

(. ♂♀) 1389، خترداد راميانگلستان،  (.♀♂) 1389گنبد، خرداد 

غربتتی، آذربایجتتان(. ♂) 1390، ختترداد گلپایگتتاناصتتفهان، 

 (.♀) 1391مياندوآب، مرداد 

 Coccinella undecimpunctataی گونتتتته -2-2-۴

(Linnaeus 1758) 

 (.♀♂) 1388همدان، نهاوند، تير ماه  آوری:محل و تاریخ جمع

 Hippodamia variegata (Goeze 1777)یگونه -2-2-5

(. ♀) 1388همدان، نهاونتد، تيتر متاه  آوری:محل و تاریخ جمع

 (.♀♂) 1391غربی، نقده، مرداد آذربایجان

 (Hemiptera)با ن ی نيمراسته -۴

ی در تحقي  حاضر شش گونه سن شتكارگر از ختانواده

Anthocoridaeی ، پنا گونه از خانوادهMiridae دو گونه از ،

 Reduviidaeی و دو گونتته از ختتانواده Nabidaeی ختتانواده

هتا و ای توأم پورهبا توجه به فعاليت تغذیهآوری شده است. جمع

های شتكارگر، لتذا ایتن حشترات دارای حشرات كامل در ستن

های پتانسيل با ی در كنترل آفات موتلف فعال در اكوسيستتم

های ایتران، در رابطه با سن. (Schuh 1995) باشندموتلف می

گزارش گردیده است  نجن  از ایرا 508گونه در  1583تاكنون 

آوری شتتده در ایتتن پتتژوهش هتتای جمتتعكتته بتترای خانواده

Anthocoridae ،Miridae ،Nabidae  وReduviidae  بتتته

 گونه از ایران گتزارش شتده استت 109و  22، ۴98، ۴7ترتي  

(Ghahari et al. 2016). 

 Anthocoridaeی خانواده -۴-1

 Anthocoris minki minki (Dohrnیگونتته -۴-1-1

1860) 
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 1390، خترداد گلپایگتاناصتفهان، آوری: محل و تتاریخ جمتع

 .(♂) 1391آذربایجان غربی، نقده، مرداد . (♂♀)

 Anthocoris nemoralis (Fabriciusی گونتته -۴-1-2

1794) 

شتهركرد، تيتر  بوتياری، چهارمحال و آوری:محل و تاریخ جمع

 .(♂) 1390، خرداد برخواراصفهان، . (♂♀) 1387ماه 

 Anthocoris nemorum (Linnaeusیگونتته -۴-1-3

1761) 

 1391غربتی، نقتده، مترداد آذربایجان آوری:محل و تاریخ جمع

 (.♂) 1393، آبان گلپایگاناصفهان،  .(♂♀)

 Orius (Dimorphella) albidipennisیگونته -۴-1-۴

(Reuter 1884) 

شتهركرد، تيتر  چهارمحال و بوتياری، آوری:محل و تاریخ جمع

اصتفهان، . (♂) 1388همدان، نهاوند، تير ماه  (.♂♀) 1387ماه 

 .(♂) 1390، خرداد گلپایگان

 Orius (Heterorius) horvathi (Reuterیگونه -۴-1-5

1884) 

غربتی، ميانتدوآب، مترداد آذربایجتان آوری:محل و تاریخ جمتع

1391 (♀♂). 

 Orius (Heterorius) minutusیگونتتتته -۴-1-۶

(Linnaeus 1758) 

. (♂) 1389، خترداد راميتانگلستتان،  آوری:محل و تاریخ جمع

، گلپایگتاناصتفهان،  .(♂♀) 1391غربی، نقده، مرداد آذربایجان

 (.♂) 1393آبان 

 Miridaeی خانواده -۴-2

 Deraeocoris (Camptobrochis)یگونتتته -۴-2-1

punctulatus (Fallén 1807) 

 .(♂♀) 1389گلستتان، گنبتد، خترداد  آوری:محل و تاریخ جمع

 (.♀) 1392گلستان، گنبد، آبان 

 Deraeocoris (Knightocapsus)یگونتتتته -۴-2-2

lutescens (Schilling 1837) 

