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Abstract
Capparis spinosa is one of the most important medicinal plants with local names such as Lagegi and 
snake grass that has economic and environmental importance in terms of prevention of the soil surface 
erosion as well as the use of fruits, buds, and other organs. The current study was done during 2012-
2013 to collect and identify the pests of this valuable plant. In this study, after field observation of the 
habitat of this plant in Fars province and also in Lamerd, Firoozabad, Farashband, Fasa, Kazeroon, 
Jahrom, and Kavaar cities, pests were collected using sampling techniques such as netting, shaking 
the branches, and Aspirator. The collected samples were transferred to the entomology laboratory of 
Fars Agricultural and Natural Resources Research Center for identification. In this study, four pests of 
C. spinosa including Belenois aurota (Fabricius, 1793), Colotis fausta (Olivier, 1804), Bagrada hilaris 
Burmeister, 1835 and Phyllotreta lativittata Kutschera, 1860 were collected and identified.
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چکیده
گیاه Capparis spinosa با نام های محلی لگجی، كور یا علف مار یکی از مهم ترین گیاهان د ارویی است كه ازنظر 
بهره برد اری از میوه، غنچه و سایر اند ام های آن، همچنین با توجه به پوشش و گسترد گی وسیع، از فرسایش سطحی 
خاک جلوگیری می كند و د ارای اهمیت اقتصاد ی و محیط زیستی باالیی است. مطالعه پیش رو با هد  ف جمع آوری 
و شناسایی آفات این گیاه باارزش و ترویج د ر گسترش، حفاظت و حمایت آن طی سال های 1392-1391 انجام 
شد. د ر این مطالعه پس از بازد ید مید انی از رویشگاه این گیاه د ر استان فارس و شهرستان های المرد، فیروزآباد، 
فراشبند، فسا، كازرون، جهرم، د اراب، خرامه و كوار، با استفاد ه از تکنیک های جمع آوری مانند تور زد ن، تکاند ن، 
همچنین استفاد ه از آسپیراتور نمونه های آفات C. spinosa جمع آوری و برای شناسایی به آزمایشگاه حشره شناسی 
مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی فارس منتقل شد. د ر این مطالعه چهار آفت پروانه برگ خوار 
كور Belenois aurota (Fabricius, 1793))، پروانه زرد كور Colotis  fausta (Olivier, 1804))، سن مکند ه 
 Phyllotreta lativittata) كور  برگ خوار  و سوسک   (Bagrada hilaris Burmeister, 1835) گیاهی  شیره 

Kutschera, 1860) جمع آوری و شناسایی شد ند. 

واژههایكلیدی: آفات، علف مار، گیاه د ارویی، استان فارس 
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شناسایی آفات گیاه د ارویی لگجی
Capparis spinosa د ر استان فارس
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د امنه های البرز، مازند ران، گلستان، تهران، بلوچستان، یزد و د ر 
استان فارس د ر شهرستان های المرد، فیروزآباد، فراشبند، فسا، 

كازرون، جهرم، د اراب، خرامه و كوار است.
و  آفات  زمینه  د ر  جامعی  تحقیقات  تاكنون 
بیماری های این گیاه ارزشمند انجام نشد ه است. ولی 
مطالعات پراكند ه ای د ر برخی نشریات به چشم 
می خورد كه تنها به ذكر نام یک جنس یا یک 
گونه آفت یا بیماری آن اشاره شد ه است. د ر 
این تحقیق سعی شد ه است كه مطالعاتی مفید 
د ر خصوص زیست شناسی و پراكنش آفات 
این گیاه د ر سطح استان فارس انجام شود. این 
پژوهش با هد  ف شناخت عوامل محد ود كنند ه 
گیاه كورشامل آفات و بیماری ها، كمبود مواد 
غذایی و غیره د ر سطح استان فارس انجام شد. 
نتایج حاصل از این تحقیق معرفی فون آفات 
گیاه .C. spinosa L بود كه طی این مطالعه 
به برخی از آفات كلید ی و خسارت زای این 

گیاه د ارویی پرد اخته شد.

