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 Lilioceris faldermanni (Guerin-.Meneville,1829) وسكسزيست شناسي 

(Col.:Chrysomelidae)  لفتمخسوسن چلچراغ در شرايط دمايي گياه آفت  
  3و محمد نقي پاداشت 2، محسن يوسف پور*،1زهرا مجيب حق قدم

  رشت، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان گيالن 1
  ع طبيعي و آبخيزداري استان گيالنرشت، اداره كل مناب 2
 الهيجان، ايستگاه تحقيقات گل و گياهان زينتي الهيجان 3

  10/3/91: تاريخ پذيرش  27/6/90: تاريخ دريافت

  چكيده 

هاي در شرايط آزمايشگاهي، دوره Lilioceris faldermanni (Guerin-.Meneville,1829)زيست شناسي سوسك  بررسي در
نتايج بدست آمده نشان . يزان بقاء، تخمگذاري، نحوه خسارت و زمستانگذراني مورد بررسي قرار گرفتندمختلف رشد و نمو، م

اين آفت . سينه، شكم و پاهايي برنگ سياه دارندداد كه حشرات كامل اين آفت، بالپوشهايي برنگ قرمز، شاخكها، چشم ها، قفس
مرحله شفيرگي در زيرخاك گياه ميزبان و در داخل پيله ابريشمي . شندباسن الروي است و الروها از نوع اروسيفرم مي 4داراي 

برگ، گل، غنچه و كپسول بذر خسارت روي مراحل الروي و حشره كامل اين آفت . شودبا استفاده از ذرات خاك سپري مي
 22، 18، 14ماهاي ثابت از تخم تا حشره كامل در د L. faldermanniهاي رشد و نمو سوسكميانگين طول دوره. آورندوارد مي

روز بود و بيشترين درصد بقاء  25/27 ± 1/0 ،8/32 ± 08/0 ،15/46± 09/0 ،4/63 ± 07/0درجه سلسيوس به ترتيب  26و 
درجه  26همچنين مقدار متوسط تخمگذاري روزانه در دماي . درجه سلسيوس بدست آمد 22مراحل رشد و نمو آن در دماي 

 ± 06/0و  71/12 ± 08/0، 9/ 86 ± 06/0(درجه سلسيوس  22و  18، 14بيشتر از دماهاي ) عدد 16/ 62 ± 2/0(سلسيوس 
 . بود) عدد 95/14

  ، خسارت، زيست شناسي، ايران Lilium ledebourii: واژه كليدي

  z_mojib@yahoo.com :، پست الكترونيكي0131-6690113 :نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
 Boiss Lilium ledebouriiسوسن چلچراغ با نام علمي 

(Baker) باشد كه از مناطق   تنها گونه از جنس ليليوم مي
داماش عمارلو رودبار و كلچوله درفك در استان گيالن، 
منطقه خانقاه در اردبيل و منطقه كالردشت در مازندران 

طي چند سال اخير در رويشگاههاي طبيعي  .گزارش شد
تانهاي گيالن، گياه سوسن چلچراغ در مناطق جنگلي اس

 Lilioceris faldermanniگونه اردبيل و مازندران 

(Guerin-.Meneville,1829)  بعنوان آفت مهم گياه سوسن
در مورد فعاليت سوسك . شد معرفيشناسايي و ، چلچراغ

L. faldermanni  روي سوسن چلچراغ تحقيقات علمي در
تنها . ايران صورت نگرفته و مدارك مستندي موجود نيست

روي  1381 -1383ر طي تحقيقاتي كه بين سالهاي د
ويژگيهاي رشد و نمو، تكثير و گلدهي گياه سوسن 

، صورت گرفتچلچراغ در منطقه داماش عمارلو رودبار 
فعاليت و خسارت شديد اين آفت از روي گياه مذكور 

اين گونه در ايران در سالهاي ). 1(مشاهده و گزارش شد 
شرقي، غربي و كرمانشاه از  قبل از استانهاي آذربايجان

). 2(روي گياهان ديگر جمع آوري و شناسايي شد 
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حشرات كامل زمستانگذران اين حشره در ابتداي فصل 
شوند و شروع بهار همزمان با رويش گياه سوسن ظاهر مي

هم الرو و هم حشره كامل . كنندبه تغذيه و جفتگيري مي
گ، گل، غنچه و باشد و با تغذيه از براين آفت خسارتزا مي

كپسول بذر خسارت غير قابل جبراني به گياه سوسن وارد 
شاخه اين حشره از نظر رده بندي در ). 3(آورند مي 

Arthropoda رده ،Insecta راسته ،Coleoptera خانواده ،
Chrysomelidae ،جنس Lilioceris (Rietter:1912)  و

). 14(قرار دارد  faldermanni (Guerin-meneville)گونه
يكي از بزرگترين   Chrysomelidaeهايخانواده سوسك

 50000هاي راسته سخت بالپوشان است كه بالغ بر خانواده
هزار گونه از آن در سراسر جهان شناسايي و معرفي شده و 

ها هم الروها و هم حشرات بالغ بعنوان آفات در اكثر گونه
هاي زيادي به گياهان مهم محصوالت كشاورزي خسارت

