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 چکیده

شناسی، در ایران تاکنون از روی گز، آفتابگردان و داوودی گزارش شده است. در پژوهش حاضر، ریخت Galeatus scrophicus  سنک آفتابگردان   

ای هها و عالیم خسارت این حشره مورد بررسی قرار گرفت. این حشره پنج سن پورگی دارد که ميانگين طول بدن پورهالگوی پراکنش فضایی پوره

 ± 66/3، 71/6 ± 34/3، 30/6 ± 37/3، 36/6 ± 31/3، 71/3  ± 31/3، 45/3  ± 30/3نر و ماده به ترتيب  سنين اول تا پنجم و حشرات کامل

ها افزوده ها روی بدن خود دارای ساختارهای خارمانندی هستند که با افزایش سن به طول آنمتر به دست آمد. پورهميلی 98/3  ± 6/3و  73/3

ای عقبی و گردهتر بودن هود از حباب پيشآیند. بزرگمانندی همانند حشرات کامل به وجود میساختارهای حبابهای سن پنجم، شود. در پورهمی

 ± 66/3ای از مشخصات مهم حشرات کامل این گونه است. ميانگين طول بدن حشرات کامل نر و ماده به ترتيب وجود پنج سلول در زایده کنارگرده

ها و حشرات کامل با تغذیه از سطوح رویی و زیرین ود. خسارت این حشره روی آفتابگردان و داوودی توسط پورهمتر بميلی 98/3 ± 6/3و  73/3

مدتا ها عگيرد به طوری که خسارت در هر سطوح رویی و زیرین برگچنين از سطوح رویی و زیرین براکته نهنج( صورت میها )در آفتابگردان همبرگ

ها و حشرات کامل به صورت یافت. فضوالت پورهشد و سپس به داخل پهنک امتداد میاورت رگبرگ ميانی( شروع میها )گاه از مجاز حاشيه برگ

ا بر روی ههای تغذیه قابل مشاهده بودند. طبق نتایج، پراکنش فضایی پورهرنگ کوچک و براق بيشتر به صورت مجزا و به فراوانی در محلنقاط سياه

 .روش تایلور از روش ایوائو بهتر بود ،در تعيين پارامترهای پراکنش فضاییز پنج شاخص پراکنش، از نوع تصادفی بود. آفتابگردان با استفاده ا

 .Galeatus scrophicusهای پراکنش، شناسی، شاخصها، حشرات کامل، ریخت: پورهکلیدی کلمات
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Abstract 

    The sunflower lace bug Galeatus scrophicus has yet been recorded in Iran on tamarisk, sunflower and chrysanthemum. 

In the present study, its morphology, spatial distribution pattern of nymphs and symptoms of damage were investigated. 

The insect has five instars and average body length in first to fifth instars and male and female adults were 0.54 ± 0.03, 

0.76 ± 0.06, 1.01 ± 0.06, 1.23 ± 0.07, 1.76 ± 0.05, 2.72 ± 0.11 and 2.98 ± 0.10 mm, respectively. Nymphs have thorn-like 

structures on their bodies which become longer by introducing to the next instar. At fifth instars, bulb-like structures 

similar to those of adults appear on body. Larger size of hood in comparison to the posterior pronotal bulb and five cells 

in paranotal process are two characters of adults of this species. Average body length in male and female adults were 2.72 

± 0.11 and 2.98 ± 0.10 mm, respectively. On sunflower and chrysanthemum, nymphs and adults caused damage just on 

upper and lower leaf surfaces (on sunflower also on upper and lower surfaces of involucral bracts). Damage on both upper 

and lower surfaces began mainly at leaf margin (sometimes at the adjacent of midrib) and then extended to the inner parts 

of lamina. Faeces of nymphs and adults were visible individually and at high numbers at feeding sites as shiny small black 

spots. According to the results, the spatial distribution of nymphs on sunflower by using five distribution indices was 

random. For determination of spatial distribution parameters, Taylor's model was more adequate than Iwao's model. 
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 مقدمه
گونه  3433جنس و  033دارای تقریبا  Tingidaeخانواده      

های ( که بيشتر گونهGuidoti et al. 2015توصيف شده است )
های گياهان ميزبان خود زندگی و آن اغلب در سطح زیرین برگ

(. Drake & Ruhoff 1965; Buntin et al. 1996کنند )تغذیه می
مكنده خود، شيره  -این حشرات به کمک قطعات دهانی زننده

 Ishihara & Kawaiمكند )ها را میبافت پارانشيم نردبانی برگ

رسند اما سطح دفاع به نظر می(. حشرات کامل در ظاهر بی1981
مانندی است که یک ها اغلب دارای خارهای دراز سوزنبدن پوره

(. Neal Jr. & Schaefer 2000رود )سازوکار حفاظتی به شمار می
های غيرتوليدمثلی های این خانواده به بخشتعداد زیادی از گونه

 Schaefer & Panizziزنند )ها( خسارت میگياهان )به ویژه برگ

2000.) 
 Galeatus scrophicusسنک آفتابگردان با نام علمی      

Saunders, 1876 (Hem.; Tingidae) ن )تاکنون از سوداSatti 

& Khidir 2013( هند ،)Verma et al. 1974; Rao & 

Thirumalachar 1977; Singh et al. 1991( ترکيه ،)Önder & 

Lodos 1977( عراق ،)Al Mallah 1999 ،بوتسوانا، چاد، مصر ،)
 Deckert & Göllner-Scheidingنيجریه، ناميبيا، تانزانيا، یمن )