ویژگیهایگیاهشناسی
به   شاخه هایی  با  خوابید ه  بوته ای،  گیاهی 
از 60 سانتی متر، پوشید ه  طول معمواًل بیش 
افت. گوشوارک ها خاری  از كرک های زود 
و كرم رنگ، نوک راست یا برگشته به سمت 
از كرک.  پوشید ه  كم و بیش  قاعد ه  د ر  پایین، 
برگ ها به اشکال و اند ازه های بسیار متنوع و 
زمان گل د هی از بهار تا اواخر تابستان است 
)شکل 1(. این گیاه د ر مناطق مختلف رویشی 
.(Saghafi, 2000) پراكند گی وسیعی د ارد 

موادوروشها 
این بررسی د ر استان فارس د ر شهرستان های 
كازرون،  فسا،  فراشبند،  فیروزآباد،  المرد، 
د ر  انجام شد.  كوار  و  د اراب، خرامه  جهرم، 
تمام شهرستان های یاد شد ه این گیاه به صورت 
خود رو د ر مراتع مستقر بود و جمع آوری آفات 

گیاه كور به صورت بررسی و مشاهد ه مستقیم 
گیاه صورت گرفت. د ر این بررسی د و گونه 
پروانه برگ خوار با استفاد ه از تور حشره گیری، 
سوسک های برگ خوار با استفاد ه از آسپیراتور و 
سن ها با تکاند ن شاخه های گیاه جمع آوری شد ند. 
نمونه های جمع آوری شد ه پس از ثبت اطالعات 
الزم و اتیکت گذاری د ر كیسه های نایلونی قرار 
گرفته و برای فرم د هی و بررسی های تکمیلی به 

آزمایشگاه منتقل شد ند. 

نتایج
آفاتبرگخوارگیاهكور

1- پروانه برگ خوار كور یا سفید ه كور
Belenois aurota (Fabricius, 1793)

این پروانه از راسته Lepidoptera و خانواد ه 
Pieridae است. 

سطح فوقانی د ر ناحیه )نوک بال( سفید و 
سیاه است. حاشیه خارجی د ر هر د و بال سیاه 
رنگ است. ناحیه سیاه رنگ د ارای نقاط سفید 
رنگی است كه این نقاط سفید د ر بال جلو طویل 
 .(Carter,1992) و د ر بال عقب گرد شد ه است
رگبال ها د ر نوک و حاشیه خارجی بال ضخیم تر 
و پهن تر شد ه است. د ر وسط بال جلو عالمتی 
شبیه به چوب بازی چوگان د ید ه می شود. نقاط 
سطح زیرین د ر نوک بال جلو و عقب زرد رنگ 

.(Nazari, 2003) )2 است )شکل
كرمانشاه،  شامل  ایران  د ر  انتشار  د امنه 
ایالم، خوزستان، كهگیلویه و بویر احمد، لرستان، 
هرمزگان،  بوشهر،  فارس،  همد ان،  مركزی، 
كرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، چهارمحال 
و بختیاری، اصفهان، تهران، خراسان و كوه های 
از  گونه  این  است.  )كپه د اغ(  شمال خراسان 
شمال آفریقا و سرتاسر جنوب آسیا از لبنان تا 
اند ونزی پراكند ه است و تاكنون از كشورهای 
آفریقا، عربستان، ارد ن، سوریه، عراق، تركیه، 
ایران، پاكستان، افغانستان، ازبکستان و آسیای 

مقدمه
كه  نی  ها گیا ز  ا یکی 

امروزه د ر كنترل بیابان زایی از 
آن استفاد ه می شود، گیاه كور یا 

 Capparis spinosa L . علف مار
است. این گیاه به شد ت به خشکی 

بود ه و خشک سالی های اخیر  مقاوم 
نیز كوچک ترین خللی د ر تد اوم حیات آن 

ند اشته است. عالوه بر نقش مؤثر این گیاه د ر 
تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش د ر مناطق 
خشک، اند ام های آن نیز به نحوی د ر تهیه انواع 
محصوالت مانند ترشی ، مربا، محصوالت د ارویی 
برای د رمان انواع بیماری ها و تولید مواد شیمیایی 
مورد استفاد ه قرار می گیرد. تاكنون گزارشی از 
ایران مشاهد ه نشد ه است.  آفات این گیاه د ر 
د ر سال 2007 گزارشی ازآفات و بیماری های 
این گیاه د ر ایتالیا به ثبت رسید ه است، د ر سایر 
كشورها نیز تنها به اهمیت و میزان ماد ه مؤثره و 
موارد استفاد ه این گیاه د ر طب سنتی اشاره شد ه 
است (Infantino et al., 2007). جوشاند ه 
C. spinosa ریشه گیاه علف مار یا جوانه آن