روي  1976در تحقيقي كه در سال ). 11(كنند يجاد ميا
صورت در آسيا  Chrysomelidaeفون سوسكهاي خانواده 

از كشورهاي ايران   Donaciaو  Criocerisجنسهاي، گرفت
همچنين در ). 5(آوري و گزارش شدند و افغانستان جمع

بررسي ديگري كه روي سوسكهاي برگخوار خانواده 
Chrysomelidae گونه  377ور آذربايجان انجام شد، در كش

زير خانواده شناسايي و معرفي شدند كه  11جنس و  69از 
گونه هاي ديگر  همراهه ب  L. faldermanniگونه
 Antipa macropusو  Oulema melanopus (L)نظير

(Illiger)   در محدوده گياهان وحشي كه شامل درختان و
تهاي فراواني و خسار ندبوته هاي جنگلي بودند ديده شد

همچنين در تحقيق ديگري كه روي ). 12(ايجاد كردند 
در فلسطين  Chrysomelidaeگونه هاي موجود در خانواده 

، فهرست كاملي از گونهگرفتاشغالي انجام 
 L. faldermanniكه گونه  شدارائه   Chrysomelidهاي

 L. lilii Scopoli ،Oulema melanopa Lهايگونه  بهمراه

،Crioceris bicruciata Sahlberg  ،C. paracenthesis L و 
C. asparagi آوري و شناسايي شدند در اين منطقه جمع

در تحقيقي كه روي پراكنش  2005در سال ). 11(

-در كشور Chrysomelidaeسوسكهاي برگخوار خانواده 

از   L. faldermanni، گونهصورت گرفتهاي حوزه بلكان 
 .Lو   L. liliiهاي يونان و گونهكشورهاي تركيه، روماني و 

meridegera كشورهاي ايتاليا، اسلواكي، كروواسي،  از
صربستان، مونتنگرو، آلباني، يونان و بلغارستان جمع آوري، 

همچنين در مطالعه اي كه ). 6(شناسايي و گزارش شدند 
در   Criocerinaeخانوادهروي گونه هاي زير  2008در سال 

-گونه مراهه به  L. faldermanniه تركيه انجام شد، گون

،  L. meridegera ،L. lilii ،Oulema melanopusهاي
Crioceris asparagi  وC. bicruciata  ،از شهرهاي آنكارا

نكته قابل توجه درمورد ). 13( آنتاليا و ازمير گزارش شد
اين است كه در منابع علمي   L. faldermanniگونه

شناسي آن موجود اطالعات اندكي درخصوص زيست 
كه اطالعات كافي در خصوص زيست  يناست و تا زما

از يك  توان ينم، شودشناسي و نحوه زندگي آن حاصل ن
لذا . روش درست و منطقي جهت مبارزه با آن اقدام نمود

نظر به اهميت و حفاظت گياه سوسن چلچراغ بعنوان يك 
 گياه زينتي منحصر به فرد در ايران و جلوگيري از اشاعه
آلودگي و كاهش خسارت سوسك سوسن چلچراغ روي 
گياه مذكور و مشكالتي كه در آينده ممكن است توسط 

يوم هاي تحت پرورش توليدكنندگان لاين آفت روي لي
اي با عنوان بررسي ايجاد شود لزوم اجراي چنين مطالعه
 L. faldermanniزيست شناسي مقدماتي سوسك 

(Guerin) ر شرايط روي گياه سوسن چلچراغ د
  .باشدآزمايشگاهي ضروري مي

  مواد و روشها
مطالعه شكل شناسي مراحل مختلف اين آفت،  بمنظور
نمونه از هر يك از مراحل مختلف انتخاب و  20تعداد 

بطور جداگانه در زير بينوكوالر مجهز به عدسي چشمي 
همچنين جهت . گيري شدمدرج طول و عرض آنها اندازه

 .Lنمو مراحل مختلف سوسك بررسي طول دوره رشد و 

faldermanni  از هريك از مراحل ) تكرار(نمونه  20تعداد
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رشدي كه از اولين نسل پرورش يافته در آزمايشگاه بدست 
آمده بودند از ابتداي شروع هر مرحله انتخاب و جداگانه 

-سانتي 8×12در داخل ظروف پرورش پالستيكي به ابعاد 

 2ارگانزا به قطر دهانه  متر كه در پوش آن مجهز به توري
روزانه اين ظروف جهت . متر بود، قرار داده شدندسانتي

تغييرات شكل و پوست اندازي الروي مورد بازديد قرار 
گرفته و طول مدت مراحل مختلف زيستي شامل مرحله 
تخم، سنين مختلف الروي، پيش شفيرگي و شفيرگي در 

و  درجه سلسيوس ثبت شد 26و  22، 18، 14دماهاي 
نسبت جنسي در اين دما از طريق تشريح اندام تناسلي 

بررسي  منظوره بهمچنين . شدحشرات نر و ماده بررسي 
در دماهاي  L. faldermanniميزان تخمگذاري سوسك 

