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 چکیده
که این آفات با یطوربهزنی بذر گیاهان مرتعی هستند. نامیه و درصد جوانه حشرات بذرخوار از عوامل مهم تأثیرگذار بر قوه

زنی و قوه نامیه بذرها را در طبیعت و نیز انبارها موجب از بین رفتن محتویات و تخریب جنین آنها شده و قدرت جوانه هادانهحمله به 

چرا های مرتعی استان قزوین و مناطقی که کمتر دستخوش تخریب و در قرق 1389-1393ی هاسالاز  برند. این پژوهشاز بین می

دهی تا پایان بذردهی گیاهان تیره نخود در ها از اواخر فروردین تا اواخر مهر از زمان شروع گلیبردارنمونهبود، انجام شد.  قرارگرفته

 انجام شد. نظر موردهای ایستگاه

گونه از  24و  (.Astragalus spp)گونه گون  20شامل  (Fabaceae)گونه لگوم  44نمونه بذر از  500در این مطالعه، تعداد 

شده فاقد آثار خسارت بودند. یآورجمعهای گونه گیاهی از نمونه 20آوری شد. ( جمعAstragalus جزبههای مرتعی )لگوم

های بذرخوار میزبان جدید سوسک عنوانبهشرح زیر به (Fabaceae)گونه گیاهی از پنج جنس لگوم  16که تعداد طوریبه

(Bruchinae) شوند.در جهان گزارش می 

Astragalus ammodendroides Bornm Ex Rech. f; A. askius Bunge; A. avicennicus Parsa.; A. brachydontus Bioss.; 

A. campylorrhynchus Fischer & C.A. May; A. nervistipulus Boiss; A. oxyglottis M. B; A. hamosus L; A. vegetus 

Bung; Hedysarum wrightianum Aitch. & Baker; Onobrychis hohenackeriana C.A. May; Trifolium campestre Schreb; 

Trigonella monantha C.A. Mey. 

بوده و   Paleoacanthoscelidesو Bruchidius  ،Palaeobruchidiusجنسمتعلق به  شده در این پژوهشییشناساهای سوسک 

 شرح زیر هستند.به

Bruchidius astragali (Boheman, 1829); B. varius (Olivier, 1759); B. glycyrrhizae (Gyllenhal, 1839); B. lutescens 

(Blanchard, 1844); B. poecilus (Germar, 1824); B. pusillus (Germar, 1824); B. tibialis (Boheman, 1829); B. virgatus 

(Fahraeus, 1839); Palaeobruchidius plagiatus (Reiche & Saulcy, 1857); Paleoacanthoscelides gilvus (Gyllenhal, 

1839). 

 

 ید، لگوم، مرتع، بذر، سوسک، بذرخوار.جد یزبانم: های کليدیواژه
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 مقدمه

زنی از مهمترین عواملی که روی قوه نامیه و درصد جوانه
های بذرخوار گذارد، سوسکیر میتأثبذر گیاهان مرتعی 

حشرات با صدمه به  اینهستند.  Bruchinae خانواده
ی گیاهان میزبان در طبیعت و نیز در انبارها، موجب هادانه

و تخریب جنین آنها شده و در  هااز بین رفتن محتویات دانه
برند زنی و قوه نامیه بذرها را از بین میپی آن قدرت جوانه

(Zarnegar, 2018 .) 
ین گیاهان مهمتر( Fabaceaeز )لگومینو گیاهان خانواده

خوراك و نیز خوش مرتعی هستند که به لحاظ تعداد گونه
در مراتع کشور از مهم در تعلیف دام  ینقشبودن و ایفای 

بزرگ از یکی خانوادهی برخوردارند. این توجه قابلاهمیت 
 حدود و گونه 18000 با دارگل گیاهان هایخانواده ترین

 اهمیت (.Raven, 1981 &l Polhil) است جنس 650

 سال 6000از  خاك، حاصلخیزی در بقوالت خانواده گیاهان

 بوده روشن دادند،قرار می تناوب در را آنها مصریان که قبل

 .(Matinkhah, 2018 &Ghasemi -Mohammadاست )
ویژه های گیاهان مرتعی بهبذرخوارخسارت ناشی از 

مانع   Latreille 1802Bruchinaeخانواده های زیرسوسک
های یجه موجب عدم موفقیت برنامهدرنتو  از تولید بذر سالم
شود. این اصالح پوشش مرتعی می منظوربهبذرکاری مراتع 

 80کنند، ولی خانواده گیاهی تغذیه می 34ها از بذر سوسک
در  و فقط Fabaceaeدرصد آنها آفت بذر گیاهان خانواده 

 33 گیاهان میوه ها ازاین سوسک از درصد 20 حدود
 Ter &Lukjanovitch-) کنندتغذیه می دیگر خانواده

, et al.Johnson  ;Borowiec, 1987b; 1957 Minassian,

  Delobel, 2007 &Delobel  ;2001 .)های سوسک
 58 گونه و 1700 دارای کمدست Bruchinae یرخانوادهز

 ,Borowiec) سراسر جهان هستند شده درأییدتجنس 

 2004 et al.,Johnson  ;1987b .)اسکاندیناوی و  در
از این  جنس 5 و گونه 15 کشورهای حوزه بالتیک،
(. در Silfverberg, 2004) شده است زیرخانواده شناسایی

 شده اشاره این زیرخانواده گونه از 9 و جنس 4به  لتونی
 Silfverberg, ; Monsevicius, 1997 &Pileckisاست )

2004 Telnov,; 2004.) هایگونه تعداد مختلف مناطق در 
 بالروس، است. در متفاوت کمی خانوادهزیر از اینشده ثبت
 et al.,Alexandrovitch 1996 ;) جنس 5 گونه از 11

Barsevskis, 2001 ،)جنس  از یک گونه چهار در استونی
(Silfverberg, 2004و منطقه ) گونه از هشت ینینگرادکال 

این  .(Alekseev, 2003است ) شده ثبت جنس چهار
 .هستند برخوردار زیادی اقتصادی اهمیت ها ازسوسک
گیاهان خانواده لگومینوز بوده و  خطرناك آنها آفت از برخی
های از دانه انبارشدهآفت جدی محصوالت  عنوانبهها قرن

گونه از این  30اند. حدود گیاهان این خانواده شناخته شده
ها در بیشتر ها آفت جدی هستند. این سوسکسوسک
نیوزلند و قطب جنوب وجود دارند. تنوع  جزبهمناطق 
ای در مناطق گرمسیری نسبت به مناطق معتدل بیشتر گونه

ری های کمتهای بارانی گرمسیری گونهاست و در جنگل
Southgate, 1979; د )شوننسبت به مناطق خشک یافت می

Kingsolver, 2004; Borowiec, 1987b.) 