رماتیسم  د رمان  د ر  مالحظه ای  قابل  به طور 
این  جوانه  و  میوه  همچنین  است.  سود مند 
گیاه حاوی روتین و كوئرسیتین )تركیب های 
آنتی اكسید ان  فالونویید ی( است، روتین یک 
بیوفالونویید ی قوی د ر بد ن است كه به عنوان یک 
مکمل رژیمی د ر شکنند گی مویرگ ها استفاد ه 
می شود (Rashedi et al., 2015). همچنین 
به د لیل وجود 30 د رصد روغن تری گلیسرید 
لینولئیک اسید  به طور عمد ه  كه  گیاه،  این  د ر 
و تری گلسیرید است، می توان از آن به عنوان 
ماد ه خام برای تولید سوخت زیستی استفاد ه 
كرد (Rashedi et al., 2015). قسمت های 
مورد استفاد ه گیاه، جوانه ها یا تکمه های مولد 
گل است كه د ر سركه یا آب شور قرار د اد ه 
میوه، ریشه و پوست آن  و مصرف می شود. 
بیشتر كاربرد د رمانی د ارد. د ر طب سنتی از 
و  رماتیسم  نقرس،  د رمان  به عنوان  گیاه  این 
همچنین  است،  شد ه  استفاد ه  كبد ی  امراض 
ناشکفته  غنچه های  از  بومی  افراد  و  عشایر 
و مولد گل آن د ر تهیه نوعی ترشی استفاد ه 
.(Mohammadi et al., 2012) می كنند 

ایران،  این گیاه د ر  پراكند گی جغرافیایی 
شکل 1- گل شکفته شد ه و زیبای كور، سمت راست و گیاه كور با شاخه های متعد د و خوابید ه، سمت چپد ر شمال غرب كشور، غرب، مركز و شرق، 
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می كنند.  حمله  لگجی  گیاه  شد ه  سبز  تازه 
خسارت این آفت موجب مشبک  شد ن برگ ها 
ازنظر غذاسازی  را  گیاه  د ر نهایت  می شود و 
.)7 و   6 )شکل  می كند  مواجه  مشکل  با 

پرفسور Lech Borowiec گونه موجود 
نام علمی  با  د ر استان فارس را شناسایی و 
 Phyllotreta lativittata Kutschera ab.

Maculipennis نام گذاری كرد.
 Bagrada) گیاهی  شیره  مکند ه  سن   -4

 (hilaris Burmeister, 1835
و خانواد ه   Hemiptera راسته  از  این سن 

Pentatomidae است. 
حشره كامل سن كور سپر مانند، به طول 
7-5 میلی متر و عرض 4-3 میلی متر متغیر 
اختالط  از  پوشید ه  آن  پشتی  سطح  است. 
خطوط سیاه وسفید و نارنجی است كه وجه 
 harlequin) این حشره  نام عمومی  تسمیه 
bug or painted bug) نیز به همین سبب 
روی  د سته جمعی  به صورت  آن  تخم گذاری 
روی خاک  میزبان  گیاه  زیر  د ر  یا  برگ ها 
و  شکل  خمره ای  یا  چلیکی  تخم ها  است. 
ابتد ا سفید رنگ هستند و به مرور زمان  د ر 
نارنجی می شوند )شکل 9(. یک حشره ماد ه 
قاد ر است ظرف 3-2 هفته 100 تخم بگذارد. 

د وره جنینی تخم 8-5 روز است.
این حشره د ارای 5 سن پورگی است كه 
طی این مد ت تغییر رنگ می د هد. به طوری كه 
با خطوط  همراه  قرمز  تا  روشن  نارنجی  از 
تثبیت  كامل  حشره  د ر  و  شروع  سیاه رنگ 
می شود. د ر بد و امر پوره ها بال ند ارند ولی با 
رشد آنها بال ها توسعه می یابند و جوانه بال 
است.  مشاهد ه  قابل  پورگی  د ر آخرین سن 
برگ های  از  تغذیه  با  آفت  این  خسارت 
جوان آغاز می شود. پوره ها وحشرات كامل 
و  پژمرد گی  برگ ها سبب  شیره  از  تغذیه  با 

لگجی: زرد  نه  پروا یا  لگجی  زرد ه   -2
Colotis fausta (Olivier, 1804)

این پروانه از راسته Lepidoptera و خانواد ه 
Pieridae است. 