جفت سوسكهاي هم سن انتخاب و  6تعداد مذكور 
 12×  8جداگانه در ظروف آزمايشگاهي پالستيكي به ابعاد 

درجه  26و  22، 18، 14دمايي  متر تحت شرايطسانتي
ساعت  14:10درصد، 65 ± 5سلسيوس، رطوبت نسبي 

. در اتاقك رشد قرار داده شدند) روشنايي به تاريكي(
بررسي هاي روزانه در مورد تخمگذاري تا پايان عمر 

از اطالعات حاصله براي تعيين . حشرات ماده ادامه يافت
ده و نحوه متوسط تخمگذاري روزانه، طول عمر حشرات ما

توزيع تخم ها در طول عمر حشره ماده در دماهاي مختلف 
همچنين جهت بررسي نحوه  .)4(شد استفاده 

، خاك زير بوته L. faldermanniزمستانگذراني سوسك 
سانتي متر و  10هاي گياه سوسن چلچراغ تا عمق 

كلوخهاي اطراف بوته ها با دقت مورد بررسي قرار گرفتند 
محل زمستانگذراني مشاهده و جمع  و حشرات مذكور در

  .آوري شدند

 

  
  )x2بزرگنمايي (سنين اول تا چهارم الروي . 2شكل  )x3بزرگنمايي ( L. faldermanniدسته هاي تخم . 1شكل

   
  )x3بزرگنمايي ( L. faldermanniشفيره سوسك  .4شكل  )x2بزرگنمايي (گي پيله خاكي، مرحله شفير. 3شكل

  

  نتايج و بحث
كپسولي   L. faldermanniتخم سوسك :شكل شناسي
ميلي  42/0 ±006/0و عرض  08/1 ±006/0شكل به طول

ها در ابتداي تخمگذاري برنگ تخم). =20n(است متر 
نارنجي براق و پوشيده از يك اليه چسب نارنجي مايل به 
قرمز بودند كه اين چسب كمك به چسبيدن تخم به سطح 

دن دوران جنيني رنگ تخم پس از سپري ش. كندبرگ مي
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شود كه تمام بدن الروها ساعتي متمايل به خاكستري مي
). 1شكل(شود قبل از تفريخ زير پوسته قابل رويت مي

از نوع اروسيفرم خميده  L. faldermanniالروهاي گونه 
باشند كه در ناحيه پشتي بصورت كوهاني شكل و مي

سن  4هر  اين الروها در. قوزكرده و ظاهر كثيف دارند
داراي سر و پاهايي برنگ سياه هستند كه در بند اول شكم 

ناحيه شكم در اين . باشندعدد لكه بزرگ مي 2داراي 
الروها برنگ سياه و لخت است كه از سن اول به بعد با 
تغذيه، ترشحات دفعي بصورت يك ماده لزج سبز رنگ از 

مه ناحيه پشتي روي بدن الروها مستقر و تا ناحيه سر ادا
يابد و ظاهر الرو را به صورت كثيف و لجني در مي
داراي چهار سن الروي  L. faldermanniسوسك . آورد مي

است كه همراه با افزايش سن الروي طول بدن و عرض 
هنگامي ). 2و شكل  1جدول( ابديكپسول سر افزايش مي

كه الرو سن چهارم به حداكثر رشد خود رسيد ميزان تغذيه 
- يابد و پس از اتمام تغذيه در نقطههش ميو تحرك آن كا

-ماند و به بدن در ناحيه پشتي حالت قوس مياي ثابت مي

دهد رنگ الرو در اين مرحله برنگ نارنجي كمرنگ تغيير 
پس از مدت زمان كوتاهي الرو از ناحيه سر . يابدرنگ مي

متري سانتي 4- 5يابد و در عمق به سمت خاك گرايش مي
در اين زمان با استفاده از . مي كند ظروف پرورش نفوذ

ترشحات دهاني ذرات خاك را در كنار هم قرار داده و 
خاكي مي كند اين پيله كپسولي شكل  - ايجاد پيله ابريشمي

است و در حالت عادي اطراف پيله با ذرات خاك كامالً 
هاي محصور شده است كه امكان تمايز پيله با كلوخه

در داخل پيله مرحله . ودشكوچك خاك بسيار دشوار مي
 .L شفيره سوسك ). 3شكل(شود شفيرگي آغاز مي

faldermanni   از نوع غير آزاد، بدن شفيره در ناحيه پشتي
اي كه توسط مرحله پيش حالت قوسي و در داخل پيله

شود تا پايان دوره قرار شفيرگي با ذرات خاك ايجاد مي
ر خصوص د. باشدگيرد رنگ شفيره نارنجي پرنگ ميمي

تشكيل مرحله شفيرگي بايد به اين نكته اشاره كرد كه 
مرحله پيش شفيرگي، شفيرگي و تشكيل پيله ابريشمي 

هاي مانند ساير گونه L. faldermanniخاكي در گونه 
نيز براي  L.liliiبود بطوري كه در گونه   Liliocerisجنس

 - تبديل شدن الرو سن چهارم به شفيرگي، پيله ابريشمي 
متري در داخل خاك اطراف سانتي 3- 4ي در عمق خاك