ل آفریقا، اسپانيا، یونان، جنوب (، اتيوپی، خاور ميانه، شما2006
(، جزایر قناری Linnavuori 2011روسيه، آسيای مرکزی )

(Baena & Morales 1993; Aukema et al. 2006 مناطق ،)
-(، مونتهLinnavuori 1965; Satti & Khidir 2013ای )مدیترانه

 & Deckert(، سنگال، آفریقای جنوبی )Protić 2016نگرو )

Göllner-Scheiding 2006های آذربایجان ( و در ایران از استان
(، Linnavuori 2011(، خوزستان )Ghahari et al. 2010شرقی )

 Linnavuori & Modarres 1999; Modarresو خراسان جنوبی )

Awal 2012آوری و گزارش شده است.( جمع 
گياهان ميزبان سنک آفتابگردان در ایران شامل گز      

(Tamarix sp.  از تيرهTamaricaceae( )Barkhordari et al. 

 ;Linnavuori & Modarres 1999(، آفتابگردان و داوودی )1981

Modarres Awal 2012باشند. این حشره در دنيا بيشتر از ( می
 & Önderمانند آفتابگردان ) Asteraceaeروی گياهان تيره 

Lodos 1977; Stonedahl et al. 1992; Al Mallah 1999; Satti 

& Khidir 2013( داوودی ،)Lodos & Önder 1983; Péricart 

1983; Stonedahl et al. 1992; Deckert & Göllner-

Scheiding 2006( کاهو ،)Satti & Khidir 2013 گل رعنا، گل ،)
( و غيره، و نيز گياهانی Verma et al. 1974مروارید، گل جعفری )

 & Astragalus sp. (Drake ها مانند بارهنگ، از سایر تيره

Ruhoff 1965; Péricart 1983; Deckert & Göllner-

Scheiding 2006دار مكزیكی )(، و خشخاش تيغArgemone 

mexicana L. (Papaveraceae)( )Verma et al. 1974 گزارش )
های موجود، خسارت این آفت به سطح شده است. در گزارش

( یا بيشتر به Önder & Lodos 1977; Al Mallah 1999زیرین )
 & Livingstone 1962; Sattiهای آفتابگردان )سطح رویی برگ

Khidir 2013ای اغلب سن( ذکر شده که بر خالف رفتار تغذیه-

ها تغذیه است که از سطح زیرین برگ Tingidaeهای خانواده 
 (.Drake & Ruhoff 1965; Buntin et al. 1996کنند )می

شناسی سنک آفتابگردان به عنوان زمينه زیستتحقيقات در      
ها ترین آنآفت مهم آفتابگردان بسيار محدود هستند که مهم

( و پنجاب Verma et al. 1974شده در هاریانا )های انجامپژوهش
(Singh et al. 1991( هند، عراق )Al Mallah 1999 و سودان )
(Satti & Khidir 2013می )ه این تعداد باشند. لذا، با توجه ب

شناسی این حشره شناسی و بومبررسی، اطالعات در مورد زیست
در مناطق مختلف پراکنش آن بسيار اندک هستند و در مورد 
کنترل شيميایی و دشمنان طبيعی آن به طور کلی اطالعاتی 

 وجود ندارد.
د هایی رفتاری هستنالگوهای پراکنش فضایی نتيجه واکنش     

ط محيهای مختلف را در زیستافراد گونهکه چگونگی پراکنش 
هند دبه یكی از سه شكل یكنواخت، تصادفی و تجمعی نشان می

(Southwood 1995; Young & Young 1998 ،در ایران .)
تاکنون پراکنش فضایی مراحل مختلف نشوونمایی سن بذرخوار 

Nysius cymoides (Spinola) (Mohaghegh et al. 2016 )کلزا، 
و با دفعات بيشتر پراکنش فضایی جمعيت سن مادر و مراحل 

)از  Eurygaster integriceps Putonمختلف پورگی سن گندم، 
 ;Mohiseni 2010; Bakhshizadeh et al. 2011جمله 

Mohiseni 2017.بررسی شده است ) 
زا شدن سنک آفتابگردان بر در این مقاله، با توجه به خسارت     

شناسی آفت، محصول، مطالعه جامعی در مورد ریختروی این 
های ایجاد خسارت ها و نيز بررسی روشالگوی پراکنش پوره

والت استان خراسان رضوی توسط این حشره در شهرستان مه
 انجام شد.

 هامواد و روش
 هامنطقه جغرافيایی محل انجام آزمایش

در روستای  6097ها از ابتدا تا انتهای مرداد ماه بررسی     
والت استان خراسان رضوی، واقع آباد )از توابع شهرستان مهعبدل

 03آباد مرکز شهرستان و کيلومتری شمال شهر فيض 0در 
کيلومتری شرق شهر کاشمر( در شرایط ميدانی بر روی 

 ها در این منطقه بهآفتابگردان و داوودی انجام شدند. آفتابگردان
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احداث پسته یا های تازهانار، باغطور بسيار پراکنده در باغات 
شوند. گل داوودی نيز در جاليزهای خربزه و هندوانه کاشته می

برخی منازل به عنوان گل زینتی وجود دارد. نویسنده اول این 
ل های قابآفت را در منطقه ذکرشده طی ده سال گذشته با تراکم