ویژگیحشرهكامل
طول بال جلو د ر نرها 31-21 میلی متر، روی 
نارنجی، روی  به  مایل  زمینه صورتی  بال ها 
قاعد ه بال جلو د ارای غبار ضعیفی از پولک های 
تیره كه د ر طول حاشیه پیشین امتد اد می یابد، 
طول بال جلو د ر ماد ه ها 31-24 میلی متر است. 
زمینه روی بال ها روشن تر از نرهاست و بیشتر 
به سمت زرد ی میل می كند. زیر بال عقب زرد 
مایل به سبز و پوشید ه از پولک های خاكستری 

.(Nazari, 2003) )5 انبوه است )شکل
سطح پشتی الروها د ر اعضای این گونه د ر 
ناحیه وسط د ارای یک خط طولی سفید رنگ 
است. همچنین د ر طرفین بد ن الروها نوار زرد 
نارنجی رنگ منقطع مشاهد ه می شود. شفیره به 
رنگ كرمی مات و بد ون نقش و نگار خاص 
بود ه و توسط كمربند باریکی به شاخ و برگ 
گیاه میزبان یا گیاهان مجاور متصل می شود 

.(Nazari, 2003)
 Phyllotreta) 3- سوسک برگ خوار لگجی

(lativittata Kutschera, 1860
از  و   Coleoptera راسته  از  این سوسک 
خانواد ه Chrysomelidae است. حشره كامل 
سوسک كوچکی است كه طول آن حد ود 2 
میلی متر است. شکل آنها تخم مرغی و بالپوش ها 
براق و د ارای نقوش زرد رنگ است. ران های 
به وسیله  كه  است  قوی  و  عقبی ضخیم  پای 
به خوبی  مانند كک های خانگی  قاد رند  آنها 
بجهند. زمستان گذرانی آفت به صورت حشره 
كامل د ر زیر گیاهان خشکید ه و كلوخه هاست. 
د ر بهار پس از گرم  شد ن هوا حشرات كامل 
به جوانه های  و  زمستانی خارج  پناهگاه  از 

مركزی، هند وستان، سریالنکا و تبت گزارش 
شد ه است.

  Belenois aurota پروانه برگ خوار كور
د ر تمام نقاط استان فارس هرجا كه گیاه كور 
به صورت خود رو د ید ه می شود، حضور د ارد. 
الروهای این آفت به شد ت از برگ های گیاه 
میزبان تغذیه و د ر موارد ی حتی به رگ برگ ها 
نیز حمله می كنند. به د لیل اهمیت اقتصاد ی این 
گیاه، زیست شناسی و ویژ گی های ظاهری این 

آفت مورد مطالعه قرار گرفته است.
تخم ها به رنگ زرد تا زرد روشن و د ر 
متغیر  عد د   70-130 از  مختلف  د سته جات 
رویی  سطح  د ر  عمد ه  به طور  تخم ها  است. 
زیر  د ر  اما گاهی  د اد ه می شود  قرار  برگ ها 

برگ ها نیز تخم گذاری می كند )شکل 3(.
طرفین  و  زرد  به  مایل  سبز  الروها 
به  مایل  قهوه ای  پهن  نوارهای  د ارای  بد ن 
با خال های سفید،  نوارها  این  كه  است  سبز 
پوشید ه  و  شد ه  مزین  زرد  و  قهوه ای  سبز، 
عمومًا  این الروها  است.  موهای ظریف  از 
Capparidaceae خانواد ه  گیاهان  از 

تغذیه   Capparis گونه های  انواع  به ویژه 
از  از خروج  پس  نوزاد  می كنند. الروهای 
پوسته تخم ها، مد تی از بقایای پوسته تخم و 
ترشحات برگ تغذیه كرد ه و سپس تغذیه از 
پارانشیم برگ را از سر می گیرند )شکل 4(. با 
افزایش سنین الروی تغذیه الروها از حاشیه 
برگ  آغاز و سپس تمام برگ حتی رگ برگ ها 
.(Nazari, 2003) نیز مورد تغذیه قرار می گیرد

این آفت د و نسل د ر سال د ارد و می توان 
آنها را د ر تمام طول سال از د شت ها، د امنه ها ، 
د ارای  باز  مناطق  استپ ها و  مناطق كویری، 
Capparis و كور Ziziphus د رختچه های كنار

گرفته تا ارتفاعات باالی 2000 متری مشاهد ه 
.)Nazari, 2003( كرد

شکل 2- مشخصات سفید ه كور، عالمت چوب چوگان 
د ر بال جلو و نقوش زرد رنگ د ر زیر بال عقب 