شتهركرد، تيتر  چهارمحال و بوتياری،آوری: محل و تاریخ جمع

 .(♂♀) 1390، خرداد گلپایگاناصفهان، . (♂) 1387 ماه

 Campylomma diversicorne (Reuterیگونته -۴-2-3

1878)  

 .(♂♀) 1389، خترداد راميتانگلستان،  آوری:محل و تاریخ جمع

 (.♀) 1393، آبان گلپایگاناصفهان، 

 Campylomma verbasci (Meyer-Dür یگونه -۴-2-۴

1843) 

 .(♂) 1388همدان، نهاوند، تير ماه  ی:آورمحل و تاریخ جمع

 Lygus rugulipennis (Poppius 1911)ی گونه -۴-2-5

 .(♀) 1388همدان، نهاوند، تير ماه  آوری:محل و تاریخ جمع

شتتتكارگر توتتتم  ،(♀) 1390، ختتترداد گلپایگتتتاناصتتتفهان، 

Pegomyia betae (Curtis 1847) (Diptera: 

Anthomyiidae). 

 Nabidae یخانواده -۴-3

 Nabis (Nabis) palifer یگونتتتتتته -۴-3-1

(Seidenstücker 1954) 

 .(♂♀) 1389، خترداد قتالآقگلستان،  آوری:محل و تاریخ جمع

 (.♂) 1390، خرداد گلپایگاناصفهان، 

 .Himacerus (Aptus) mirmicoides (O یگونه -۴-3-2

Costa 1834) 

 1390د ، ختردافریدونشتهراصتفهان،  آوری:محل و تاریخ جمع

(♂). 

 Reduviidaeی خانواده -۴-۴

 Nagusta goedelii (Stål 1859)ی گونه -۴-۴-1

 .(♀) 1390، خرداد برخواراصفهان،  آوری:محل و تاریخ جمع
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 Rhynocoris ibericus (Kolenati  یگونتته -۴-۴-2

1857) 

  .(♂♀) 1389گلستان، گنبد، خرداد آوری: محل و تاریخ جمع

 (Diptera) نی دوبا راسته -5

 Asilidaeی خانواده -5-1

شتكارگران جزو  Asilidaeی حشرات كامل در خانواده

كته  (Londt 2006)باشتند توانمند در كنترل سایر حشرات می

آوری گردیتد در در این پژوهش فقط چهار گونته از آنهتا جمتع

 289حالی كه فون غنی از این حشرات در ایران فعاليت دارنتد )

 (.Ghahari et al. 2014جن ( ) 88گونه در 

 Promachus leoninus (Loew 1848)ی گونه -5-1-1

شتهركرد، تيتر  چهارمحال و بوتياری، آوری:محل و تاریخ جمع

 .(♂) 1387ماه 

 Machimus rusticus (Meigen 1820)ی گونه -5-1-2

 .(♀♂) 1388همدان، نهاوند، تير متاه  آوری:محل و تاریخ جمع

 .(♀) 1390، خرداد گانگلپایاصفهان، 

 Philonicus albiceps (Meigen 1820) یگونه -5-1-3

 .(♂) 1390، خرداد گلپایگاناصفهان،  آوری:محل و تاریخ جمع

 Stenopogon laevigatus (Loew 1851) یگونه -5-1-۴

غربتی، ميانتدوآب، مترداد آذربایجتان آوری:محل و تاریخ جمتع

1391 (♂♀). 

 Syrphidaeی خانواده -5-2

جتتتزو  Syrphidaeی  روهتتتای دوبتتتا ن ختتتانواده

 12۴باشتند كته های موتلف میشكارگران فعال در اكوسيستم

جن  از این خانواده از ایتران گتزارش شتده استت  39گونه از 

(Dousti and Hayat 2006) در این پژوهش فقط سه گونته .