بوته ليلوم تشكيل و حشره كامل از داخل خاك خارج 
 .Lطول بدن شفيره در گونه  .)15و  8(شود  مي

faldermanni 01/0± 54/4  و عرض آن در عريض ترين
حشره كامل ). 4شكل(متر است ميلي 98/2 ±02/0قسمت 

و  8/6 ±02/0اين آفت داراي بدني كشيده و به طول 
ميلي متر و بالپوشها برنگ قرمز براق و  35/3 ±01/0عرض 

ها در شاخك. سطح آن داراي نقاط متعدد فرورفته است
از . بندي مي باشد 3ها بندي و پنجه 11اين گونه 

هاي مشابه خصوصيات مهم اين گونه كه آن را از گونه
كند رنگ قرمز سر و رنگ سياه شاخكها، چشم متمايز مي

ا، قفس سينه، شكم و پاها است كه فقط نصف ران در ه
  ). 5شكل(باشد نزديكي ساق پا، به رنگ قرمز نمايان مي

  
 

  L. faldermanniاندازه طول، عرض بدن و كپسول سر در سنين مختلف الروي سوسك  -1جدول 
سن
  الروي

  )ميلي متر(عرض كپسول سر )ميلي متر(عرض بدن )ميلي متر(طول بدن

±S.E( بيشترين  نكمتري x(  بيشترين  كمترين )S.E± x(  بيشترين  كمترين  )S.E± x(  
  34/0 ±003/0  4/0  32/0  97/0 ±01/0  1/1 7/0 37/2 ±01/0 7/2 1/2  اول

  51/0 ±002/0  59/0  5/0 35/1 ±05/0 4/1 3/1 93/3±01/0 1/4 7/3 دوم
  69/0±003/0  76/0  63/0 04/2 ±01/0 2/2 8/1 98/5 ±01/0 6 8/5  ومس

  94/0 ±003/0  1  84/0 24/3 ±02/0 5/3 3 25/10 ±34/0 12 9  چهارم
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  )بزرگنمايي عادي(نحوه تغذيه الروها از برگ .6شكل )x3بزرگنمايي(L. faldermanniحشره كامل سوسك. 5شكل

   
  ))x2بزرگنمايي (كامل از برگ و كپسول بذر گياه سوسن چلچراغ نحوه تغذيه حشره.7شكل

 
  در دماهاي مختلف L. faldermanniمدت زمان مراحل مختلف رشد و نمو سوسك  -2جدول 

±S.E(ميانگين طول دوره رشد و نمو  مراحل رشد و نمو x (در دماهاي مختلف  
Ċ14 Ċ18 Ċ 22   Ċ26   

   35/3 ±03/0   05/5 ±03/0 1/8±02/0 15/9±03/0 جنبني
  05/2 ± 03/0  6/2 ± 03/0 2/3±02/0 05/5±03/0 الرو سن اول
  00/2 ± 03/0  6/2 ± 03/0 05/3±02/0 65/3±03/0 الرو سن دوم
  45/1 ± 03/0   9/1 ± 03/0 85/2±02/0 6/3±03/0 الرو سن سوم
  25/2 ± 03/0  75/2 ± 03/0 7/3±02/0 9/4±03/0 الرو سن چهارم
  25/5 ± 03/0  95/5 ± 03/0 65/9±03/0 5/13±03/0 پيش شفيرگي
   9/10 ± 04/0   9/11 ± 03/0  6/15± 04/0   55/23± 04/0  شفيرگي

   25/27 ± 1/0  8/32 ± 08/0   15/46± 09/0  4/63 ± 07/0  تخم تا حشره كامل
دي در هاي رشد و نمو مراحل مختلف رشطول دوره

هاي در بررسي كه روي طول دوره: دماهاي مختلف
 شدمختلف رشدي در دماهاي مختلف انجام شد، مشخص 

هاي رشد و نمو از تخم تا حشره كامل در كه طول دوره
درجه  26روز و در دماي  4/63درجه سلسيوس  14دماي 

روز بود همچنين نتايج اين تحقيقات  25/27سلسيوس 
اين گونه مانند ساير حشرات به  نشان داد كه سرعت رشد

درجه  26±1تا  14±1دما بستگي دارد و با افزايش دما از 
سلسيوس، طول دوره رشد و نمو آن در تمام مراحل 

 ).2جدول (رشدي از تخم تا حشره كامل كاهش يافت 
همچنين نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده هاي حاصل 

ي كروسكال از آزمايش فوق به روش آزمون ناپارامتر
هاي طول دوره رشد و واليس نيز نشان داد كه بين ميانگين

 1نمو در دماهاي مختلف اختالف معني دار در سطح 
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نتايج بدست ). 3جدول ) (p>01/0(درصد وجود دارد 
آمده از اين آزمايشها با نتايج تحقيقات انجام شده در مورد 

يزان اثر درجه حرارت روي بقاء، رشد و نمو، طول عمر و م
از خانواده   Ophraella communaتخمگذاري سوسك

Chrysomelidae  مطابقت داشت در اين تحقيق مشخص
شد كه طول دوره هاي رشد و نمو اين آفت از تخم تا 