های آفتابگردان )رقم دورسفيد( و داوودی توجه روی برگ
اهده نموده است. به دليل رعایت مسایل قرنطينه گياهی، از مش

های مراکز تحقيقاتی یا دانشگاهی انتقال آفت به آزمایشگاه
خودداری گردید. گونه سنک با استفاده از کليد معتبر 

(Stonedahl et al. 1992.شناسایی شد ) 
ها روی برای بررسی عالیم خسارت و پراکنش فضایی پوره     

در یک زمين  6097دان، رقم دورسفيد این گياه در بهار آفتابگر
زراعی به مساحت حدود نيم هكتار واقع در منطقه شوراب در 

 آباد کاشته شد.کيلومتری جنوب شرق روستای عبدل 4/6حدود 
برای بررسی عالیم خسارت بر روی داوودی، این گياه نيز )به 

قه ای منطعهدليل این که یک گياه زینتی است و در شرایط مزر
گلدان و نيز  43در داخل بيش از  6097رود( در بهار از بين می

 آباد کاشته شد.باغچه یک منزل شخصی واقع در روستای عبدل
 

 هاشناختی حشرات کامل و پورههای ریختویژگی
های شناختی حشرات کامل و پورههای مهم ریختویژگی     

یوميكروسكوپ صاایران سنين اول تا پنجم با استفاده از استر
ها ( مورد بررسی قرار گرفتند. طول و عرض تخمZSM-100)مدل 

های سنين اول تا پنجم و عدد تخم( و طول بدن پوره 64)
عدد از هر مرحله( با استفاده از ميكرومتر  43حشرات کامل )
-شده بر روی استریوميكروسكوپ بر حسب ميلی کاليبره و نصب

 گيری شد.متر اندازه
 

 عالیم خسارت
ها و نيز عالیم برای بررسی روش تغذیه حشرات کامل و پوره     

های مورد حمله در هر خسارت، روش پيشرفت خسارت و اندام
 ها عكس تهيه شد.ميزبان مورد مشاهده قرار گرفتند و از آن

 ها روی آفتابگردانپراکنش فضایی جمعيت پوره
های بر روی برگ هابرای تعيين پراکنش فضایی پوره     

 ;Taylor 1961; Taylor 1984آفتابگردان، از پنج شاخص تيلور )

Southwood 1995( ایوائو ،)Southwood 1995 موریسيتا ،)
(Poole 1974; Reich & Davis 2000 نسبت واریانس به ،)

k (Poole 1974; Southwood 1995 )( و Poole 1974ميانگين )
روز )طی  03ها طی زمان حضور آنبرداری در استفاده شد. نمونه

بوته  64( انجام شد. به طور تصادفی، هر روز 6097مرداد ماه 

گرفتند و تعداد آلوده به صورت زیگزاگی مورد بازدید قرار می
دار بودن شد. در آزمون معنیها شمارش میها بر روی آنپوره

به  Pو  Fایوائو با صفر، از مقادیر  βتيلور و  bاختالف ضرایب 
چنين، برای دست آمده از تجزیه رگرسيونی استفاده شد. هم

( 6)معادله  tدار بودن این ضرایب با یک، از آماره بررسی معنی
 استفاده گردید:

[6                        ]                     SlopeSE1)/- Slope= ( t 

یا های تيلور به ترتيب شاخص SEو  Slopeدر این معادله،      
 باشند.ها در معادالت رگرسيونی میایوائو و خطای استاندارد آن

مقایسه  n-1 جدول با درجه آزادی t محاسبه شده، با tمقدار 
تر جدول بزرگ tمحاسبه شده از  tشود. اگر قدر مطلق مقدار می

دار و ها )شيب خط( با عدد یک معنیباشد، اختالف شاخص
 tمحاسبه شده از  tپراکنش فضایی آفت از نوع تجمعی، و اگر 

دار و ها با یک غيرمعنیتر باشد، اختالف شاخصجدول کوچک
 .(Feng & Nowiersk 1992)پراکنش از نوع تصادفی خواهد بود 

 

 نتایج و بحث
 ها و حشرات کاملها، پورهشناسی تخمریخت

های سنک آفتابگردان دارای سه ناحيه مشخص تخم ها:تخم     
)بدنه،  Body)گردن( و  Neck)سرپوش(،  Operculumبه نام 

 ای تيره و بدنه به رنگتنه( هستند. سرپوش و گردن به رنگ قهوه
(. مشاهدات در هنگام عكس 6 باشد )شكلسفيد شفاف می

ها نشان داد که قسمت بدنه به فاصله اندکی پس گرفتن از تخم
ز خارج شدن از داخل پارانشيم برگ یا الكل، چروکيده و سخت ا

ها در رسد که به علت قرار داده شدن تخمشد. به نظر میمی
های تازه و حاوی رطوبت، این بخش از تخم در مقایسه داخل برگ

اره گيرند، دیوبا سرپوش و گردن که بيرون از بافت برگ قرار می
رابر خشكی سازگار نشده است. نازکی یافته و برای مقاومت در ب

اند. ارایه شده 6های مختلف تخم در جدول های بخشاندازه
Livingstone (1962) متر ميلی 58/3×  33/3ها را اندازه تخم

 باشند.های گزارش شده در این میگزارش نموده که مشابه اندازه
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 (.n = 15متر؛ )ميلی Galeatus scrophicusميانگين( تخم سنک آفتابگردان،  ± SEهای )اندازه. 7جدول 
Table 1. Egg size (mean ± SE) of the sunflower lace bug, Galeatus scrophicus (mm; n = 15). 

