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چکیده
 در این تحقیق ویژگیهای. فعالیت میکنندAsteraceae  تولیدکنندۀ مان روی گیاهان دارویی تیرۀLarinus spp. گونههای سرخرطومی
 درCousinia stocksii Winkler  بهعنوان یکگونۀ جدید روی گیاه داروییLarinus trehalanus G&Sh چرخۀ زیستی سرخرطومی
 این سرخرطومی بهصورت حشرۀ کامل زمستانگذرانی. بررسی شد1390  و1389 منطقۀ کرمان در شرایط صحرایی طی سالهای
 حشرات ماده تخمهای خود را بهصورت انفرادی درون ساقۀ گیاه میزبان قرار میدهند.میکند و در منطقۀ کرمان یک نسل در سال دارد
 الروهای تازه خارجشده از تخم با حفر. روی آن را با فضوالت خود میپوشانند،و برای محافظت از خشک شدن و دشمنان طبیعی
 درون.سوراخی به درون ساقۀ گیاه میزبان نفوذ کرده و آغاز به تغذیه از شیرۀ گیاهی کرده و روی ساقۀ گیاه میزبان مان ایجاد میکنند
 در شرایط طبیعی دورۀ رشد و نمو این سرخرطومی از تخم تا ظاهر شدن حشرات کامل آن.هر مان تنها یک الرو رشد میکند
 حشرات کامل نسل. الروهای کامل درون کپسول مان ساختهشده به شفیره تبدیل میشوند. روز طول میکشد46/5±0/5  تا45/8±0/7
 محلهای مناسبی را برای سپری کردن پاییز و،جدید مدتی را روی بوتههای گیاه میزبان سپری میکنند و پس از خشک شدن کامل بوته
.زمستان جستجو میکنند
.Larinus trehalanus ،Cousinia stocksii ، مان، کرمان:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Weevil species Larinus spp. produce trehala on medicinal plants family of Asteraceae. In this investigation, the
biology of weevil Larinus trehalanus G & Sh, was studied as a new species, on the medicinal plant Cousinia stocksii
(Asteraceae) in Kerman region under field conditions during 2011 and 2012. The weevil is a univoltine insect, which
annually overwinters as an adult. The female insects put their eggs individually on the host's stems, and cover then
with their extinctions to protect the dry and natural enemies. The newly hatched larvae from eggs penetrate into the
host plant stem by digging holes and start feeding on the plant sap. The larvae build trehala on host plant stem. They
grow individually inside the trehala capsule. Only one larva grows inside each trehala capsule. In natural conditions,
the development of L. trehalanus from egg to emerging adult takes 45.8±0.7 to 46.5±0.5 days. A new generation of
adults spent some time on the host plant and then search for a protected site to pass the autumn and winter.
Keywords: Cousinia stocksii, Kerman, Larinus trehalanus, Trehala.
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مقدمه
گیاهان متعلق به تیرة آفتابگردانها ،گونههای متنوعی
دارند ،که بهعنوان علفهای هرز مزارع و مراتع و نیز
بهعنوان گیاهان دارویی مطرح بوده و میزبان اصلی
هستند
Larinus
جنس
سرخرطومیهای
( .)Nasirzadeh et al., 2005سرخرطومیهای جنس
 Larinusشامل بیش از  189گونهاند .از این شمار
نزدیک به  140گونه در منطقۀ پالئارکتیک پراکنش
دارند و نزدیک به  100گونه نیز در منطقۀ مدیترانه
یافت شده است ( .)Ter-minassian, 1967شماری از
گونههای سرخرطومی جنس  Larinus sp.روی
گونههای گیاهی جنس  Echinopsفعالیت تغذیهای
داشته و باعث تولید مان روی آنها میشوند
( .)Nasirzadeh et al., 2005مانها ()trehala
فرآوردههای دارویی هستند که در اثر فعالیت این
سرخرطومیها روی ساقۀ گیاهان میزبان تولید
میشوند و از روزگاران گذشته استفاده دارویی دارند
( .)Nasirzadeh et al., 2005مانها از نظر شکل
ظاهری بهصورت اجسام پیله مانند ،تخممرغی شکل و
سفیدرنگ ،با سطح خارجی ناصاف هستند که در
نتیجۀ فعالیت تغذیهای الروهای سرخرطومیهای
 Larinusروی شاخههای جوان یا پشت برگهای
تیغدار گیاهان  Echinopsتشکیل میشوند ( Amin,
& .1889; Ghahreman, 1991; Alonso-Zarazaga
 .)Lyal, 1999نخستین بار سرخرطومی Larinus
 nidificans Guibourtبهعنوان عامل تولیدکنندة مان
معرفی شد ()2008( Gultekin .)Guibourt, 1858
گزارش کرد که مان یا  Trehalaدر نتیجۀ فعالیت
تغذیهای چهار گونۀ سرخرطومی جنس  Larinusبه
نامهای ،Larinus nidificans Guibourt, 1858
Larinus
،Larinus rudicollis Petri, 1907
Larinus capsulatus ،hedenborgi Boheman, 1845
 Gultekin, 2008روی ساقۀ گیاهان جنس Echinops
تشکیل میشود .گونۀ  L. hedenborgiبهعنوان
یکگونۀ سازندة  Trehalaاز کشورهای ترکیه ،ایران و
مصر گزارش شده است (.)Gultekin, 2008
 (2005) Nasirzadeh et alسرخرطومی Larinus
) vulpes (Olivier, 1807و )2004( .Adnani et al.