خانواده  تازگی درزیرخانواده، به این هایسوسک
Chrysomelidae (Coleoptera) است، شده داده قرار 

 در نظر خانواده یکعنوان به طوالنی زمان مدتآنها اگرچه 
 (.Gyorgy, 2011 &va Stojano) شدندگرفته می
 300 حدود شامل 1905Schilsky Bruchidius , جنس
در بیشتر مناطقی که وجود دارند، بومی هستند.  و است گونه
 بومی مناطق از خارج این جنس در هایگونه از کمی تعداد

های گونه بیشتر .(Kingsolver, 2004) اندخود گزارش شده
 هابذر لگوماز  الرو مرحله در Bruchidius جنس

(Fabaceae) هایو بذر گیاهان خانواده Apiaceae و 
Asteraceae کنندتغذیه می (Borowiec, 1987b.) Center 

گونه از  52های ها و پارازیتمیزبان Johxon (1976)و 
را در منطقه آریزونا  Bruchinaeهای زیرخانواده سوسک

یست لچک ،Gyorgy (2011) و Stojanovaگزارش کردند. 
بلغارستان را گزارش کردند. در  (Bruchinae)بروخیدهای 

و  Anton گونه وجود دارد. 85یست نه جنس و لچکاین 
Delobel (2017سه ) جنس  از جدید گونه Bruchidius را 
 هند، از B. tricolor نپال، از .nepalensis B کردند: توصیف
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 .B و .japonicus B یاگونهگروه  متعلق به تایلند و الئوس

planicornis گونه گروه که به ترکیه و ایران از  B.

astragali خسارت .تعلق دارد  Acanthoscelides

Bruchinae) :(Chrysomelidae , 1831)Say( obtectus 
 توسط L. (Fabaceae) vulgaris Phaseolusه گیا روی

Abdelrahim (2019.گزارش شد ) Hoebeke  و همکاران
.Coleoptera: terrenus B) ( سوسک بذرخوار 2009)

Bruchinae) Chrysomelidae: را از روی گیاه (Albizia 

, Fabaceaejulibrissin) .گزارش کردند Tuda (2008 در )
Coleoptera: ( B. paicusر تایلند سوسک بذرخوا

)Chrysomelidae: Bruchinae روی از را  Albizia

eae): Mimosoideae: Ing(Fabaceae lebbeck عنوانبه 
و همکاران  Santosدر برزیل  .گزارش کرد گونه جدید

 Caryedes brasiliensis (Thunberg)( گونه 2016)

(Chrysomelidae: Bruchinae)  ر بذرا از رویDioclea 

)FabaceaeMart. Ex Benth. ( violacea .گزارش کردند 
در  هاسوسکشناسایی و مطالعات سیستماتیک این 

 توسط محققان خارجی شروع شد. 1957ایران از سال 
Lukjanovitch  وMinassian-Ter (1957) 

Col.:  virgatus Bruchidius) (Fahraeus, 1839)گونه

Chrysomelidae: Bruchinae)  از منطقه  ربارا نخستین
میزبان آن را  Anton (1998)کردند و دماوند گزارش  -البرز

A. talyshensis کرد. گونه معرفی B. astragali  ،از اکراین
 ;Borowiec, 1987bو ایران گزارش شده است) قزاقستان

Anton, 1998  .)Anton (1998) های میزبان آن را گونه
B. lutescens اعالم کرد. گونه Astragalusجنس 

(Blanchard, 1844)  ،ان و یکستتاجدر عراق، ایران
 Lodosو  Decelle (.Anton, 1998)قزاقستان پراکنش دارد 

این حشره را از مناطق کازرون، آمل، بهشهر، مرند،  (1989)
Onobrychis ه اندیمشک، زیاران، تهران و هراز از روی گیا

galli-captut آوری و گزارش کردند. گونه جمعB. 

(Germar, 1824) poecilus  در اطراف مدیترانه و ایران
 Lodosو   Decelleپراکنش دارد. از ایران نخستین بار

گونه را بدون ذکر نام گیاهان میزبان از ین ا (1989)

 Reiche and B. plagiatus)اندیمشک گزارش کردند. گونه 

Saulcy, 1857)  در ارمنستان از روی گیاه A. caraganae

Fisch. & Mey (85Karapetjan, 19 )در فلسطین از  و
آوری شده است جمع L. A. macrocarpusروی گیاه 

(Calderon, 1962). Antone (1998 )80  10گونه از 
 (Chrysomelidae: Bruchinae)جنس سوسک بذرخوار 

 48از این تعداد،  گونه جدید( را از ایران گزارش کرد. 22)با 
 گونه از جنس 14و  Bruchidiusگونه متعلق به جنس 

Bruchus .هستند Ghahari  وBorowiec (2017 )
ایران را منتشر کردند. در  Bruchinaeی هاگونهیست لچک

جنس جنس معرفی شده است.  14گونه از  117این لیست 
Bruchidius  گونه و جنس  59باBruchus  گونه  25با