Diameter                                        Egg            

Neck  Operculum   Width  Length   
0.09 ± 0.01 0.10 ± 0.01  0.19 ± 0.04 0.49 ± 0.20 Mean  

0.082 - 0.105 0.09 - 0.12  0.16 - 0.26 0.47 - 0.54 Range  
 

 
 .. نمای زیرینb ،. نمای پهلوییGaleatus scrophicus .a تخم سنک آفتابگردان. 7شکل 

Figure 1. Egg of the sunflower lace bug, a. Lateral view, b. Ventral view. 

 
 .. سن پنجمi-j ،. سن چهارمg-h ،. سن سومe-f ،. سن دومc-d ،. سن اولa-bهای سنک آفتابگردان، از نمای پشتی و جانبی. پوره. 0شکل 

Figure 2. Nymphs of the sunflower lace bug from dorsal and lateral view. a-b. First instar, c-d. Second instar, e-f. Third 

instar, g-h. Forth instar, i-j. Fifth instar. 
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های سن این حشره پنج سن پورگی دارد. در پوره ها:پوره     

ها و بر باشد و تنها در کنارههای خارمانند میزایدهاول، سر فاقد 

های بسيار کوچک ها در اندازهروی شكم اثراتی از چند عدد از آن

های سن دوم، عالوه بر (. در پوره a-b،3شود )شكل دید می

ها و سطح باالیی شكم، افزایش تعداد و طول این خارها در کناره

سينه و نيز بر روی شكم ظاهر ها و بر روی قفسها در کنارهآن

ها به سن سوم، طول (. با وارد شدن پوره c-d،3شوند )شكل می

های بال هنوز کند اما جوانهاین ساختارها افزایش پيدا می

های سن چهارم، اولين (. در پورهe-f، 3نامشخص هستند )شكل 

شوند و بر طول ساختارهای های بال ظاهر میهای غالفنشانه

شود به طوری که ظاهر کامال نمایانی پيدا د افزوده میخارمانن

-g، 3آیند )شكل ها درمیهای بارز سنککنند و به شكل پورهمی

hها به سن پنجم عالوه بر افزایش طول ساختارهای (. ورود پوره

شناختی دیگر همراه است. خارمانند، با بروز دو تغيير ریخت

گرده به سمت پيشهای جلویی نخست آن که با گسترش لبه

رود و دیگر این که سينه فرو میقفسجلو، سر در داخل پيش

مانندی همانند آنچه در حشرات کامل دیده ساختارهای حباب

شوند. سينه ظاهر میشود، بر روی سطح پشتی قفسمی

های بال نيز به صورت کامال بزرگ و رشدکرده همچنين، غالف

(. ميانگين و دامنه طول بدن i-j، 3باشند )شكل قابل مشاهده می

 ارایه شده است. 3های سنين مختلف در جدول پوره

 

 (.n = 50متر؛ های سنين مختلف سنک آفتابگردان )ميلیميانگين( پوره ± SEطول بدن ). 0جدول 
Table 2. Body size (mean ± SE) of nymphs of the sunflower lace bug (mm; n = 50). 

Instar   

Fifth  Forth  Third  Second  First   
1.76 ± 0.05 1.23 ± 0.07 1.01 ± 0.06 0.76 ± 0.06 0.54 ± 0.3 Mean  
1.65 - 1.85 1.12 - 1.35 0.92 ± 1.12 0.67 - 0.85 0.50 - 0.60 Range  

 

رده گشكل، بر روی پيشوبيش بيضیبدن کم حشرات کامل:     

