
 

١ 
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  چکیده
-جدي محسوب میشوند، از آفات مهم و هاي مفتولی شناخته میکه به عنوان کرم Elateridaeمرحله الروي خانواده       
هدف از این . زنندکرم هاي مفتولی به گندم، جو، ذرت، هندوانه و آفتاب گردان در شرق استان گلستان خسارت می. شوند

هاي مفتولی در در مزارع آلوده به کرم Elateridaeهاي مختلف براي ردیابی حشرات کامل خانواده مطالعه، مقایسه کارایی تله
-چهار نوع تله شامل تله مالیز، نوري، گودالی و تله سطل. هاي شکار شده بودهمچنین شناسایی گونهشرق استان گلستان و 

سوسک از این  395. هاي رنگیدر قالب طرح بلوك کامل تصادفی در سه منطقه در شرق استان گلستان کار گذاشته شد
بعد از آن تله گودالی و تله . ترین شکار را داشتتله نوري بیش. ها شکار شد و چهارده گونه شناسایی شدخانواده توسط تله
ها نسبت به تله نوري در تله گودالی تنوع گونه. هاي رنگی شکار نشدهیچ نوع سوسکی توسط تله سطل. مالیز به ترتیب بود

هاي به گونه اما در میان. ترین گونه بودفراوان Agriotes bagherii، زاهاي شناسایی شده خسارتمیان گونهدر .بیشتر بود
براي اولین بار از ایران Conoderus posticus گونه . بیشترین فراوانی را داشت Drasterius bimaculatusدام افتاده 
نتایج این مطالعه . وجود دارد05/0مقایسه میانگین تله ها با آزمون دانکن نشان داد اختالف معنی داري در سطح . گزارش شد

  .نسبت به یک نوع تله داردElateridae ندین نوع تله کارایی بیشتري در شکار خانواده دهد استفاده از چنشان می
  

  تله، شکار، تنوع، گونه: کلمات کلیدي
  

  مقدمه
و به تنهایی در تعداد ) 8(باشند برداري از حشرات خاکزي میهاي گودالی یک روش ساده و کم هزینه براي نمونهتله     

ي از تله )9( .رودبه کار می(Col:. Cadabidae) هاي زمینی اي سوسکبه فراوانی و تنوع گونهزیادي از مطالعات مربوط 
تله  .استفاده کردندElateridae از خانواده  Agriotes. lineatusو  Agriotes. obscurusي پراکنش گودالی براي مطالعه

ها از این تله در تعدادي از مطالعات روي سوسک .هایی که شب فعال هستند داردنوري بیشترین کارایی را براي سوسک
هاي سطلی براي شکار تعداد زیادي از حشرات مختلف به کار برده شدند براي مثال انواعی از تله تله). 4(استفاده شده است 

و سفید و تله هاي زرد ) 2(Hymenoptera و شکارگر، رنگ آبی براي شکار) 5(هاي زرد رنگ براي شکار حشرات گیاه خوار 
چهار نوع تله مالیز، تله گودالی، تله سطلی زرد رنگ و تله قطع ) 6. (به کار رفتند) Diptera )3براي شکار تعداد زیادي از 

برداري بازده بیشتري هاي نمونهاي از روشنتایج نشان داد که دامنه. پرواز را براي ردیابی بندپایان مورد مقایسه قرار دادند
هاي مختلف در این بررسی کارایی چهار نوع تله براي جمع آوري گونه. ونه برداري با تعداد زیاد داردنسبت به یک روش نم

  .اي مورد ارزیابی قرار گرفتدر اکوسیستم مزرعهElateridae زا ازخانواده خسارت
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  هامواد و روش
مرداد  5ها از پنج فروردین  تا تله. استفاده شد هاي رنگیهاي مالیز، نوري،گودالی و سطلآوري حشرات کامل از تلهبراي جمع

در هر منطقه در دو تکرار در ( تپه در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در شش تکرار در سه منطقه گنبد،کالله و مراوه1390
براي سالم  هاداخل تله. روز انجام شد 15ها هر بازرسی تله. کار گذاشته شدند) حاشیه مزرعه گندم آلوده به کرم مفتولی

  . ماندن بافت حشرات به دام افتاده از ضدیخ و آب استفاده شد
هاي یک بار از سطل. هاي رنگی از پنج رنگ سفید، زرد، آبی، قرمز و سبز استفاده گردیددر تله سطل: تله سطل هاي رنگی