بیشترین فراوانی را دارند. در این گزارش چهار جنس جدید 
 ایران اضافه شده است. Bruchinaeی هاسوسکبه فون 
Nikdel ( 2015و همکاران) ی هادانهی زیر را از هاگونه

 ی گزارش کردند.شرقیجانآذربالگوم مرتعی در استان 

B. annulicornis (Allard); B. longulus Schilsky; 

B. nanus (Germar); B. pusillus (Germar); Bruchus 

nikdeli Delobel & Sadeghi; B. emarginatus Allard; 

B. hamatus Miller; B. concinnus Klug; B. sibiricus 
Germar; B. libanensis Zampetti; B. lugubris 

Fahraeus; Paleoacanthoscelides gilvus (Gyllenhal). 
Kalantary  وSadeghi (2015 چهار گونه سوسک )

 و  .B. virgate، B. lukjanovistsci، astragaliB: بذرخوار
B. tragacanthae های مرتعیرا از روی گون 

(p.sp Astragalus ) .استان خراسان شمالی گزارش کردند
fard-Abbaszadeh ( نوزده2016و همکاران ) میزبان گونه 
 بذرخوار از گونه سوسک دوازده را برای جدید گیاهی

آنها  پراکنش مناطق به همراه  Bruchinaeزیرخانواده
 خانواده متعلق به میزبان یهاگونه بیشتر. کردندگزارش 

Fabaceae (Leguminosae)  .هستند Karimpour  و
Col.:  B. plagiatus)( سوسک بذرخوار 2008همکاران )

Bruchinae) روی  از راBunge caryolobus A.  گزارش
( سوسک 2004) Mohammadiو  Afroozyanکردند. 
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Southgate cuspalestini Caryedon بذرخوار کهور 

(Col.: Bruchinae)  آفت بذرخوار روی  عنوانبهرا
های مختلف گیاهان جنگلی در بلوچستان گزارش گونه
بذرخوار  ( گونه2000و همکاران )  Mozafariنمودند.

از روی  C. prosopidisدیگری از این جنس را با نام علمی 
 rZarnegaدرختان کهور در استان خوزستان گزارش کردند. 

را روی  Bruchinaeهای خانواده ( فون سوسک2014)
در استان قزوین گزارش  Fabaceaeگیاهان مرتعی خانواده 

آفت  عنوانبه Bruchinae) (Col.: B. trifoliiسوسک کرد. 
Zanouz, -Bagheri) بذرخوار شبدر برسیم گزارش شد

1986a.)  همچنین مشخص شد که سوسک بذرخوار اسپرس
(Col.: Bruchinae) B. unicolor بر اسپرس به بذر عالوه
ها مانند یونجه، ماشک، شبدر و گون نیز بسیاری از لگوم
تعداد  .(Zanouz, 1986b-Bagheri) کندخسارت وارد می
 از خانوادهجدید برای فون ایران گونه  سهیک جنس و 

 Bruchinae توسط Boroumand (1987 )زیر  شرحبه
از روی  Arora bridweili ariusSpeculگزارش شد. گونه 

 Hochst.ex Boiss. Rhynchosia schimperiگیاه 

(Leguminosae)،  گونه Acanthoscelides mimosae

r.Fab از روی گیاه arabica Acasia و گونه  Bruchus

1881 ,Mill hamatus از روی گیاه .sp Vicia،  همچنین
Stator  (Col.:Bruchinae)نامبرده سوسک بذرخوار 

limbatus  را از روی گیاهsp. Acacia  وfarcta Prosopis 
 (.Boroumand, 2010) برای اولین بار از ایران گزارش کرد
Col.:  trifolii Protapion)سرخرطومی تخمدان شبدر 

Curculionidae) مهمترین آفت بذر شبدر برسیم در  عنوانبه
 Eslamizadeh& استان خوزستان معرفی شده است )

Shooshidezfuli, 2004.) 
و  ینمهمترهای علفی از ینکه لگومابا توجه به  
های مرتعی کشور محسوب ین علوفهترخوراكخوش
های این شوند، خسارت باالی آفات بذرخوار به دانهمی

کنترل و  منظوربهگیاهان، ضرورت شناسایی این حشرات را 

 کاهش خسارت آنها اولویت داده است. 

 

 هاوشرمواد و 
های مرتعيی اسيتان )منياطقی کيه     این تحقیق در قرق

پنج سال  به مدتتخریب و چرا در آن کمتر وجود داشت( 
تقسيیمات اقلیميی آمبير ه، محيدوده      براساسانجام شد. 
بندی و در هر اقلیم چهار قطعه انتخاب تقسیم مراتع استان

شرایط اقلیمی و رویشی گیاهيان،   اساسبرو  سال هرشد، 
در فصول مختلف از اواخر فروردین تيا اواخير مهير، بيا     

هيای  دهی گیاهان تا پایان بذردهی به ایسيتگاه شروع گل
های گیاهی و مراجعه و نسبت به شناسایی نمونه نظر مورد
آوری بذر آنها در زمان مناسب اقدام شيد. در زميان   جمع
مرتعی، اطالعيات مشخصيات    ی از بذر گیاهانبردارنمونه

گیاه میزبان، طول و عير  جغرافیيایی و ارتفياع مکيان     
بيرداری در  ( ثبت شد. نمونيه GPSیله وسبهبرداری )نمونه

متير از   2825تيا ارتفياع    متر 325ارتفاعات مختلف )از 
(. 1جدول سطح دریا( با دست و قیچی باغبانی انجام شد )

خل ظروف مخصوص بذرها پس از انتقال به آزمایشگاه دا
گرفيت و  متير( قيرار   یسيانت  5*10پالستیکی )به ابعياد  

شيد.  یله کيش مسيدود   وسبهدرپوش آنها با پارچه توری 
روی ظيروف پالسيتیکی برچسيب اطالعيات بيذر تعبیييه      