). 18(ظهور حشره كامل با افزايش دما كاهش يافت 
همچنين در تحقيق ديگري كه در خصوص مطالعه 

  Brontispa longissimaپارامترهاي زيست شناسي حشره
كه دو  شدانجام شد، مشخص   Chrysomelidaeخانوادهاز 

پارامتر دما و رطوبت نقش موثري در روند رشدي اين 
درجه  20-35كه با افزايش دما از  گونه داشت بطوري

سلسيوس طول دوره رشدي مراحل نابالغ اين گونه كاهش 
را  يافت و رطوبت باال نيز درصد زنده ماني مراحل نابالغ

همچنين اين نتايج با تحقيقاتي كه روي ). 7(افزايش داد 
انجام  Criocerinaeزيست شناسي و فنولوژي زير خانواده 

شد مطابقت داشت بطوريكه در اين بررسي ها، مشخص 
درجه سلسيوس  24تا  18در دماهاي   L. liliiكه گونه شد

روز و دوره الروي  5 تا 10داراي طول دروه جنيني بين 
روز  20تا 25روز و طول دوره شفيرگي بين  10تا 16 بين
همچنين در اين تحقيق مشخص شد كه بيشترين . باشدمي

طول دوره مربوط به دوره شفيرگي است كه بصورت پيله 
همچنين در اين . شودخاكي در داخل خاك سپري مي
با طول دروه   L. tibialisتحقيق طول دوره رشد و نمو گونه

روز و دوره  10- 12دوره الروي  ،زرو 5تا  7جنيني 
درجه سلسيوس  24تا  18روز در دماي  14تا  18شفيرگي 
  ). 16( شدمشخص 

با توجه به نتايج : تعيين نسبت جنسي در دماهاي مختلف
 .Lبدست آمده از آزمايش نسبت جنسي در سوسك 

faldermanni   مشخص شدكه نسبت جنسي افراد نر به
درجه سلسيوس بترتيب  26و  22، 18، 14ماده در دماهاي 

مي باشد كه در دماهاي باالتر  1:1و  8/1: 5/1،1: 1، 6/0: 1
تر از دماي بهينه، گرايش حشره به تشكيل جنس يا پايين

هورست علت اين امر را عوامل محيطي . باشدماده مي
شود عوامل ارثي سيتوپالسمي تلفات داند كه سبب مي مي

  ).9(ن نر وارد نمايد هاي داراي جنيبيشتري به تخم

تعيين ميزان بقاء مراحل مختلف رشد و نمو در دماهاي 
نتايج حاصل از آزمايش ميزان بقاء نشان داد كه : مختلف

بيشترين ميزان بقاي مراحل مختلف رشد و نمو، در دماي 
درجه سلسيوس بود و با دور شدن از اين دما ميزان  22

توان بدست آمده مي با توجه به نتايج. بقاء كاهش پيدا كرد
نتيجه گرفت كه دماي بهينه براي طي شدن مراحل مختلف 

درجه سلسيوس است زيرا در اين دما  22رشدي دماي 
مراحل مختلف رشدي آفت، طول دوره رشد و نمو را با 

اين نتايج با  .)4جدول ( ندينماتلفات سپري مي كمترين
هاي انجام شده روي ميزان بقاءمراحل نابالغ سوسك بررسي

O. communa  و  32، 30، 28، 25، 22، 20، 15(دما  7در
مطابقت داشت در اين بررسي دماي ) درجه سلسيوس 36

درجه سلسيوس تعيين  28تا  25بهينه براي حشره فوق 
شدكه با دور شدن از دماهاي مذكور ميزان تلفات در 

   .)18(افزايش يافت  O. communa مراحل نابالغ سوسك

 :L. faldermanni  تخمگذاري سوسك سوسن چلچراغ
در منطقه داماش رودبار بسته   L. faldermanniهايسوسك

به شرايط آب و هوايي از اواخر زمستان تا اوايل بهار از 
پناهگاههاي زمستانه خود بصورت حشره كامل خارج 

ه گياه ميزبان شوند و پس از تغذيه از برگهاي نورست مي
اين حشرات در . كنندشروع به جفتگيري و تخمگذاري مي

اوايل دوران تخمگذاري داراي بيشترين و در اواخر دوران 
كه اين باشند داراي كمترين ميزان تخمگذاري مي

خصوصيت در اكثر حشرات بويژه حشرات راسته 
Coleoptera  در تمام طول  حشرات ماده). 4(عموميت دارد

هاي مگذاري، تخم هاي خود را بصورت گروهدوره تخ
تايي كنار هم رو يا زير  2- 32خطي و موازي در دسته هاي 

اين زمان حدوداً مصادف با اواخر  .برگ مي گذارند
از اين تاريخ به بعد . فروردين و اوايل ارديبهشت ماه است
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شود و با توجه به شرايط آب نسل تازه اين آفت پديدار مي
نسل دوم آن تا اواخر تير ماه و آخرين  و هوايي منطقه

هاي اين آفت در اواخر شهريور در منطقه مشاهده فعاليت
هاي با توجه به اطالعات حاصل از طول دوره. شودمي