دنتد آوری گردیگيری جمعاز این حشرات با استفاده از تور حشره

های متنتوع در متزارع چغندرقنتد، در كه با توجه به وجود شتته

های های دقي  و وسيع، قطعتاً گونتهبرداریصورت انجام نمونه

 آوری خواهند شد.دیگری از این خانواده جمع

 Episyrphus balteatus (De Geer یگونتته -5-2-1

1776) 

 .(♀♂) 1388همدان، نهاوند، تير متاه  آوری:محل و تاریخ جمع

. آذربایجان غربی، نقتده، (♀) 1390، خرداد فریدونشهراصفهان، 

 (.♀) 1392گلستان، گنبد، آبان  .(♀♂) 1391مرداد 

 Eristalinus aeneus (Scopoli 1763) یگونه -5-2-2

شتهركرد، تيتر  چهارمحال و بوتياری، آوری:محل و تاریخ جمع

 .(♀) 1391د آذربایجان غربی، مياندوآب، مردا .(♀♂) 1387ماه 

 Eristalis tenax (Linnaeus 1758) یگونه -5-2-3

شتهركرد، تيتر  چهارمحال و بوتياری، آوری:محل و تاریخ جمع

اصتفهان،  .(♀♂) 1389گلستان، گنبد، خترداد  .(♀♂) 1387ماه 

 (.♀) 1393، آبان گلپایگان

 

 بحث

بر اسا  نتایا این پژوهش، فون متنتويی از حشترات 

 9گونته از  35)و شتكارگر ختانواده(  3گونته از  10)پارازیتوئيد 

در  .(1)شتكل  در مزارع چغندرقند كشور فعاليتت دارنتدخانواده( 

گونته زنبتور  هشتتدر این تحقي  فقتط رابطه با پارازیتوئيدها، 

آوری شده است كه یقيناً پارازیتوئيدهای فعال در پارازیتوئيد جمع

و  Chalcidoideaهتتتای متتتزارع چغنتتتدر قنتتتد از با خانواده

Ichneumonoidea كته  باشدبه مرات  بيشتر از رقم مزبور می

تواند منجر بته های بيشتر توسط محققين میبرداریانجام نمونه

 های فراوانتتی از زنبورهتتای پارازیتوئيتتد گتتردد.شناستتایی گونتته

ی ترین روش مبارزه يليه آفات چغندرقند در ایتران، مبتارزهمهم

هتای كشهتا تتن انتواع آفتهر ستاله دهباشد كه شيميایی می

گيرنتد. استفاده قرار می شيميایی در مزارع چغندرقند ایران مورد

اگرچه كنترل شتيميایی روش قتاطع و ستریع در كنتترل آفتات 
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محيطی گردد اما بدیهی است كه مواطرات زیستتمحسوب می

كارگيری سموم شتيميایی در مقيتا  وستيع فراوان از تبعات به

بر . (Kamrin 1997; Imani and Ghahari 2009) باشدمی

تلتف صتورت گرفتته در ایتران و ستایر وهای ماسا  پژوهش

ی بيولوژیتك، های كارآمد و متنوع شامل مبتارزهكشورها، روش

زرايی و مكانيكی در رابطه با آفات موتلف چغندرقند به اخبتات 

با بته كه  (Draycott 2006; Khanjani 2006)رسيده است 

و  IPMهتتای مزبتتتور در قالتتت  يری تلفيقتتتی از روشكتتارگ

(Integrated Crop Management, ICM)  نتتتتایا ،

 آميزی در مدیریت آفات چغندرقند حاصتل خواهتد شتدموفقيت

(Altieri and Rosset 1996; Gliessman 1998; 

Lancon et al. 2007). ای دشتمنان با توجه به غنتای گونته

های موتلتف كشتور و از ستتمطبيعی آفات كشاورزی در اكوسي

از  (Conservation) در صورت حمایتجمله مزارع چغندرقند، 

توانند نقش كارآمتدی در میدشمنان طبيعی، این حشرات مفيد 

كه این امر به  كنترل آفات موتلف مزارع چغندرقند داشته باشند

.توانتد منجتر گترددهای شتيميایی میكشكاهش مصرف آفت
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 در مزارع چغندرقند ایران دشمنان طبيعیهای موتلف ای گروهتنوع گونه 1شكل 