شکل 4- پوره سن اول خارج شد ه از تخم و تغذیه 
الرو از پارانشیم برگ

شکل 3-  تخم گذاری سفید ه كور، تخم گذاری روی برگ
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آنها  بعد ی خشک  شد ن  مراحل  د ر  احتمااًل 
بیشتر  آن  مالحظه  قابل  می شوند. خسارت 
متوجه گیاهان جوان است كه ممکن است سبب 
مرگ آنها شود یا این  كه به شد ت صد مه ببینند. 
عالئم خسارت سن كور: پوره ها و حشرات 
كامل این آفت به ویژه د ر مراحل ابتد ایی رشد 
گیاه، به طور د سته جمعی گرد هم جمع می شوند 
و شیره گیاه را می مکند. تغذیه سن ها د ر شروع 
آلود گی به  شکل نقاط ریزی روی لبه برگ ها 
قابل مشاهد ه است. سرانجام برگ ها پژمرد ه 
شد ه و خشک می شوند. نمونه های جمع آوری 
مؤسسه  به  یی  سا شنا ی  ا بر سن ها  شد ه 
تحقیقات گیاه پزشکی ارسال و شناسایی شد. 

بحث
محققان  از  برخی  تحقیق  از  حاصل  نتایج 
و  یی  فیتوشیمیا ثر  ا به  ره  شا ا ن  یرا ا د ر 
ین  ا د ه  ستفا ا بر  كید  تأ با  نی  كسید ا نتی ا آ
غذایی  و  د ارویی  صنایع  د ر  د ارویی  گیاه 
.(Rashedi et al., 1393) است  بود ه 
د ر كشور آمریکا این گیاه و محصوالت فرعی 
آن به عنوان گیاهی جد ید با محصوالت جد ید 
معرفی شد ه و به لحاظ اهمیت د ارویی و غذایی 
فراوانی كه د ارد مورد توجه قرار گرفته و یک 
تد وین  گیاه  این  برای  آفات  مد یریت  برنامه 
شد ه است (Demetrios, 1989). پیش از این 
بیماری های  بر آفات و  با بررسی اجمالی  و 
راسته های از  آفت  پنج  كور،  د ارویی  گیاه 
Lepidoptera ،Cpleoptera ،Heteroptera 

 و Homoptera و چهار قارچ و پنج ویروس 
نام به  آنها  بین  د ر  كه  معرفی شد  بیماری زا 
 Bagrada hilaris و سن  Belenois aurota
نیز به عنوان عوامل خسارت زای این گیاه د ارویی 
 .(Infantino et al., 2007) اشاره شد ه است
بروز  د ر صورت  د اد،  نشان  تحقیق  این 
طغیان و بر اساس مقایسه د رصد خسارت آفات 
اشاره شد ه، خسارت Belenois aurota، بیش 
از سایر آفات بود ه و د ر د رجه اول اهمیت قرار 
می گیرد. پس از آن سوسک برگ خوار كور
سن   ،P h y l l o t r e t a  l a t i v i t t a t a
كور زرد  نه  پروا و   Bagrada hilaris

Colotis fausta به ترتیب د ارای د رجه اهمیت 
اقتصاد ی روی گیاه لگجی هستند. با توجه به 
اهمیت استفاد ه از اثر شفابخش گیاهان د ارویی 
د ر بسیاری از امراض و بیماری ها، همچنین 
نیاز روزافزون بشر به استفاد ه از مواد غذایی 
د ر جایگاه   C.spinosa L. گیاه  ارگانیک، 
ویژه ای از اهمیت قرار می گیرد. این گیاه د ر 
به صورت خود رو  فارس  استان  نقاط  بیشتر 

وجود د ارد و عالوه بر موارد گفته شد ه د ر حفظ 
منابع آب و خاک و وضعیت اقتصاد ی اجتماعی 
روستانشینان و بهره برد اران مراتع نقش مهمی 
ایفا می كند، بنابراین تد وین برنامه های مد یریت 
كنترل جمعیت، كنترل بیولوژیک آفات و مبارزه 
با عوامل خسارت زای این گیاه با ارزش حائز 

اهمیت ویژه ای است. 
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شکل 5- حشره كامل زرد ه كور
 Colotis fausta fausta (Olivier) 

شکل 7- گونه موجود د ر استان فارس
Phyllotreta lativittata 

شکل 6- خسارت سوسک برگ خوار كور
Phyllotreta lativittata  

شکل 9- تخم به  شکل چلیکی د ر سن كور
Bagrada hilaris 

 Bagrada hilaris كور  سن  بومی  گونه   -8 شکل 
سمت چپ، نر و سمت راست ماد ه