از ظروف محتوای بذر بازدید و حشيرات   روز هرگردید. 
هيا  های حاوی الکل منتقل شد. نمونهبه شیشه شدهخارج
أیید نهایی نزد آقای دکتير  تشناسایی ابتدایی برای پس از 

میييدوری از دانشييگاه کیوشييو در  اپيين فرسييتاده شييد.   
شده در موزه حشرات مرکز تحقیقيات  ییشناساهای نمونه

و آمييوزش کشيياورزی و منييابع طبیعييی اسييتان قييزوین   
شوند. گیاهان میزبان در محل، یا آزمایشگاه نگهداری می

ی چرخچیيان شناسيایی   دمحمدمهي توسط آقای مهنيدس  
 شدند.
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 بذر  یآورجمعجهت برخي از مراتع استان  موقعيت -1جدول 

 نام منطقه متر(ارتفاع ) مشخصات جغرافيایي ردیف

 طارم 325 دقیقه شمالی 150/41درجه و  36 1
 دقیقه شرقی 586/22درجه و  49

 لوشان 371 شمالی دقیقه 144/38درجه و  36 2
 دقیقه شرقی 834/27درجه و  49

 لوشان 1038 دقیقه شمالی 677/23درجه و  36 3
 دقیقه شرقی 522/30درجه و  49

 طارم 1187 دقیقه شمالی 433/40درجه و  36 4
 دقیقه شرقی 908/12درجه و  49

 قسطین 1247 دقیقه شمالی 517/26درجه و  36 5
 دقیقه شرقی 650/16درجه و  50

 آبادنیحس 1428 دقیقه شمالی 943/33درجه و  36 6
 دقیقه شرقی 910/17درجه و  49

 قسطین 1502 دقیقه شمالی 366/25درجه و  36 7
 دقیقه شرقی 728/15درجه و  50

 طارم 1518 دقیقه شمالی 426/37درجه و  36 8
 دقیقه شرقی 322/09درجه و  49

 قسطین 1684 دقیقه شمالی 113/25درجه و  36 9
 دقیقه شرقی 713/14درجه و  50

 کوچه نان 1694 دقیقه شمالی 884/26درجه و  36 10
 دقیقه شرقی 150/27درجه و  50

 قسطین 1802 دقیقه شمالی 670/24درجه و  36 11
 دقیقه شرقی 728/14درجه و  50

 طارم 1885 دقیقه شمالی 792/37درجه و  36 12
 دقیقه شرقی 141/08درجه و  49

 خشچال 1886 دقیقه شمالی 442/29درجه و  36 13
 دقیقه شرقی 149/27درجه و  50

 فالر 1904 دقیقه شمالی 743/08درجه و  36 14
 دقیقه شرقی 736/32درجه و  49

 قسطین 1908 دقیقه شمالی 800/24درجه و  36 15
 دقیقه شرقی 314/14درجه و  50

 کوچه نان 1959 دقیقه شمالی 612/29درجه و  36 16
 دقیقه شرقی 916/31درجه و  50

 کوچه نان 2007 دقیقه شمالی 505/29درجه و  36 17
 دقیقه شرقی 985/31درجه و  50
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 نام منطقه ارتفاع )متر( مشخصات جغرافیایی ردیف

 طارم 2070 دقیقه شمالی 180/37درجه و  36 18
 دقیقه شرقی 819/07درجه و  49

 فالر 2092 دقیقه شمالی 574/27درجه و  36 19
 دقیقه شرقی 599/07درجه و  50

 فالر 2098 دقیقه شمالی 735/27درجه و  36 20
 دقیقه شرقی 781/07درجه و  50

 بنپیچ 2825 دقیقه شمالی 187/24درجه و  36 21
 دقیقه شرقی 060/47درجه و  50

 

 نتایج
گونه لگوم  44نمونه بذر از  500در این پژوهش تعداد 

(Fabaceae) گونه از جنس  20، شاملAstragalus  24و 
در  نظر موردهای های مرتعی از سایتگونه از سایر لگوم
 آوری شد.مراتع استان جمع

آوری شده، فاقد های جمعنمونهگونه گیاهی از  20تعداد 
 ها شامل:آثار خسارت به حشرات بذرخوار بودند. این گونه

Astragalus alyssoides Lam.; A. compactus 

Lam.; A. kirindicus Boiss & Noe. In Boiss; A. 

lagopoides Lam.; A. microcephalus Willd.; A. 

odoratus Lam.; A. podocarpus C. A. Mey.; A. 

stenolepis Fischer.; A. submitis Boiss. & 

Hohenacher.; Alhaji camelorum Fisch.; Cicer 

oxyodon Boiss. & Hohen.; Hedysarum sp.; 

Lathyrus sp.; Lotus corniculatus L.; L. gebelia 

Vent.; Medicago orbicularis (L.) Bartal.; Melilotus 

albus Medik.; M. officinalis (L.) Pall.; Onobrychis 

heliocarpa Boiss.; O. crista-galli (L.) Lam. 

ی هاسوسکشرح زیر آلوده به گونه گیاه به 24 و تعداد
 بودند. (Col.: Bruchidae)بذرخوار 

Astragalus ammodendroides Bornm Ex Rech. 

F.; A. askius Bunge; A. avicennicus Parsa.; A. 

belgheisicus Massoumi; A. brachydontus Bioss.; A. 

campylorrhynchus Fischer & C.A. May; A. 

guttatus Banks & Sol.; A. hamosus L.; A. 

nervistipulus Boiss.; A. oxyglottis M. B.; A. 

vegetus Bung; Coronilla varia L.; Glysirisa glabra 

L.; Hedysarum wrightianum Aitch. & Baker.; 

Medicago minima (L.); Medicago regidula (L.); 

Onobrychis sp.; Onobrychis hohenackeriana C.A. 

May.; Oxytropis sp.; Oxytropis kotschyana Boiss. 

& Hohen.; Trifolium campestre Schreb.; 
Trigonella monantha C.A. Mey.; Vicia sp.; Vicia 

villosa Roth. 