باشتد كشت بهاره و پتایيزه می نوعچغندر قند دارای دو 

ی آن های فنی ارزشمندی در خصوص كشتت پتایيزهكه توصيه

. (Anonymous 2014)های اخير صورت گرفته است در سال

ئيتد از در این پژوهش تمام چهل و پنا گونه شتكارگر و پارازیتو

گونته  11اند و از ایتن ميتان آوری شتدهجمتع های بهارهكشت

آوری گردیدنتد. تنتوع جمتع های پتایيزه( نيز از كشتت5/2۴%)

بته  های بهارهزیستی و تراكم جمعيت دشمنان طبيعی در كشت

بود كه دليل این امر تغييترات  های پایيزهمرات  بيشتر از كشت

جه حرارت و نيز كاهش طول در شرایط آب و هوایی )كاهش در

باشتد. بته روز( و آغاز خواب زمستانی حشرات در فصل پائيز می

این ترتي  ميزان خسارت وارده توسط آفات موتلتف چغندرقنتد 

باشد كته ایتن موضتوع در كشت پایيزه كمتر از كشت بهاره می

ی آن بتا ی ميزان يملكترد محصتول و رابطتهتواند از جنبهمی

حشرات آفتت متورد ارزیتابی آمتاری قترار  خسارت وارده توسط

بيشتترین در ایتن پتژوهش گيرد. البته  زم به ذكر استت كته 

فصتتل از حشتترات شتتكارگر و پارازیتوئيتتد در  هابردارینمونتته

های انجتام شتده در برداریاستت و نمونته شتدهانجام  تابستان

 گردد تحقيقتات. بنابراین توصيه میفصل پایيز معدود بوده است

و نيتز ستایر دشمنان طبيعتی و تراكم در رابطه تنوع  تریوسيع

 چغندرقند انجام گيرد.  یپایيزه هایكشت درحشرات فعال 
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گونه پارازیتوئيد شناسایی  10از ميان در پژوهش حاضر 

شده، برای شش گونه پارازیتوئيد ميزبان شناسایی شده است كه 

ازیتوئيتد دارای یك زنبور پار Agrotis segetumبه این ترتي  

دارای یتك  Lixus incanescens، و یتك مگت  پارازیتوئيتد

دارای دو زنبتتور  Spodoptera exigua زنبتتور پارازیتوئيتتد و

باشتتد. شناستتایی پارازیتوئيتتد و یتتك مگتت  پارازیتوئيتتد می

های پارازیتوئيدهای فعال در یك اكوسيستم گام مهمتی ميزبان

ی های مبتارزهكارگيری دشمنان طبيعتی در برنامتهدر جهت به

همچنتين از  .(Godfray 1994)گتردد بيولوژیك محسوب می

برداری، بيشترین تنوع شتكارگران در بين پنا استان مورد نمونه

گونه شكارگر موتلف از این  19استان اصفهان به دست آمد كه 

 (.2آوری و شناسایی شده است )شكل استان جمع
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 برداریهای موتلف مورد نمونهتوئيدها در استانان و پارازیرتنوع زیستی شكارگ 2شكل 

 قنتدی آفت در مزارع چغندرو كنه گونه حشره 32حدود 

كه این تنوع با  در  (Khanjani 2006)كنند كشور فعاليت می

توانتد منجتر بته خستارت حشرات فعال در مزارع چغندرقند می

 يملكترد محصتول گتردد.دار در معنیكاهش در نتيجه و شدید 

نابراین دشمنان طبيغی نقش كارآمدی در كاهش جمعيت آفات ب

يتالوه بتر حشترات نمایند. موتلف در مزارع چغندرقند ایفاء می

ماننتد آوری شده در این پژوهش، دشمنان طبيعی دیگتری جمع

 Chalcidoideaی ها و زنبورهای پارازیتوئيد با ختانوادهمورچه

تواننتد در از بتين ه میفعاليت دارند ككشور در مزارع چغندرقند 

ها بدون اینكته مورچهبردن آفات كشاورزی حائز اهميت باشند. 