-شكل، ساختار حبابیها دارای ساختارهایی حبابیبالپوشو نيم

گرده تقریبا )کالهک( جلویی واقع بر روی پيش Hoodشكل یا 

 Median carina(، ارتفاع آن از 0مانند )شكل شكل تا دوککروی

ر ت)کارینای ميانی( بيشتر، دارای موهای نازک رو به پایين و بزرگ

ای عقبی(؛ ساختار گرده)حباب پيش Posterior pronotal bulbاز 

(؛ بدن 0)شكل  گرده از دو طرف فشردهشكل عقبی پيشحبابی

(. سر دارای 5زیرین تخت )شكل  -به ویژه شكم از جهت پشتی

ای روشن تا تيره با نوک رنگ قهوهتيز، به پنج خار دراز و نوک

رنگ؛ سه بند اول ها قرمز تيره تا سياه(؛ چشم4رنگ )شكل سياه

ای، سومين و شاخک حنایی رنگ و بند چهارم متمایل به قهوه

رنگ؛ اولين بند چهارمين بند شاخک دارای موهای دراز کم

ای روشن، و سومين و چهارمين ای، دومين بند قهوهخرطوم قهوه

رده گرسد. پيشهای ميانی میرانرنگ؛ خرطوم به پيشد سياهبن

گرده متمایل به های عميق، بخش جلویی پيشدارای فرورفتگی

ه گرده بهای روی پيشسياه، بخش عقبی زرد رنگ، و فرورفتگی

( 0مانند )شكل گرده دارای سه کارینای تيغهای، پيشرنگ قهوه

دار و دارای سه کناری موجرنگ، دو کارینای با موهای نازک کم

سلول و کارینای ميانی دارای دو سلول، کارینای ميانی 

گرده را به هم شكل جلویی و عقبی پيشساختارهای حبابی

های جلویی و عقبیِ ساختارهای (؛ بخش5کند )شكل متصل می

گرده سفيدرنگ، شفاف، و تا حدودی متمایل به شكل پيشحبابی

يد ها سفبالپوشگرده و نيممشبک پيشهای ای؛ تمام بخشقهوه

و شفاف، بخش متورم )برآمدگی( ناحيه دیسكال )دیسكوئيدال( 

های کناری غشای بال تا حدودی ای، رگبالمتمایل به قهوه

های بزرگ ناحيه کناری بال در یک ای؛ سلولمتمایل به قهوه

و  0های ردیف؛ زایده متورم روی ناحيه دیسكال کوچک )شكل

رانی زردرنگ؛ پاها به رنگ رنگ، ناحيه پيشسينه سياهش(؛ پي5

رنگ. سطح زیرین بدن زرد ها سياهای متمایل به زرد، پنجهقهوه

(. 4سلول )شكل  4ها( دارای ها )پارانوتومای. کنارگردهتا قهوه

جنسيت حشرات کامل نر و ماده با توجه به شكل شكم و ساختار 

 (.1باشند )شكل قابل تشخيص می های خارجی )ژنيتاليا(زاداندام
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 .حشره کامل سنک آفتابگردان از نمای پشتی. 1شکل 
Figure 3. Dorsal view of the adult sunflower lace bug. 

 

 
 .حشرات کامل نر و ماده سنک آفتابگردان از نمای کناری .4شکل 

Figure 4. Lateral view of adults of the sunflower lace bug. 
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 .تيز موجود بر روی سر( در سنک آفتابگردان و پنج خار دراز و نوک5-1کنارگرده با پنج سلول ) .5شکل 

Figure 5. Paranotum in the sunflower lace bug with five cells (1-5), and five long sharp-pointed spines on the head. 

 
 .سطح زیرین شكم در حشرات کامل نر و ماده سنک آفتابگردان. 6شکل 

Figure 6. Ventral abdominal surface in male and female adults of the sunflower lace bug. 

 

ميانگين )دامنه( طول بدن حشرات کامل نر و ماده به ترتيب      

 ± 6/3( و 84/3-09/3) 66/3±73/3(: n = 43عبارت بود از )

متر. در یک بررسی در جنوب شرق ( ميلی35/0-17/3) 98/3

(، طول بدن حشرات کامل نر و Önder & Lodos 1977ترکيه )

اند متر گزارش شدهميلی 31/0و  88/3گونه به ترتيب ماده این 

-های گزارش شده در این بررسی اندکی بيشتر میکه از اندازه

باشند. عواملی مانند متفاوت بودن شرایط اقليمی منطقه مورد 

بررسی با جنوب شرق ترکيه، رقم آفتابگردان مورد تغذیه و غيره 

ودن تر بباشند. بزرگ توانند علت بروز این اختالف اندک شدهمی

 Galeatusای عقبی ویژگی جنس گردهکالهک از حباب پيش

ه سلول در آن، گون پنجاست و شكل کنارگرده )پارانوتوم( و وجود 

G. scrophicus سازد.های این جنس متمایز میرا از سایر گونه 

 

 عالیم خسارت
( و هم سطح زیرین 7خسارت هم در سطح رویی )شكل      

ها )گاه از مجاورت ها عمدتا از حاشيه برگ( برگa-e، 8)شكل 

شد و سپس به صورتی فزاینده به سمت رگبرگ ميانی( شروع می

ای هیافت. آثار اوليه خسارت به شكل لكهداخل پهنک امتداد می

ها بر اثر دازه آنپریده تا سفيدرنگی بودند که انکوچک رنگ

-تر بعدی به تدریج گستردهها به سنين بزرگنشوونما و ورود پوره

ای شكل، ماهيت تغذیه های لكهشد. دليل ایجاد خسارتتر می

باشد که به صورت تجمعی یا گروهی و در کنار هم ها میپوره

ها و حشرات کامل به صورت نقاطی کنند. فضوالت پورهتغذیه می

چک و براق بيشتر به صورت مجزا و به فراوانی در سياه رنگ کو
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-های دارای تراکمهای تغذیه قابل مشاهده هستند. در برگمحل

تر(، بخش اعظم پهنک های کوچکهای باال )به ویژه برگ

شود به طوری که سير پيشرفت خسارت از حاشيه خشكيده می

برگ به شكلی تقریبا پيوسته کامال مشخص است. در مراحل 

شوند ها چروکيده میای رنگ و برگها قهوهیی خسارت، لكهنها

ای ایجادشده در (. عالیم خسارت لكهa-e، 8و شكل  7)شكل 

پریده یا های رنگها گاهی به صورت لكهسطح زیرین برگ

ها به خوبی قابل مشاهده هستند شده در سطح رویی برگنكروزه

لكه کوچک  دیده، از یک(. درصد سطح برگ خسارتe، 8)شكل 

تر و قابل توجه متغير بود. کوچكی یا بزرگی های بزرگتا لكه

پهنک برگ آفتابگردان، در خشک شدن و نابودی کامل آن بر اثر 

، یک 7باشد. در شكل خسارت سنک آفتابگردان، عامل مهمی می

های (، پورهaعدد حشره کامل با عالیم قابل مشاهده تغذیه )