 (Fabaceae) ونه گیاهی از پنج جنس لگومگ 16تعداد 
های بذرخوار میزبان جدید سوسک عنوانبهشرح زیر به
(Bruchinae) شوند.در جهان گزارش می 

Astragalus ammodendroides; A. askius; A. 

avicennicus; A. brachydontus; A. 

campylorrhynchus; A. nervistipulus; A. oxyglottis; 

A. hamosus; A. vegetus; Hedysarum wrightianum; 

Onobrychis hohenackeriana; Trifolium campestre; 

Trigonella monantha  

های لگوم درصد از گونه 5/54براساس این پژوهش 
 :.Colر )های بذرخواشده آلوده به سوسکیآورجمع

Bruchinae) ( ی مختلف جنس هاگونهدرصد از  25بودند
.spp Astragalus  های درصد از سایر جنس 5/29و

درصد از  54و  هاگوندرصد  Leguminosae .)55خانواده 
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ی هاسوسکتوسط  Leguminosaeهای خانواده سایر جنس
 بذرخوار آلوده شدند.

های درصد از سایر جنس 23ها و درصد گون 100
آلوده به سوسک بذرخوار بودند.  Leguminosaeخانواده 
آوری نیز از آنها جمع( Eurytomideaر )ابذرخو زنبورهای
های درصد از سایر جنس 18ها و درصد گون 40شد و 
که به سوسک بذرخوار آلوده نبودند  Leguminosaeخانواده 

 توسط زنبور بذرخوار آلوده شده بودند.

خوار از دو جنس گونه سوسک بذر 10در این پژوهش 
Bruchidius و Paleoacanthoscelides خانواده راز زی
Bruchinae  عنوانبهگونه گیاهی  17شناسایی شد که از بذر 

آوری شرح زیر جمعها بهمیزبان جدید برای این سوسک
 شدند.

Bruchidius astragali (Boheman, 1829)  

 دقیقه 128/24 و درجه 36) این گونه از منطقه فالر
متر،  1682شرقی، ارتفاع  دقیقه 434/5 و درجه 50شمالی، 
عدد ماده(  5عدد نر و  9، 03/04/1389آوری: تاریخ جمع

 عنوانبه brachydonatus Astragalusاز روی گونه گیاهی 
 دقیقه 128/24 و درجه 36)میزبان جدید و از منطقه فالر 

متر،  2142 ارتفاع شرقی، دقیقه 434/5 و درجه 50 شمالی،
عدد ماده(  4عدد نر و  5 ،01/04/1389آوری تاریخ جمع
میزبان جدید  عنوانبه Astragalus hamosus از روی گیاه

 .ب(-1)شکل  آوری شدجمع
Bruchidius varius (Olivier, 1759)  

 دقیقه 626/38 و درجه 36)این گونه در منطقه سیردان 
 1168ارتفاع ، شرقی دقیقه 347/11 و درجه 49شمالی، 
عدد  7عدد نر و  3، 25/03/1389آوری: تاریخ جمع ،متر

میزبان  عنوانبه campestre Trifoliumماده( از روی گیاه 
 .(الف-1شکل ) آوری شدجدید جمع

Bruchidius glycyrrhizae (Gyllenhal,1839)  
 و درجه 36این گونه در منطقه کوچنان الموت )

شرقی،  دقیقه 150/27 و درجه 50شمالی،  دقیقه 884/26
 14، 16/04/1389آوری: متر، تاریخ جمع 1705ارتفاع 
 glabra Glycyrrhiza عدد ماده( از روی گیاه 7عدد نر و 

 .ت(-1)شکل  آوری شدجمع
Bruchidius. lutescens (Blanchard, 1844)   

 792/37 و درجه 36این بذرخوار در منطقه طارم )
شرقی، ارتفاع  دقیقه 141/08 و درجه 49شمالی،  دقیقه
 8عدد نر و  7، 25/03/1389آوری متر، تاریخ جمع 1885

 عنوانبه avicennicus Astragalus عدد ماده( از روی گیاه
 223/40 و درجه 36میزبان جدید و از مناطق لوشان )

شرقی، ارتفاع  دقیقه 558/25 و درجه 49شمالی،  دقیقه
نر و  عدد 10، 25/02/1389ی: آورجمعمتر، تاریخ  337
شمالی،  دقیقه 433/40 و درجه 36عدد ماده( و سیردان ) 8
متر، تاریخ  1189شرقی، ارتفاع  دقیقه 908/12 و درجه 49
عدد ماده( از  1عدد نر و  4، 25/03/1389ی: آورجمع

میزبان  عنوانبه hohenackeriana Onobrychisروی گیاه 
 .پ(-1)شکل  آوری شدجدید جمع

Bruchidius poecilus (Germar, 1824)  

 463/28 و درجه 36این بذرخوار از زرآباد الموت )
شرقی، ارتفاع  دقیقه 863/24 و درجه 50شمالی،  دقیقه
عدد نر و  5، 12/03/1389آوری متر، تاریخ جمع 1520
Astragalus عدد ماده( از روی گیاه 12

 campylorrhynchus میزبان جدید، در منطقه  عنوانبه
 و درجه 49شمالی،  دقیقه 144/38 و درجه 36لوشان )
آوری تاریخ جمعمتر،  371شرقی، ارتفاع  دقیقه 834/27
 .Aاز روی  (،عدد ماده 9عدد نر و  15، 25/02/1389

oxyglottis 36میزبان جدید و در منطقه لوشان ) عنوانبه 
 دقیقه 834/27 و درجه 49شمالی،  دقیقه 144/38 و درجه

 5، 25/02/1389آوری متر، تاریخ جمع 371شرقی، ارتفاع 
 عنوانبه A. vegetus عدد ماده( از روی گیاه 3عدد نر و 

 .ج(-1)شکل  آوری شدمیزبان جدید جمع
Bruchidius pusillus (Germar, 1824)  