هتتا،  روهتتا و موآستتيبی بتته گياهتتان زرايتتی وارد نماینتتد ت

بالپوشتان برنتد. بته يتالوه سوتهای آفات را از بين میشفيره

در  Staphylinidaeی شكارگر متنويی به خصوص از ختانواده

توانتد ن فعاليت دارند كه شناستایی آنهتا میمزارع چغندرقند ایرا

 ی تحقيقاتی ارزشمندی محسوب گردد.جنبه
 

 سپاسگزاری

 به این وسيله از همكاری محققين موتلف به خصتوص

M. Kesdek  ،)تركيتته(R. Hayat  ،)تركيتته(M. Aslan 

 .N)روستيه(،  E. Davidian)ژاپتن(،   H. Shima)تركيته(،

Gadallah  مصر( و(W.B. Jêdryczkowski  كته )لهستتان(

ها و نيز ارسال مقا ت ارزشمند نقش مؤخری در شناسایی نمونه

همچنتين گردد. در پيشرفت پژوهش حاضر داشتند، قدردانی می

آقای دكتر ساكنين و خانم دكتر رستگار بته جهتت همكتاری از 

هتا خانمهای حشترات، های كلكستيونایشان در بررسی نمونته

با یی، شتتبان و آقایتتان نتتوربوش و روزبهتتانی، قتتائمی، ستتياه

آوری رضوانی )دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی( به دليتل جمتع

 گردد.ها قدردانی میبرخی نمونه



 101                1398 /1شماره  /35چغندرقند/ جلد 

 :Referencesمورد استفاده:                                                                                                      مناب 

Abdolahi Mesbah R, Nozari J, Allahyari H, Zare Khormizi M. Checklist and distribution of lady beetles (Coleoptera: 

Coccinellidae) in Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB). 2016; 12(1):1-35. 

Altieri M, Rosset P. Agroecology and the conversion of large-scale conventional systems to sustainable management. 

International Journal of Environmental Studies. 1996; 50:165-185. 

Amr AHR, Ghaffar MSA. The economic impact of sugar beet cultivation in new lands (Study of Al-Salam Canal Area 

Status). Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 2010; 4(7):1641-1649. 

Anonymous [Faculty members of Sugar Beet Seed Institute]. Formation of potential determination standards and 

damage assessment by separation of management and coercive factors in different stages of growth in sugar beet 

fields. Published by Sugar Beet Seed Institute. 2014; pp. 467. (in Persian) 

Asadi M. Beet-sugar handbook. John Wiley & Sons, New Jersey, 2007; pp. 866. 

Azadbakhsh S, Nozari J. Checklist of the Iranian Ground Beetles (Coleoptera; Carabidae). Zootaxa. 2015; 4024(1):001-

108.   

Barahoei H, Rakhshani E, Riedel M. A checklist of Ichneumonidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) from Iran. Iranian 

Journal of Animal Biosystematics (IJAB). 2012; 8(2):83-132. 

Behdad E. Pests of field crops in Iran. Publication of Neshat, Isfahan, 1993; pp. 618. (in Persian) 

Bellows TS, Fisher TW. Handbook of biological control. Academic Press, San Diego, CA., 1999; pp. 1046. 

Chay-Hernández DA, Delfín-González H, Parra-Tabla V. Ichneumonoidea (Hymenoptera) community diversity in an 

agricultural environment in the State of Yucatan, Mexico. Environmental Entomology. 2006; 35(5):1286-1297. 

Croft BA. Arthropod biological control agents and pesticides. John Wiley & Sons, New York, 1990; pp. 723. 

DeBach P, Rosen D. Biological control by natural enemies. Second edition. Cambridge University Press, New York, 

1991; pp. 440. 

Dousti AF, Hayat R. A catalogue of the Syrphidae (Insecta: Diptera) of Iran. Journal of Entomology Research Society. 

2006; 8(3):5-38. 

Draycott AP. Sugar beet. Blackwell Publishing Ltd, 2006; xxi + 474 pp. 

Farahani S, Talebi AA, Rakhshani E. Iranian Braconidae (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonoidea): diversity, 

distribution and host association. Journal of Insect Biodiversity and Systematics. 2016; 2(1):1-92. 

Flint ML, van den Bosch R. Introduction to integrated pest management. Plenum Press, New York, 1981; pp. 240. 