(، bوم در حال تغذیه در چند گروه )سنين اول و چند پوره سن د

های سن دوم در حال تغذیه در چند گروه که چندان از محل پوره

های سن سوم (، پورهcاند )تغذیه الروهای سن اول دور نشده

گردآمده در یک گروه و در حال تغذیه به سمت رگبرگ ميانی 

(dپوره ،) های سن سوم و تعدادی پوره سن چهارم که در قاعده

های سن چهارم (، پورهeاند )گ منتهی به دمبرگ تجمع کردهبر

که با تغذیه به سمت پایين، به ميانه نيمه سمت راست پهنک 

های سن پنجم که به محل ابتدایی تغذیه (، پورهfاند )برگ رسيده

های سن پنجم در حال (، پورهgاند )های سن اول رسيدهپوره

که حالت چروکيده به خود مانده برگ های سالمتغذیه از قسمت

( نشان hگرفته و یک حشره کامل تازه ظاهرشده به رنگ سفيد )

داده شده است. بروز خسارت شدید به این شكل ممكن است در 

مربوط به  8(. در شكل i، 7تر دیده نشود )شكل های بزرگبرگ

خسارت به سطح زیرین برگ نيز آغاز خسارت از حاشيه پهنک 

(aآغاز خسارت ا ،)( ز نزدیكی رگبرگ ميانیb گسترش خسارت ،)

-(، عالیم ناشی از تغذیه گروهی پورهcهای طولی )در بين رگبرگ

( و اثرات همان خسارت که در dها در سطح زیرین یک برگ )

 اند.(، نشان داده شدهeسطح رویی قابل مشاهده هستند )

های داوودی نسبت به تر بودن برگبه دليل کوچک

گردان، خسارت صد درصدی به کل سطوح رویی و های آفتاببرگ

افتاد. مشاهدات انجام شده در زیرین با سرعت بيشتری اتفاق می

های دو منزل مسكونی نشان داد که در باغچه دارای باغچه

آفتابگردان، ميزان خسارت وارده به داوودی بسيار کمتر اما در 

رت دیدن باغچه بدون آفتابگردان، ميزان آلودگی داوودی و خسا

، بيشتر بود. این امرآن در مقایسه با گياهان داوودی باغچه قبلی 

ها و طول دوره پورگی بر روی این دو ميزبان، همراه با تراکم پوره

دهنده ترجيح آفتابگردان نسبت به داوودی توسط احتماال نشان

، خسارت چند 9(. در شكل 9باشد )شكل سنک آفتابگردان می

(، پيشرفت خسارت در aسطح رویی برگ ) پوره سن چهارم در

(، خسارت حشره کامل bسطح رویی و تعدادی پوره سن پنجم )

(، خسارت یک پوره سن پنجم در cهای سطح رویی )در حاشيه

ها در حاشيه سطح زیرین (، خسارت پورهdحاشيه سطح رویی )

(e و حشره کامل ظاهرشده در کنار پوسته پوره سن پنجم و در ،)

 ( نشان داده شده است.fیه در حاشيه سطح زیرین برگ )حال تغذ

ها و حشرات کامل در هر های نهنج، خسارت پورهدر براکته     

دو سطح )البته با فراوانی و تراکم بسيار کمتر افراد این دو مرحله 

های خسارت مشابه نشوونمایی( مشاهده گردید و عالیم و نشانه

 (.f-h، 8كل ها بودند )شخسارت وارده به برگ

 های آفتابگردانعالیم خسارت سنک آفتابگردان به برگ          

ای و داوودی شامل ایجاد لكه و بر جای گذاشتن فضوالت دانه

 & Raoشكل سياه و براق، توسط سایر محققان )از جمله 

Thirumalachar, 1977; Önder & Lodos 1977; Satti & 

Khidir 2013با وجودی که بيشتر سنکاند. ( نيز گزارش شده-

های خود های ميزباناز سطح زیرین برگ Tingidaeهای خانواده 

(، Drake & Ruhoff 1965; Buntin et al. 1996کنند )تغذیه می

ها و حشرات های این پژوهش، تراکم پورهاما طبق نتایج و مشاهده

ن های آفتابگرداها در سطح رویی برگای آنکامل و فعاليت تغذیه

ا هو داوودی به شكل قابل توجهی نسبت به سطح زیرین برگ

بيشتر بود. این روش تغذیه توسط برخی محققان در مورد همين 

( گزارش شده Livingstone 1962; Satti & Khidir 2013گونه )

( Önder & Lodos 1977; Al Mallah 1999اما برخی دیگر )

های ميزبان، اند. عالوه بر برگحالت عكس آن را گزارش کرده

های آبدار گل های گل و ساقهتغذیه سنک آفتابگردان از جوانه

 Vernonia (Livingstoneو  Launaea(، .Tagetes spجعفری )

های نهنج آفتابگردان نيز گزارش ها و براکته( و نيز ساقه1962

(. با وجود این، در این تحقيق Verma et al. 1974شده است )

 های آفتابگردان و داوودی دیده نشد.گلها و خسارت به ساقه
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 .های سنک آفتابگردان در سطح رویی برگ آفتابگردانروند پيشرفت خسارت پوره. 1شکل 

Figure 7. Damage progression of the sunflower lace bug on upper surface of sunflower leaf. 
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 .براکته نهنجروی ها پوره و خسارت حشرات کامل و های سنک آفتابگردان در سطح زیرین برگ آفتابگردانپيشرفت خسارت پورهروند . 1شکل 

Figure 8. Damage progression of the sunflower lace bug on lower surface of sunflower leaf and damage of adults and 

nymphs on involucral bract. 