سرخرطومی ) Larinus onopordi (F.را نیز بهعنوان
گونههای سازندة مان به ترتیب در استانهای فارس و
قم گزارش کردند .سرخرطومی ،Larinus trehalanus
گیاه میزبان این سرخرطومی و تولید مان توسط آن
نخستین بار توسط گولتکین و شهریارینژاد در سال
 2015از منطقۀ دهسرد بافت گزارش شد .در
بررسیهای صحرایی انجامشده مشخص شد که گیاه
میزبان این سرخرطومی گیاه دارویی C. stocksii
است .لذا در این پژوهش آزمایشهایی باهدف بررسی
چرخۀ زیستی این سرخرطومی روی گیاه میزبان و
نحوة تولید مان توسط آن طراحی و انجام شده است.
مواد و روشها
ویژگیهای چرخۀ زندگی سرخرطومی
برای نخستین بار در جهان در منطقۀ دهسرد از توابع
استان کرمان روی گونۀ گیاهی  C. Stocksiiدر شرایط
صحرایی بررسی شد .مادههای این سرخرطومی تخمها
را درون حفرهای در ساقۀ گیاه میزبان قرار میدهند.
بنابراین ،برای بررسی طول دورة نشوونمای جنینی،
تخمهای یکروزه درون ساقهها پس از تشریح ساقهها
با تیغ با استفاده از ذرهبین  30خارج کرده و سپس
بهصورت انفرادی درون ریزلوله (میکروتیوب)های
پالستیکی مات با حجم  2میلیلیتر قرار داده شدند و
در شرایط دمایی  25±2درجۀ سلسیوس ،رطوبت
نسبی  60±5و دورة نوری طبیعی نگهداری شد.
تخمهای درون ظرفها تا زمان تفریخ بررسی میشدند
( .)Sobhian & Fornasari, 1994این آزمایش در ده
تکرار در دو سال  1389و  1390انجام شد .برای
تعیین طول دورة نشوونمای الروی شمار ده ساقۀ گیاه
میزبان با قفسهای آستینی (به قطر  10سانتیمتر و
طول  20سانتیمتر) محصور شدند .برای تعیین طول
دورة شفیرگی ،الروهای سنین آخری که بدون توان
تحرک و فعالیت تغذیهای بودند ،از درون مانها با
تشریح توسط تیغ بیرون آورده شده و درون ظرفهای
پتری مات (با قطر  9سانتیمتر) همراه با یک پنبۀ
مرطوب قرار داده شدند .این ظرفها در شرایط دمایی
 25±2درجۀ سلسیوس ،رطوبت نسبی  60±5و دورة
نوری طبیعی نگهداری شدند .روزانه شفیرههای درون
L. trehalanus
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ظرفها تا زمان ظهور حشرات کامل بررسی میشدند.
دادههای بهدستآمده در دو سال با استفاده از آزمون t
نرمافراز  )1999( SASمقایسه شدند.