Ghahari H, Hayat R, Lavigne R, Ostovan H. An annotated checklist of Iranian Asilidae (Insecta: Diptera: Brachycera: 

Asiloidea). Linzer biologische Beiträge. 2014; 46/2:1379-1446. 

Ghahari H, Moulet P, Ostovan H. An annotated catalog of the Iranian Cimicidae and Largidae (Hemiptera: Heteroptera) 

and in memoriam Carl Walter Schaefer (1934-2015). Zootaxa. 2016; 4111(2):194-200. 

Gliessman S. Agroecology: Ecological Processes in Agriculture. CRC Press, Michigan, 1998; pp. 357. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://press.areeo.ac.ir/publ_5_%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B3%25D9%2587%2520%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD%2520%25D9%2588%2520%25D8%25AA%25D9%2587%25D9%258A%25D9%2587%2520%25D8%25A8%25D8%25B0%25D8%25B1%2520%25DA%2586%25D8%25BA%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D9%2582%25D9%2586%25D8%25AF.html&xid=17259,15700002,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhg6atQAuMrOi02eC86uJnI52Fe1og
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://press.areeo.ac.ir/publ_5_%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B3%25D9%2587%2520%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD%2520%25D9%2588%2520%25D8%25AA%25D9%2587%25D9%258A%25D9%2587%2520%25D8%25A8%25D8%25B0%25D8%25B1%2520%25DA%2586%25D8%25BA%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D9%2582%25D9%2586%25D8%25AF.html&xid=17259,15700002,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhg6atQAuMrOi02eC86uJnI52Fe1og
javascript:;
javascript:;
javascript:;


 شناسایی دشمنان طبيعی آفات در بعضی مزارع ...                                           102

Godfray HCJ. Parasitoids, Behavioral and Evolutionary Ecology. Princeton University Press, 1994; pp. 473. 

Imani S, Ghahari H. Toxicology. Dibagaran publication, Tehran, 2009; pp. 492. (in Persian) 

Kamrin MA. Pesticides Profiles, Toxicity, Environmental Impacts and Fate. Lewis publisher, Boca Raton, 1997; pp. 

676. 

Khajehpour MR. Industrial plants. Jahad-e Daneshgahi, Isfahan University of Technology, 2012; pp. 582. (in Persian) 

Khanjani, M. 2006. Field Crop Pests in Iran. Third edition. Bu-Ali Sina University, pp. 719. (in Persian) 

Lancon J, Wery J, Rapidel V, Angokaye M, Gerardeaux E, Gaborel C, Ballo D, Fadegnon B. An improved 

methodology for integrated crop management systems. Agronomy for Sustainable Development (ASD). 2007; 

27:101-110. 

Londt JGH. Predation by Afrotropical Asilidae (Diptera): an analysis of 2000 prey records. African Entomology. 2006; 

14(2):317-328. 

Maredia KM, Dakouo D, Mota-Sanchez D. Integrated Pest Management in the Global Arena. Cromwell Press, 

Trowbridge, UK, 2003; pp. 512. 

Modarres Awal M. Family Chrysopidae (Neuroptera). Pp. 253-255, family Tachinidae (Diptera), pp. 462-466. In: 

Modarres Awal M, (Ed.) List of agricultural pests and their natural enemies in Iran. Ferdowsi University Press, 

2012; pp. 759. (in Persian) 

Rastegar MA. Industrial plants cultivation. Publication of Barehmand, 2005; 480 pp. (in Persian) 

Schuh RT. Plant bugs of the world (Heteroptera: Miridae): Systematic catalog, distributions, host list, and bibliography. 

New York Entomological Society, 1995; pp. 1329. 

Tschorsnig HP, Richter VA. Family Tachinidae, pp. 691-827. In: Papp L, Darvas B. (Eds.) Contributions to a Manual 

of Palaearctic Diptera (with special references to fl ies of economic importance). Volume 3. Higher Brachycera. 

Science Herald, Budapest, 1998; pp. 880. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://www.centralclubs.com/topic-t53077.html&xid=17259,15700002,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhigqO0Wc2KqofBiQHMK0Xt38HX4BQ