ها توسط فلزي ایجاد شد و سطل در قست باالي سطل دو سوراخ روبروي هم براي عبور سیم. مصرف به عنوان تله استفاده شد
  .ها نیز از ترکیب ضدیخ و آب استفاده شدداخل سطل. سیم فلزي در یک متري باالي زمین قرار گرفتند

هاي مالیز بکار رفته تله. هاي در حال پرواز در داخل آن سرگردان هستدتله مالیز ساختمانی چادري داشته و حشره :تله مالیز
-ها توسط نواري درز بندي شد و روي نوار درز حلقههاي توري سفید به شکل چادر دوخته شد و لبههدر این مطالعه با پارچ

متر سانتی 42/1و طول تله  25/1ارتفاع تله . ها براي محکم کردن تله دوخته شدهایی براي بستن بند جهت اتصال به میله
  .بمنظور جمع آوري حشرات دوخته شده بود متصل شد آوري به باالي سقف تله در محلی که به شکل قیفشیشه جمع. بود

اي در زمین کنده شد و لیوان درون چاله. هاي یک بار مصرف استفاده شدبراي درست کردن تله گودالی، از لیوان: تله گودالی
کار گذاشته  شش تله گودالی به فاصله دو متر از هم در سه منطقه. چاله طوري قرار گرفت که لبه لیوان هم سطح زمین شود

حشرات به دام افتاده به . این تله براي حشرات رونده و خزنده مناسب است. ها از ضد یخ و آب استفاده شدداخل لیوان. شد
  .توانند از آن فرار کنندها نمیعلت صاف و عمودي بودن دیواره

وات  60المپ زرد . قیف قرار گرفته است این تله از دو قیف همراه با چهار صفحه فلزي تشکیل شده که درمیان دو: تله نوري
هاي تله. آوري به پایین قیف زیري متصل شدشیشه جمع. در بین این چهار صفحه فلزي در پایین قیف باالیی قرار گرفت

  .سانتیمتر بود 10ارتفاع تله از سطح زمین یک متر و . نوري نیز در سه منطقه، در هر منطقه در دو تکرار قرار گرفت
ها بعد از شناسایی در سطح جنس، براي شناسایی گونه به کشور ارمنستان نزد نمونه. ها شکار شد ک توسط تلهسوس 395

  .در مجموع چهارده گونه شناسایی شد. خانم دکتر مرجانیان فرستاده شدند
  

  نتایج و بحث
عدد سوسک از خانواده  394در مجموع . آوري و شمارش شدتعداد حشرات به دام افتاده توسط چهار نوع تله، جمع

Elateridae 1-جدول (ها شکار شد توسط تله .( بیشترین تعداد شکار از خانوادهElateridae  متعلق به تله نوري بود) جدول
دالی و سپس تله بعد از آن تله گو. بود Drasterius bimaculatusاي که به دام افتاده بود، گونه و بیشترین گونه) 1 -4

نتایج تجزیه واریانس نشان داد . یک طرفه تجزیه شد  ANOVAداده ها توسط آنالیز . مالیز بیشترین تعداد شکار را داشت
-ها با آزمون دانکن نشان داد اختالف معنیاما مقایسه میانگین تله). 2-4جدول(داري وجود ندارد ها اختالف معنیکه بین تله

در تمام مناطق  A. bagheriiگونه ، Agriotesهاي شناسایی شده از جنس در میان نمونه. د داردوجو% 5داري در سطح 
با توجه به بیشتر . برداري در مزارع وجود داشتندنیز در تمام مناطق نمونه Agriotesالروهاي جنس . برداري شکار شدنمونه

تنها در  Cardiophorusهاي جنسگونه. این گونه باشدزاي اصلی متعلق به رود گونه خسارتبودن این گونه احتمال می
ترین گونه شکار شده بود ولی با این وجود این گونه جزو فراوان Drasterius bimaculatusاگرچه  .منطقه حضور داشتندیک

  .براي اولین بار از ایران گزارش شد Conodorus posticusگونه. شودزا محسوب نمیهاي خسارتگونه
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  حشرات آوريتوسط چهار نوع تله جمع Elateridaeتعداد شکار حشرات کامل خانواده : 1-جدول 
  

 
  .آوري حشراتنوع تله جمع 4در  Elateridaeتجزیه واریانس تعداد شکار حشرات کامل خانواده : 2-جدول

  

  
  

  با آزمون دانکن) انحراف معیار ±(ها مقایسه میانگین تله: 3-جدول 

  .می باشد% 5ستون نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح حروف غیر مشابه در 
  
  
  
  