 
 .های داوودیخسارت سنک آفتابگردان روی برگ. 9شکل 

Figure 9. Damage of the sunflower lace bug on chrysanthemum leaves. 
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 .های تخمگذاری سنک آفتابگردانمحل. 72شکل 

Figure 10. Oviposition sites of the sunflower lace bug. 

 

مشاهدات نشان داد که بيشترین تعداد تخم در سطح رویی      

ها و شدت بيشتر خسارت در ها گذاشته شد که با تعداد پورهبرگ

ها به صورت باشد. تخماین قسمت از سطح برگ در ارتباط می

شوند. امتداد رگبرگ گروهی ولی با فاصله از هم گذاشته می

ای هپارانشيم سایر قسمتميانی، قاعده برگ نزدیک به دمبرگ، و 

-های تخمگذاری میها محلبرگ از جمله پارانشيم حاشيه برگ

های مختلف باشند. دو یا چند عدد تخم ممكن است در بخش

ها در کنار هم گذاشته شوند )شكل فوق به دور از گروه اصلی تخم

(. پوره با فشار وارد آوردن به سرپوش و باال زدن آن از تخم 63

، تخمگذاری سنک 63(. در شكل f، 63د )شكل شوخارج می

(، aهای اصلی در نزدیكی دمبرگ )آفتابگردان در اطراف رگبرگ

که از سطح زیرین برگ  b(، همان شكل bاطراف رگبرگ ميانی )

(؛ dها و داخل پارانشيم )(، در امتداد رگبرگcنشان داده شده )

در سطح (، نزدیک به رگبرگ ميانی eدر پارانشيم حاشيه برگ )

های سن اول با توجه به باال بودن ( )که خروج پورهfزیرین برگ )

سرپوش تخم نمایان است(، و نيز سه عدد تخم گذاشته شده در 

( gنزدیكی رگبرگ ميانی به دور از گروه اصلی و نزدیک به هم )

ها به صورت گروهی ولی با فاصله از نشان داده شده است. تخم

 شوند.هم گذاشته می
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 ها روی آفتابگرداناکنش فضایی جمعيت پورهپر
پارامترهای به دست آمده از معادالت رگرسيونی تيلور و ایوائو      

اند. طبق نتایج تجزیه رگرسيون ارایه شده 0در جدول 

( و هم شاخص ایوائو b(، هم شاخص تيلور )Pو  F)پارامترهای 

(β در سطح احتمال یک درصد با صفر دارای اختالف )دار معنی

-که نشان tداری نداشتند )پارامتر بودند اما با یک اختالف معنی

باشد(. مقدار ضریب تبيين ها میدهنده پراکنش تصادفی پوره

ر تمعادله ایوائو نسبت به ضریب تبيين معادله تيلور بسيار کوچک

تر بودن شاخص تيلور نسبت به دهنده مناسببود که نشان

چنين، نتایج به دست آمده از سه همباشد. شاخص ایوائو می

( نيز 5)جدول  kشاخص موریسيتا، نسبت واریانس به ميانگين و 

ای هها را در بسياری از تاریخهمانند این دو شاخص، پراکنش پوره

برداری از نوع تصادفی نشان دادند به طوری که به ترتيب نمونه

برداری، های نمونهدرصد از تاریخ 34/96و  51/98، 68/94در 

ها به صورت تصادفی برآورد شد. در مورد پراکنش فضایی پوره

های سنين ها، پورهسن بذرخوار کلزا، پراکنش فضایی تخم

مختلف و حشرات کامل نر و ماده بيشتر از نوع تجمعی و شاخص 

 .Mohaghegh et alتيلور بهتر از ایوائو گزارش شده است )

ایی جمعيت سن مادر از (. در مورد سن گندم، پراکنش فض2016

برداری تصادفی، در سال دوم نوع تصادفی، یا در سال اول نمونه

تجمعی و در مجموع به صورت تجمعی و نيز شاخص ایوائو بهتر 

 Mohiseni 2010; Bakhshizadehاز شاخص تيلور بوده است )

et al. 2011چنين، پراکنش مراحل نارس آن از نوع تجمعی (. هم

بهتر از شاخص ایوائو گزارش شده است و شاخص تيلور 

(Mohiseni 2017با توجه به پژوهش .)( های فوقMohaghegh 

et al. 2016; Mohiseni 2010; Bakhshizadeh et al. 2011; 

Mohiseni 2017رسد که اندازه کوادرات نمونه(، به نظر می-

تواند روی گزارش نوع برداری یكی از عوامل مهمی است که می

فضایی یک آفت به صورت تصادفی، تجمعی یا گاهی  پراکنش

یكنواخت تاثير بسيار زیادی داشته باشد. به عنوان مثال، استفاده 

از کادر یک متر مربعی برای بررسی پراکنش فضایی و تخمين 

جمعيت سن مادر در مزارع گندم دیم توصيه نشده است 

(Mohiseni 2010با وجود این، شاخص تيلور در بررسی .)ای ه

تر زیادی روی آفات مختلف، نسبت به شاخص ایوائو مناسب

 ;Elliott & Kieckhefer 1986گزارش شده است )از جمله 

Celini & Vaillant 2004; Afshari et al. 2008; Afshari & 

Dastranj 2009محيطی روی تغيير های زیست(. عدم تاثير نوسان

ثير اندازه نمونه روی ( و عدم تاNestel et al. 1995شاخص تيلور )