درجه سلسيوس در  14-  26رشدي اين آفت در دماهاي 
اين پروژه و انطباق آن با شرايط محيطي اين امكان داده 

اين نتايج . نسل در سال باشد 2شود كه اين آفت دارايمي

 L. liliiدر خصوص زيست شناسي سوسك ) 15،16(با 
در اين تحقيقات مشخص شد كه گونه . مطابقت دارد

شود و در اوايل مذكور دراوايل فصل بهار پديدار مي
كند و فعاليت آنها روي گياهان ارديبهشت تخمگذاري مي

. انجامده بطول ميزينتي ليليوم و الله واژگون تا اوايل مهرما
نسل تخمين  1- 3در اين تحقيقات تعداد نسل اين آفت بين 

  .زده شد
  مقايسه ميانگين ها در دماهاي مختلف با استفاده از آزمون ناپارامتري كروسكال واليس -3جدول 

X2  ميانگين رتبه اي تيمارهاي دمايي  متغيرها
 

14 18 22 26  

  63/69**  5/11 5/29 28/54 72/66  دوره جنيني 
  79/55**  3/19 13/30 88/42 70/69  1الرو سن 
  99/35**  3/20 9/34 42/46 38/60   2الرو سن 
  49/47**  42/19 4/29 13/49 05/64  3الرو سن 
  43/53**  55/19 9/27 35/47 2/67   4الرو سن 

  22/70**  55/15 45/25 5/50 5/70  پيش شفيره
  97/69**  05/15 95/25 5/50 5/70  شفيره

  79/73**  82/10 14/30 5/50 5/70  تخم تا حشره كامل
  درصد اختالف معني دار وجود دارد 1در سطح ** 

  دماي مختلف 4در  L. faldermanniميزان بقاي مراحل مختلف رشد و نمو سوسك  -4جدول 
  تخم  دما

(%)  
  پيش شفيره سنين الروي

(%)  
  شفيره
(%)  

تخم تا حشره 
 (%)كامل

1(%) 2(%) 3(%) 4(%) 

14 85 11/94 75/93 100 33/93 71/85 33/83 50 

18 100 95 73/94 44/94 100 23/88 66/86 65 

22 90 85 100 100 100 23/88 100  75 

26 80 5/87 85/92 100 100 100 61/84 55 

 در دماهاي مختلف L. faldermanniتجزيه واريانس پارامترهاي تخمگذاري سوسك  -5جدول 

 ميانگين مربعات راتمنبع تغيي

درجه 
  آزادي

طول دوره قبل
  از تخمگذاري

ميزان
تخمگذاري 

  روزانه

مجموع تخم
  هاي نهاده

طول عمر 
حشرات 

  ماده

طول عمر 
  حشرات نر

طول دوره 
  تخمگذاري

 44/4715* 55/5932* 5/5916* 38/205793* 41/51* 44/61* 3 )دما(تيمار 

 78/23 08/46 25/58 38/8815 595/0 45/1 20 اشتباه

 02/7 7/7 8/8 11 7/5 7/5 - ضريب تغييرات

  اختالف معني دار وجود دارد% 5درسطح احتمال  *
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اثر دماهاي مختلف روي پارامترهاي تخمگذاري 
هاي حاصل داده:  L. faldermanni سوسك حشرات ماده

از تجزيه واريانس آزمايش اثر دما روي ميزان تخمگذاري 
دماهاي مختلف از نظر ميزان  نشان داد كه بين كليه

تخمگذاري، طول دوره تخمگذاري و طول عمر حشرات 
اختالف معني % 5كامل و دوره قبل تخمگذاري در سطح 

نتايج حاصل از مقايسه ). 5جدول (دار وجود داشت 
ميانگين ها بروش دانكن نشان داد كه با افزايش دماي 

گين درجه سلسيوس ميان 26±1تا  14±1محيط آزمايش از 
متوسط تخمگذاري روزانه افزايش يافته و افزايش دما با 
ميزان تخمگذاري روزانه رابطه مستقيم داشت و ميانگين 
مجموع تخمهاي نهاده شده در طول عمر، ميانگين طول 
دوره تخمگذاري و ميانگين طول عمر حشرات نر و ماده 

درجه سلسيوس  14با افزايش دما كاهش يافت و در دماي 
تر از همه دماها بوده و حشرات كامل طوالني طول عمر

اين نتايج ). 6جدول ( ديكشنيم طول  نزديك به چهار ماه و
در مورد بررسي زيست شناسي، ) 17(هاي با بررسي

مطابقت  Crioceris spپراكنش و دامنه ميزباني حشره 
در اين تحقيق نيز مشخص شد كه حشره مذكور . داشت

ماه بوده و با افزايش  6يك به داراي طول عمر باال و نزد
در خصوص اثر دما روي . دما ميزان طول عمر كاهش يافت

پارامترهاي تخمگذاري نيز بايد اشاره كرد كه اين نتايج با 
در مورد اثر دماهاي ) 18(تحقيقات ژانگ شي و همكاران 