 802/23 و درجه 36این گونه در منطقه جوالدك )
شرقی، ارتفاع  دقیقه 510/38 و درجه 50شمالی،  دقیقه
 2عدد نر و  3، 16/04/1389آوری تر، تاریخ جمعم 1531

 آوری شدجمع varia Coronillaاز روی گیاه  عدد ماده(
 .ث(-1)شکل 
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Bruchidius tibialis (Boheman, 1829)  
 144/38 و درجه 36این سوسک از منطقه لوشان )

شرقی، ارتفاع  دقیقه 834/27 و درجه 49شمالی،  دقیقه
عدد نر و  100، 25/02/1389 آوریتاریخ جمعمتر،  371
 monantha Trigonella عدد ماده( از روی گیاه 52
 .ح(-1)شکل  آوری شدمیزبان جدید جمع عنوانبه

Bruchidius virgatus (Fahraeus, 1839)  
 792/37 و درجه 36این بذرخوار در منطقه طارم )

 1885شرقی،  دقیقه 141/08 و درجه 49شمالی،  دقیقه
 17عدد نر و  20، 25/03/1389آوری معمتر، تاریخ ج

 50شمالی،  دقیقه 744/25 و درجه 36عدد ماده(، فالر )
متر، تاریخ  2199شرقی، ارتفاع  دقیقه 853/07 و درجه
و  عدد ماده( 8عدد نر و  6، 03/04/1389آوری جمع
 و درجه 50دقیقه شمالی،  923/23 درجه و 36بن )پیچ
آوری متر، تاریخ جمع 2619شرقی، ارتفاع  دقیقه 091/46
عدد ماده( از روی گیاه  4عدد نر و  4، 14/06/1389

Astragalus avicennicus میزبان جدید، در منطقه  عنوانبه
 و درجه 50شمالی،  دقیقه 744/25 و درجه 36فالر )
آوری متر، تاریخ جمع 2199شرقی، ارتفاع  دقیقه 853/07
آباد عدد ماده( و حسین 10و  عدد نر 5، 26/03/1389
 690/16 و درجه 49شمالی،  دقیقه 167/33 و درجه 36)

آوری متر، تاریخ جمع 1761شرقی، ارتفاع  دقیقه
عدد ماده( از روی گیاه  12عدد نر و  15، 07/04/1389

A. askius  36آباد )میزبان جدید، در منطقه حسین عنوانبه 
 دقیقه 690/16 و درجه 49شمالی،  دقیقه 167/33 و درجه

، 26/03/1389آوری متر، تاریخ جمع 1761شرقی، ارتفاع 
 دقیقه 548/24 و درجه 36عدد ماده(، فالر ) 6عدد نر و  2

متر،  1766شرقی، ارتفاع  دقیقه 735/5 و درجه 50شمالی، 
عدد ماده(  6عدد نر و  3، 03/04/1389آوری تاریخ جمع
 و درجه 50شمالی،  دقیقه 351/24 و درجه 36و قسطین )
آوری متر، تاریخ جمع 1945شرقی، ارتفاع  دقیقه 511/13
 36عدد ماده(، کامان ) 50عدد نر و  25، 20/05/1389
 دقیقه 735/5 و درجه 50شمالی،  دقیقه 548/24 و درجه

 6، 3/4/1389آوری متر، تاریخ جمع 1766شرقی، ارتفاع 

  .nervistipulusAعدد ماده( از روی گیاه  4عدد نر و 
 .چ(-1)شکل  آوری شدمیزبان جدید جمع عنوانبه

Palaeobruchidius plagiatus (Reiche & Saulcy, 

1857)  
 دقیقه 150/41 و درجه 36منطقه لوشان ) این گونه در

متر،  325شرقی، ارتفاع  دقیقه 586/22 و درجه 49شمالی، 
ده( عدد ما 5عدد نر و  5، 25/03/1389آوری تاریخ جمع

 عنوانبه Astragalus ammodendroidesاز روی گیاه 
 دقیقه 943/33 و درجه 36میزبان جدید، در منطقه طارم )

 1428شرقی، ارتفاع  دقیقه 910/17 و درجه 49شمالی، 
عدد  7عدد نر و  7، 11/03/1389آوری متر، تاریخ جمع
 درجه 50شمالی،  دقیقه 548/24 و درجه 36ماده( و فالر )

آوری متر، تاریخ جمع 1766شرقی، ارتفاع  دقیقه 735/5 و
 .Aعدد ماده( از روی گیاه  9عدد نر و  4، 03/04/1389

brachydonatus آوری شدمیزبان جدید جمع عنوانبه 
 .د(-1)شکل 

Paleoacanthoscelides gilvus (Gyllenhal, 1839)  

شمالی،  دقیقه 223/40 و درجه 36این گونه از لوشان )
متر، تاریخ  337شرقی، ارتفاع  دقیقه 558/25 و جهدر 49
عدد ماده(، فالر  2عدد نر و  5، 11/03/1389آوری جمع
 691/07 و درجه 50شمالی،  دقیقه 136/26 و درجه 36)

آوری متر، تاریخ جمع 2152شرقی، ارتفاع  دقیقه
 36عدد ماده( و فالر ) 22عدد نر و  15، 03/04/1389

 دقیقه 434/5 و درجه 50شمالی،  دقیقه 128/24 درجه و
، 03/04/1389آوری تاریخ جمع، متر 1682ارتفاع ، شرقی
 Onobrychisعدد ماده( از روی گیاه  50عدد نر و  71

hohenackeriana میزبان جدید و از منطقه فالر  عنوانبه
 599/07 و درجه 50شمالی،  دقیقه 574/27 و درجه 36)

آوری تاریخ جمعمتر،  2092شرقی، ارتفاع  دقیقه
 36عدد ماده(، لوشان ) 13عدد نر و  20، 03/04/1389
 دقیقه 522/30 و درجه 49شمالی،  دقیقه 677/23 و درجه