T DF SS MS F 
3/ 527  889/1354  778/2709  2  بین گروه ها  n.s 

    133/384  5762  15  داخل گرو ه ها
      778/8471  17  کل

  میانگین  تیمار
67/26± 584/8  تله گودالی  ab 
33/5±819/1  تله مالیز  b 
33/34±84/10  تله نوري  a 

          تکرار      تیمار   
  

ملک علی   آبادان تپه  ماالي شیخ  اجن یلی  گلیداغ  قرناوه  
  تپه

  جمع

  32  7  0  2  8  3  12  تله مالیز

  206  54  10  56  12  65  9  تله نوري
تله سطل 

  رنگی
  

 -----
---  

  
 ----------

--  

  
 ----------

-  

  
 ----------

--  

  
 ----------

-  

  
 ----------  

  
 ----
---  

  157  12  10  15  45  60  15  تله گودالی

  395  73  20  73  65  128  36  جمع
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  تعداد سوسک هاي شناسایی شده در سطح گونه 4–جدول 

  

تواند به این علت هاي گودالی و نوري با تله مالیز میبین تله Elateridaeدار تعداد شکار حشرات کامل خانواده اختالف معنی
باشد که شکل تله مالیز بر اساس رفتار حشرات طوري طراحی شده است که حشرات در حال پرواز پس از وارد شدن به تله به 

اي براي عامل جلب کنندهگزارش شده و هیچ  Elateridaeاز آنجایی که رفتار پروازي بسیار کمی از خانواده . افتنددام می
این خانواده در این نوع تله وجود نداشت تعداد شکار کم بود اما در تله نوري با وجود اینکه در یک متري باالي زمین نصب 

ي هاحشرات کامل تعداد زیادي از گونه. شدها محسوب میشده بود اما خود نور، یک عامل جلب کننده براي این سوسک
به همین ) 1(شوند شب فعال هستند و به تعداد زیاد به سمت نور به ویژه نور ماوراء بنفش جلب می Elateridaeخانواده 

زیرا این . را شکار کند Elateridaeاي از خانواده تله سطل رنگی نتوانست هیچ گونه. علت به تعداد زیاد جلب تله نوري شدند
باشد و طی ها به نوع رنگ مناسب میه علت جلب شدن این گونهافشان بهاي پرواز کننده و گردهتله بیشتر براي گونه

هاي گودالی در تعداد شکار باال در تله. ها شده بودندهاي گرده افشان و زنبورها جلب این تلهبازدیدها تعداد زیادي از سوسک
رفتن عمده ترین طریقه راه . نسبت داد Elateridaeي پراکنش حشرات کامل خانواده توان به نحوهبررسی حاضر را می

توانند از دیواره صاف افتند نمیهاي گودالی میوقتی داخل تله). 7(شود محسوب می Click beetleهاي پراکنش سوسک
ها بسته به هدف دهد که کارایی تلهنتایج نشان می. افتندلیوانی که به عنوان تله کار گذاشته شده باال روند و به دام می

  .باشددف و نوع زیستگاه متفاوت میمطالعه و گونه ه
  

  گیري کلینتیجه
و نوع ) گذاري یا تعداد تلهها، تعیین گونه هدف، تعیین بهترین زمان تلهمقایسه تله( نتایج این بررسی نشان داد نوع مطالعه 

هاي شناسایی شده میان گونهدر . ها هستندگذار در میزان شکار تله، از عوامل تاثیر)جنگل، چمنزار، مرتع، مزرعه(زیستگاه 
براي تحقیقات آینده استفاده از . هاي خسارت زاي اصلی شناسایی شده در مزارع آلوده بوداز گونه Agriotes bagheriiگونه 

  . شودهاي فرمونی توصیه میتله
 
 

  گونه هاي شناسایی شده
Agriotes tadzhikistanicus  Gurjeva,1967 Cardiophorus nigratissimus  Buysson,1891  

Drasterius bimaculatus Rossi,1790  Cardiophorus vestigialis  Erichson,1840  

Drasterius atricupilus Germar,1824  Cardiophorus meagathorax Falderman,1835  

Drasterius atricupilus Germar,1824  Agriotes bagherii  Platia, Fulran & Gudenzi, 2002      

Aeoloderma crucifer Rossi,1790 Agriotes iranicus Platia, Fulran & Gudenzi, 2002     

Conoderus posticus*Eschscholtz,1822Eschscholtz  Agriotesbrevis  Candeze,1863  

Conoderus productus Chassain,1979  Agriotes radulaDesbrochers des Loges, 1875     
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