-( دو ویژگی این شاخص هستند که میCroft et al. 1976آن )

تر بودن آن نسبت به شاخص ایوائو باشند. توانند از دالیل مناسب

با مقدار  kسه شاخص موریسيتا، نسبت واریانس به ميانگين و 

برداری قابل برآورد هستند اندکی محاسبه برای هر تاریخ نمونه

(Afshari & Dastranj 2009و ویژگی ) هایی مانند عدم

 Taylor 1984; Malhado & Petrereتاثيرپذیری از اندازه نمونه )

Jr. 2004برداری ( و قابل برآورد بودن برای هر تاریخ نمونه

(Afshari & Dastranj 2009از مزیت ) های مهم شاخص

 روند.موریسيتا به شمار می

 

اد والت استان خراسان رضوی، مردهای سنک آفتابگردان بر روی آفتابگردان در شهرستان مهپارامترهای رگرسيونی تيلور و ایوائو برای پوره. 1جدول 

 .6097ماه 
Table 3. Taylor's and Iwao's regression parameters for nymphs of the sunflower lace bug on sunflower in Mahvelat 

county, Khorassan Razavi province 21 July-21 August 2018. 
df t P F 2R a ± SE b(β) ± SE Parameter  
29 0.378* 0.0000 261.036 0.9031 1.329 ± .103 1.0242 ± .064 Taylor  
29 0.627* 0.0000 23.914 0.6418 2.671 ± .531 1.165 ± 0.263 Iwao  

* No significant difference between Taylor's/Iwao's indices and 1. 

ف بر پراکنش مختل های تصادفی و تجمعی با استفاده از سه شاخصهای سنک آفتابگردان با پراکنشدرصد مطابقت فراوانی جمعيت پوره .4جدول 

 .6097والت استان خراسان رضوی، مرداد ماه روی آفتابگردان در شهرستان مه
Table 4. Percentage fit of population abundance of nymphs of the sunflower lace bug to both aggregated and random 

distributions, using three indices of dispersion, on sunflower in Mahvelat county, Khorassan Razavi province, 21 July-21 

August 2018.  

/mean2S  k 
 

Morisita 
 Distribution 

index 
Aggregated Random  Aggregated Random  Aggregated Random   

1.54 98.46  8.75 91.25  4.82 95.18   
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با نام  G. scrophicus Saunders, 1876در این بررسی، گونه      

برای اولين بار به عنوان آفت  "سنک آفتابگردان"عمومی فارسی 

شود. طبق نتایج تحقيق آفتابگردان و داوودی در ایران معرفی می

 Barkhordariقبلی گزارش شده برای ایران )حاضر، از سه گياه 

et al. 1981; Linnavuori & Modarres 1999 که این حشره از )

آوری شده، ميزبان بودن آفتابگردان و داوودی ها جمعروی آن

شود ولی ميزبان بودن گز و تغذیه این گونه از آن تاکنون ثابت می

در مقاله خود  Barkhordari et al. (1981گزارش نشده است. )

هنوز اظهار نظر دقيق درباره رابطه عده "اند که: اظهار داشته
آوری شده محتاج بسياری از حشرات که از روی درختان گز جمع

-دهد که آن. این اظهار نظر نشان می"باشدهای آینده میبررسی

اند و گزارش آفت ها گز را ميزبان قطعی این حشره معرفی نكرده

دار از جمله این گونه را در مقاله خود به رستارهبودن حشرات غي

اند. در مقاله های آینده )مثال مقاله حاضر( منوط کردهبررسی

Linnavuori & Modarres (1999) نمونه  سهآوری تنها نيز جمع

از نزدیكی طبس ذکر شده و هيچ اطالعاتی در زمينه آفت بودن 

شود. در دیده نمیو تغذیه این گونه از آفتابگردان و داوودی 

برداری از گياهان مختلف، های فونستيک و هنگام نمونهبررسی

حشرات گوناگونی ممكن است به صورت موقت جهت استراحت 

های آوریها حضور داشته باشند و صرفا جمعیا غيره روی آن

د. آوری شده نيستنهای جمعفونستيک دليل بر آفت بودن گونه

های مختلف تيره حضور وجود گونه رود که به دليلاحتمال می

Asteraceae  ،در کشور و حضور این آفت در مناطق شرقی و غربی

های دیگری غير از آفتابگردان و داوودی در آینده بر روی ميزبان

 دیده شود.

 

 سپاسگزاری

این مقاله بخشی از نتایج طرح تحقيقاتی به شماره شناسه      

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان  56-075-91

باشد و با استفاده از اعتبارات پژوهشی این دانشگاه انجام شده می

ر چنين، از دکتشود. هماست که بدین وسيله تقدیر و تشكر می

اه علوم کشاورزی و منابع علی افشاری عضو هيات علمی دانشگ

طبيعی آن دانشگاه به خاطر مشاوره در امر تجزیه و تحليل 

 گردد.های پراکنش فضایی قدردانی میشاخص
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