 11/03/1389آوری متر، تاریخ جمع 1038شرقی، ارتفاع 
 150/41 درجه و 36عدد ماده( و لوشان ) 2عدد نر و  2

شرقی، ارتفاع  دقیقه 586/22 و درجه 49شمالی،  دقیقه
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 10عدد نر و  6، 25/03/1389آوری متر، تاریخ جمع 325
 wrightianum Hedysarum عدد ماده( از روی گیاه

 .خ(-1)شکل  آوری شدمیزبان جدید جمع عنوانبه

 

 گياهان ميزبان گياهي و (Bruchinae)بذرخوار ی هاسوسکارتباط  –2جدول 

 منابع ميزبان حشرهگونه 

Bruchidius astragali 

Astragalus brachydonatus*, A. 

hamosus*, A .mollis, A. ponticus, A. 

testiculatus, A. siliquosus, A. brevidens, A. 

iranicus 

Present, Abaszadeh-fard et al., 2016; 

Abdul-Rasoul et al., 1986; Fahraeus. 

1839; Ter-Minassian, 1954; Lukjanovitch 

& Ter-Minassian, 1957  

B. varius 

Trifolium campestre*, Galega officinalis, 

Genista cinerea, G. liniifolia, Lotus 

corniculatus, Trifolium sp., T. pratens, T. 

resupinnatum 

Present, Decelle & Lodos, 1989; Delobel 

& Delobel, 2007  

B. glycyrrhizae Glycyrrhiza glabra, G. echinata, G. 

hirsute, G. uralensis 
Present, Al-e Mansoor & Zarei, 2003; 

Anton, 1998 

B. lutescens 
A. avicennicus*, Onobrychis 

hohenackeriana*, O. captut-galli, O. 

viciaefolia 

Present, Abaszadeh-fard et al., 2016; 

Anton, 1998; Delobel & Delobel, 2007 

B. poecilus A. campylorrhynchus*, A. oxyglottis*, A. 

vegetus*, A. contortuplicatus 
Present, Delobel et al., 2004 

B. pusillus Coronilla varia, Vicia sp., Hippocrepis 

emerus, Securigera varia 
Present, Anton, 1998; Delobel & Delobel, 

2007 

B. tibialis Trigonella monantha*, Calycotome 

spinosa 
Present, Anton, 1998 

B. virgatus 

A. avicennicus*, A. askius*, A. 

nervistipulus*, A. talyshensis, A. 

monspessulanus, A. sieversianus, A. 

citrinus, A. neo-mobayenii, A. ovinous 

Present, Abaszadeh-fard et al., 2016; 

Anton, 1998; Deluca, 1962; Kalantary & 

Sadeghi, 2015; Karapetjan, 1985; 

Lukjanovitch & Ter-Minassian, 1957 

P. plagiatus 
A. ammodendroides*, A. brachydonatus*, 

A. caryolobus, A. caraganae, A. 

macrocarpus L. 

Present, Calderon, 1962; Karapetjan, 

1985; Karimpour et al., 2008 

P. gilvus 

O. hohenackeriana*, Hedysarum 

wrightianum*, H. capitatum, H. 

coronarium, O. vaginalis, O. vicifolia, H. 

spinosissimum, O. radiate, O. sativa, O. 

schahuensis, A. hedisarum, A. podocarpus, 

O. vera 

Present, Abaszadeh-fard et al., 2016; 

Anton, 1998 

 

 : میزبان جدید*
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 )اصل(  Bruchidius astragali -ب )اصل( Bruchidius varius -الف

  

 )اصل(  Bruchidius glycyrrhizae -ت )اصل(  Bruchidius lutescens -پ

  

 )اصل(  Bruchidius poecilus -ج )اصل(  Bruchidius pusillus -ث 
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 )اصل(  Bruchidius tibialis -ح )اصل(  Bruchidius virgatus -چ 

  
 )اصل(  Palaeobruchidius plagiatus -د )اصل(  Paleoacanthoscelides gilvus-خ 

 قزوین استان آوری شده از مراتعجمع( Col.: Bruchinae) بذرخوار هایسوسک -1شکل 

 
 بحث

Astragalus در این پژوهش دو گونه گون 

brachydonatus  وhamosus A. عنوان میزبان جدید به
شوند. طبق معرفی می Bruchidius astragaliسوسک 
های این شده مشخص شد که تمام میزبانهای انجامپژوهش

این  هستند، Astragalusهای مختلف جنس سوسک گونه
و ایران گزارش  این نیز از اکراین، قزاقستاناز سوسک پیش 
و همکاران  Rasoul-Abdul(. Anton, 1998) شده بود

(1986،)Fahraeus  (1839،)Lukjanovitch  و -Ter

Minassian (1957 و )Minassian-Ter (1954 )
A . و mollis. A، A. ponticus های این بذرخوار رامیزبان

testiculatus .اعالم کردندFard -Abbaszadeh  و همکاران
A .و Bioss siliquosus Astragalusی ها( گونه2016)

Freyn & Sint brevidens،Fard -Abbaszadeh  و
و  Kalantary و Bunge iranicus. A( 2016همکاران )

Sadeghi (2015 )Astragalus commxitus و A. incanei 

  های این حشره از ایران معرفی کردند.میزبان عنوانبهرا 
Trifolium از روی گیاه  varius Bruchidiusسوسک 

campestre شود. این گونه میزبان جدید معرفی می عنوانبه
از افغانستان، آلبانی، الجزیره، ارمنستان، اتریش، آذربایجان، 
بلژیک، بوسنی، بلغارستان، کرواسی، چکسلواکی، فرانسه، 
گرجستان، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، لبنان، 
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لوکزامبورگ، مقدونیه، مراکش، هلند، لهستان، پرتغال، روسیه 
ه جنوب اروپا(، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئیس، )منطق