 O. communaمختلف روي پارامترهاي تخمگذاري 
د كه طول دوره در اين بررسي مشخص ش. مطابقت داشت

تخمگذاري و طول عمر حشرات ماده اين حشره با افزايش 
دما كوتاهتر و در عوض با افزايش دما ميزان تخمگذاري 
افزايش يافت كه اين افزايش ميزان تخمگذاري در دماي 

  . سلسيوس بود درجه 28بهينه 

  
  L. faldermanniاري سوسك مقايسه ميانگين هاي اثر دماهاي مختلف روي پارامتر هاي تخمگذ -6جدول 

ميانگين طول دوره دما
  قبل از 

  تخمگذاري

 S.E± x  

ميانگين متوسط
  تخمگذاري

±S.E روزانه x  

ميانگين مجموع
  تخمهاي نهاده 

±S.E شده x  

ميانگين طول 
 دوره تخمگذاري

S.E± x  

ميانگين طول عمر 
  نر

 S.E± x  

 ميانگين طول عمر
  ماده

S.E± x 

14  a  1/0±16/15  a  06/0±86/9   a1/10±1018    a7/0±66/105  a  2/1±6/128  a  2/1±129  
18 b  1/0±12b b 08/0±71/12 a 53/6±66/914 b 1±5/74    b3/1±94  b  6/0±83/89 

22  c  1/0±83/9    c06/0±95/14 c  8/8±5/799  c  2/0±33/58  c  5/0±5/76  c9/0±3/72 

26  d  2/0±66/7 d  2/0±62/16 d  5/27±16/586 d  9 0±5/39  d  1/1±16/54 d  8/1±83/55  
  .حروف غير متشابه در هر ستون بيانگر معني دار بودن اعداد آن ستون است

روي  L. faldermanniنحوه تغذيه و خسارت سوسك 
هم الرو و هم حشرات كامل اين : سن چلچراغگياه سو

هاي هوايي گياه _باشد و از كليه اندام_آفت خسارتزا مي
سن اول پس از خروج از  يالروها. نمايندميزبان تغذيه مي

تخم ابتدا بصورت دسته جمعي از اپيدرم فوقاني برگ 
تغذيه و اپيدرم تحتاني برگ را دست نخورده باقي 

جوان و لطيف براي تغذيه استفاده  گذارند و از برگهاي مي
پس از اولين پوست اندازي و ظهور الرو سن دوم  .كنندمي

كند در اين سن در ابتداي ظهور نحوه تغذيه كمي تغيير مي
نحوه تغذيه مانند سن اول است و اپيدرم فوقاني برگ مورد 

گيرد و اما با گذشت زمان و با بزرگ شدن تغذيه قرار مي
وه تغذيه تغيير يافته و از تمام سطح برگ الرو سن دوم نح
آيد و در اين زمان محل تغذيه روي برگ تغذيه بعمل مي

بدليل قوي شدن . بصورت سوراخ شدگي نمايان مي شود
قطعات دهاني در سنين باالتر الروها بطور يكپارچه برگ را 

دهند و تغذيه آنها معموالً از حاشيه مورد تغذيه قرار مي
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ا مانده از تغذيه آنها جود و سوراخ هاي بشبرگ شروع مي
بدليل . روي برگ بزرگ تر از سنين قبلي مي باشد

تخمگذاري حشرات كامل روي برگها، الروهاي سن اول 
غالباً از برگها تغذيه مي كنند اما سنين باالتر يعني از سن 
دوم تا سن چهارم بدليل قدرت تحرك بيشتر نسبت به سن 

، ز غنچه ها، گلهاي شكفته شدهاول، عالوه بر برگها ا
شكل (نمايند هاي بذر و اپيدرم ساقه نيز تغذيه ميكپسول

حشرات كامل زمستانگذران با مساعد شدن هوا در ). 6
اواخر زمستان و اوايل بهار از پناهگاههاي خود خارج 

شوند و روي بوته هاي تازه رشد يافته گياه سوسن  مي
نورسته شروع به  چلچراغ مستقر و از برگهاي جوان و

نحوه تغذيه حشرات كامل مانند الروهاي . نمايندتغذيه مي
سنين آخر است و با استفاده از قطعات دهاني جونده بطور 

كنند و آثار يكپارچه از تمامي سطوح برگ تغذيه مي
شدگي در روي سطوح برگ بطور واضح آشكار سوراخ

ه بر عالو L. faldermanniهمچنين حشرات كامل . شودمي
برگ از ساير اندامهاي هوايي نظير غنچه گل، گل شكفته 

. كندشده، كپسول بذر، بذر و اپيدرم ساقه تغذيه مي
هاي براساس نتايج حاصل از اين پروژه و طي بازديد

منظمي كه در فصل رويش گياه سوسن چلچراغ از منطقه 
داماش بعمل آمد مشخص شد كه هم الرو و هم حشرات 

ا پايان فصل رويش گياه سوسن روي بوته كامل اين آفت ت
كنند هاي آن مستقر بوده و از اندامهاي هوايي آن تغذيه مي