نتایج و بحث
خروج حشرات کامل زمستانگذران سرخرطومی
 L. trehalanusاز پناهگاههای زمستانی و استقرار آنها
روی گیاه میزبان  C. stocksiiدر اواسط فروردینماه،
همزمان با تشکیل جوانههای برگ مشاهده شد.
حشراتکامل از برگها و جوانههای گل گیاه میزبان
تغذیه کرده و بهطور متناوب جفتگیری کردند .طول
دورة نشو و نمای جنینی  7/6±0/2روز در سال 1389
و  7/7±0/2روز در سال  1390تعیین شد که اختالف
معنیداری را در دو سال مورد بررسی نشان نداد
( .)P=0/44 ،t=0/77 ،df=18الروهای تازه خارجشده از
تخم به درون ساقۀ گیاه میزبان نفوذ کرده و آغاز به
تغذیه از شیرة گیاهی ساقه میکنند .در محل تغذیۀ
الروها از ساقه ،یک محفظۀ سفیدرنگ یا مان تشکیل
میشود .مان تشکیلشده با افزایش سن الروی
بزرگتر میشود .بهطوریکه از نظر شکل ظاهری ،مان
در اوایل تشکیل شدن نرم و به رنگ سفید شکری
است و در اواخر رشد سخت و به رنگ کرمی مایل به
زرد است .سطح درونی مان صاف و صیقلی و سطح
بیرونی آن کرمی مایل به زردرنگ و زبر است (شکل
 .)1-aطول دورة نشوونمای الروی در شرایط دمایی،
رطوبتی و دورة نوری طبیعی اختالف معنیداری را در
دو سال مورد بررسی نشان نداد .بهطوریکه ،طول این
دوره  29/9±0/3روز در سال  1389و  29/1±0/3روز
در سال  1390تعیین شد (.)P=0/08 ،t=1/84 ،df=18
الروها پس از تکمیل نشوونما ،درون مان تبدیل به
شفیرهای به رنگ سفید شیری شدند .مدتزمان الزم
برای نشوونمای شفیرگی و ظهور حشرات کامل نسل
جدید  9/1±0/3روز در سال  1389و  9/3±0/4روز
در سال  1390تعیین شد ،که اختالف معنیداری را
در دو سال مورد بررسی نشان نداد (،t=0/59 ،df=18
 .)P=0/56طول دورة مراحل نابالغ این سرخرطومی در
شرایط دمایی ،رطوبتی و دورة نوری طبیعی
 46/5±0/5روز در سال  1389و  45/8±0/7روز در
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سال  1390تعیین شد ،که اختالف معنیداری را در
دو سال مورد بررسی نشان نداد (،t=0/34 ،df=18
 .)P=0/73حشرات کامل نسل جدید پس از خارج
شدن از پوستۀ شفیرگی مدتی ( 4تا  5روز) را درون
مان باقیمانده و سپس مان را سوراخ کرده و آن را
ترک کردند (شکل  .)1-bظهور حشرات کامل نسل
جدید از اواسط خردادماه آغاز و در اواسط شهریورماه
پایان یافت.

)(a

)(b

شکل )a( .1سطح داخلی و خارجی مان ( )bخروج حشرةکامل
Figure 1. (a) Inner and outer surfaces of trehala
capsul (b) Adult emergence

نتایج بهدستآمده از این تحقیق نشان داد،
زیستشناسی (بیولوژی) سرخرطومی L. trehalanus
روی گیاه  C. stocksiiبا دیگرگونههای  Larinusروی
گیاهان میزبان مختلف از تیرة آفتابگردان تا حدودی
همسان است .حشرات کامل زمستانگذران
سرخرطومی  L. trehalanusمانند سرخرطومیهای
 L. hedenborgi ،L. rudicollis ،L. nidificansو
 L. capsulatusدر اوایل بهار و همزمان با ظهور گیاه
میزبان از پناهگاههای زمستانی خارجشده و حشرات
کامل از برگ و جوانههای گیاه میزبان تغذیه کرده و
بهطور متناوب جفتگیری کردند .رفتار پوشاندن
تخمها توسط مادة لزج و سیاهرنگ مترشحه توسط
حشرة ماده در مورد گونههای ،L. nidificans

...  زیستشناسی گونۀ جدید سرخرطومی تولیدکنندة مان:شهریارینژاد و فتحی

 در.)Gultekin, 2008(  استL. hedenborgi
 مشخص شد که بسته بهL. trehalanus سرخرطومی
 و7  تا1 شرایط محیطی روی هر بوته گیاه میزبان بین
 دورة. مان تشکیل میشود2/84±0/97 بهطور میانگین
 روز9/4±0/4  و بهطور میانگین11  تا9 شفیرگی حدود
) طول دورة شفیرگی را2008( Gultekin .طول میکشد
. روز گزارش کرده است11  تا7 L. capsulatus برای
سپاسگزاری
از همکاری آقای دکتر لونت گولتکین در دانشگاه
 همچنین از، در شناسایی گونۀ جدید،آتاتورک ترکیه
آقای دکتر سید منصور میرتاجالدینی از گروه
زیستشناسی گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان به
دلیل همکاری در شناسایی گونۀ گیاهی و سرکار خانم
. تشکر و قدردانی میگردد،دکتر مهتاب ملک عرب
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 نیزL. capsulatus  وL. hedenborgi ،L. rudilcollis
 سرخرطومی.)Gultekin, 2008( گزارش شده است
 فعالیت کرده وC. stocksii  روی گیاهL. trehalanus
تولید مان میکند و بهعنوان پنجمین گونۀ تولیدکنندة
Gültekin & Shahreyary-( مان معرفی شده است
 تاکنون تنها چهار گونۀ سرخرطومی.)Nejad, 2015
 وL. hedenborgi ،L. rudiculis ،L. nidificans
 بهعنوان گونههای تولیدکنندة مانL. capsulatus
شناسایی شدهاند که همگی روی گیاهان میزبان جنس
Gultekin, (  فعالیت و تولید مان میکنندEchinops
) سرخرطومی2005( Nasirzadeh et al. .)2008
 را بهعنوان گونۀ تولیدکنندة مان روی چهارL. vulpes
 در استان فارسEchinops گونۀ گیاه میزبان جنس
 در این مورد مشخص شد که گونۀ.گزارش کردند
سرخرطومی تولیدکنندة مان درواقع گونۀ
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