و در طي اين مدت گياه ديگري كه در منطقه بوده مورد 

اين نتايج با ). 7شكل (حمله اين آفت قرار نگرفته است 
و ) 15(توسط ساليسبوري )10،15(تحقيقات انجام شده 

 L. liliiزيست شناسي سوسك  در زمينه) 10(كرون 
ها نيز مشخص شد كه گونه مطابقت داشت در اين بررسي

در سن اول از پارانشيم  L. faldermanniمذكور نظير گونه 
برگها تغذيه كرده و با افزايش سن الروي نحوه تغذيه تغيير 
كرده و عاليم خسارت بصورت سوراخ شدگي روي اندام 

وها و حشرات بالغ شود همچنين الرآلوده مشخص مي
هاي هوايي گياه عالوه بر برگ از ساير اندام L. liliiگونه 

  . كندزينتي ليلوم تغذيه مي

با توجه :  L. faldermanniنحوه زمستانگذراني سوسك 
به شرايط اقليمي آن منطقه و شروع زود هنگام فصل سرما، 
اين حشرات پس از پايان فصل رويشي گياه به 

داخل خاكهاي اطراف بوته گياه سوسن زمستانگذراني در 
پردازد و طي بررسي هاي بعمل آمده حشرات چلچراغ مي

ها، خار و خاشاك و ال به الي كامل اين آفت در بين كلوخه
- 5هاي سوسن چلچراغ در عمق تقريبي خاك اطراف بوته

اين نتايج با . متري مشاهده و جمع آوري شدندسانتي 6
ر مورد نحوه زمستانگذراني د) 15(تحقيقات ساليسبوري 

در اين بررسي مشخص شد . مطابقت دارد  L. liliiسوسك 
كه آفت مذكور زمستان را بصورت حشره كامل در داخل 

هاي گياه ميزبان و يا در داخل خاك خاك و در زير بوته
  . گذراندنزديك به گياه ميزبان مي

   منابع
ت مربوط به بررسي خصوصيا. )1383( ،.ن. پاداشت دهكايي، م .1

هاي مختلف كشت و ازدياد گياه سوسن چلچراغ  روش
(Lilium ledebourii)  گياه بومي ايران، و امكان معرفي آن به

دانشگاه آزاد واحد . رسالة دكتري. عنوان محصول جديد زينتي
  .155صفحه. علوم و تحقيقات تهران

معرفي . )1385( ،.ن. پاداشت دهكايي، م، .ز ،مجيب حق قدم .2
ش و نحوه خسارت سوسك سوسن چلچراغ در استان پراكن
شهريور ماه  11-14. پزشكي ايران هفدهمين كنگره گياه. گيالن
  .238صفحه  كرج ايران، .1385

، تيرداد، .، رادفر، ط.ن. ، پاداشت دهكايي، م.مجيب حق قدم، ز  .3
بررسي زيست شناسي سوسك . )1387( .علي پور، ر ،.م

Lilioceris faldermanni (Guerin)  روي گياه سوسن
پزشكي  هجدهمين كنگره گياه. چلچراغ در شرايط آزمايشگاهي

  . 336صفحه  .ايران. همدان. 1387شهريور  3-6. ايران

يوسف  ،.ا .س ، صادقي،.، جاللي سندي، ج.ز مجيب حق قدم،  .4
 Oenopia conglobataكفشدوزكمعرفي . )1388( ،.پور، م

در استان  Timocallis saltansبعنوان شكارگر شته نارون 
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Biology of beetle Lilioceris faldermanni (Guerin) (Col.: 
Chrysomelidae), pest of Chel cheragh lily in different temperature 

conditions 
Mojib Hagh ghadam Z.1, Yousefpour M.2 and Padasht M.N.3 

1Agricultural and Natural Resources Research Center of Guilan Province, Rasht, I.R. of Iran 
2Natural Resources and watershed Total Office of Guilan Province, Rasht, I.R. of Iran 

3Research Station of Ornamental Plants, Lahijan, I.R. of Iran 

Abstract 

In the study biology of the Chel cheragh. lily beetle Lilioceris faldermanni (Guerin), 
different stages of growth and development, survival percent, fertility and damage 
manner, hibernation were studied under laboratory conditions. The results of different 
experiments indicated that, Adult insects have red elatera and black antenna, eyes, 
thorax, abdomen and leges. The Chel cheragh Lily beetle larvae has four stages and are 
eruciform type. Pupation occurs in the soil beneath the host plant where a silken cocoon 
incorporating soil particles is constructed. Both adult and larvae damage on leaf, bud, 
flower and seed capsule. The mean development period of this pest from egg to adult 
under costant temperature of 14, 18, 22 and 26 °C took 63/4 ± 0.07, 46/15 ± 0.09, 32/8 
± 0.08, 27/25 ± 0.1 days. The maximum percent survival of different developmental 
stages was at 22 °C. The mean daily egg laying period at temperature of 26 °C (16/62 ± 
0.02) was more than temperature of 14, 18 and 22 °C (9/86 ± 0.06, 12/71 ± 0.08 and 
14/95 ± 0.06). 

Keywords: Lilium ledebourii,Damage, Biology, Iran 

 

 

 

 