است سوریه، تونس، ترکیه و انگلستان گزارش شده 
(Borowiec, 2017 &Ghahari  .) نخستین بار در ایران از

روی ( از 1989) Lodosو  Decelleاستان گیالن توسط 
officinalis Galega، cinerea Genista ،liniifolia G. ،

corniculatus Lotus ای از جنس و گونهTrifolium 
pratens Trifolium ، .Tهای گیاهی آوری شد. گونهجمع

resupinnatum و hybridum T.  های میزبان عنوانبهنیز
 Delobel,  &Delobelاست )این بذرخوار نام برده شده 

2007.)  
 از روی گونه گیاهی  glycyrrhizaeBruchidius گونه
glabra Glycyrrhiza آوری شد.جمع e Mansoor-Al  و

Zarei (2003 این حشره را از روی همین میزبان گزارش )
کردند. این گونه در مجارستان، مغولستان، ایران و عراق 

  Borowiecدر ایران توسط(. Anton, 1998)  گسترش دارد

(b1987 با نام )ف مؤل(Fahraeus) B. glycyrrhizae  و از
های سبزوار گزارش شده است. میزبان شهرهای رفسنجان و
 .G و G. echinata ،G. hirsuteدیگر این سوسک 

uralensis هستند (Anton, 1998.) 
 از روی گیاه lutescens Bruchidiusسوسک بذرخوار 

 avicennicus Astragalus و Onobrychis

hohenackeriana ی آورجمعهای جدید یزبانم عنوانبه
 Lodos و Decelleیله وسبهاز ایران  قبالًشد. این گونه 

از مناطق کازرون، آمل، بهشهر، مرند، اندیمشک، ( 1989)
زیاران، تهران و هراز گزارش شده است. از گیاه 

galli-Onobrychis captut میزبان این حشره یاد  عنوانبه
 (.Delobel, 2007 &Delobel  ;Anton, 1998 ) شده است

Fard-Abbaszadeh ( گیاه 2016و همکاران ) O.

Scop viciaefolia  میزبان این آفت معرفی  عنوانبهرا
میزبان این  عنوانبه Astragalusکردند. تاکنون جنس 
 سوسک معرفی نشده است.

 plagiatus Palaeobruchidiusهای سوسک یزبانم
در این . هستند Astragalus ی مختلف جنسهاگونه

 Astragalusاز روی گیاه  پژوهش این سوسک

ammodendroides  وA. brachydonatus ی شد. آورجمع
( از روی 2008و همکاران ) Karimpourاین گونه توسط 

گزارش و در ارمنستان از  Bunge A. caryolobusگیاه 
و در فلسطین از  Fisch. & Mey A. caraganaeروی گیاه 
 استآوری شده جمع L. A. macrocarpusروی گیاه 

(Karapetjan, 1985; Calderon, 1962)  
 نیز Bruchidius poecilusهای سوسک یزبانم
ین در اکه یطوربه. هستند Astragalus جنس هایگونه

 .campylorrhynchus. A، Aپژوهش، این سوسک از روی 

oxyglottis و A. vegetus ی شد. از ایران نخستین آورجمع
( و اندیمشک 1989) Lodosو  Decelleیله وسبهبار 
و  Delobelآوری شد و میزبان آن مشخص نشده است. جمع

 عنوانبه را contortuplicatus. A ( گونه2004همکاران )
 میزبان این بذرخوار ذکر کردند.

Coronilla از روی گیاه  Bruchidius pusillusسوسک 

varia در ایران و برای نخستین بار توسط . ی شدآورجمع
wiecBoro (a1987 در شمال، البرز و اطراف تهران )

میزبان  عنوانبه sp. Viciaگزارش شده است. در یونان از 
روی  (.Anton, 1998) این حشره اسم برده شده است

Zlatni  emerus Hippocrepis) های گیاهیگونه

i)Plassats  وa)(Mechk varia Coronilla  نیز گزارش
  (. Delobel, 2007 &Delobel) شده است
Trigonella از روی گیاه  Bruchidius tibialisگونه 

monantha آوری شد. از میزبان جدید جمع عنوانبه
از شمال ایران، (، Hoffmann, 1968)  خراسان جنوبی

 و مازندران (Borowiec, 1987b) سواحل دریای خزر
( Anton, 1998 ;Anton, 1993 &Borowiec )  گزارش

میزبان  عنوانبه spinosa Calycotome. از گیاه شده است
  (.Anton, 1998) این حشره نام برده شده است

 Bruchidius virgatusمیزبان سوسک بذرخوار 
هستند. در این پژوهش این  Astragalusجنس  یهاگونه

 .Astragalus avicennicus ،Aگونه از روی گیاهان 

askius و A. nervistipulus های جدید یزبانم عنوانبه
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 Ter-و   Lukjanovitchآوری شد. نخستین بار توسطجمع

Minassian  (1957) شد. دماوند گزارش  -از منطقه البرز
Deluca (1962،)Lukjanovitch  وMinassian -Ter 

های مختلف ( گونه1985) Karapetjan( و 1957)
Astragalus  شاملA. monspessulanus  وA. 

sieversianus میزبان این گونه ذکر کردند.  را
Fard-Abbaszadeh ( گونه2016و همکاران ) های گیاهی

Bunge Astragalus citrinus ،mobayenii -A. neo

Maassoumi  وBoiss A. ovinous ،Kalantary  و
Sadeghi (2015)  گیاهTrautvAstragalus curvipes   و

A. citrinus  این حشره معرفی کردند.میزبان  عنوانبهرا 
از ایران و از  gilvus Paleoacanthoscelidesگونه 

( ثبت شده 1989) Lodosو  Decelleمنطقه مرند توسط 
های ( گونه2016و همکاران ) Fard-Abbaszadehاست. 
L. Astragalus hedisarum ، A. podocarpusگیاهی 

C.A.Mey  وSirj Onobrychis vera  عنوانبهرا 
و همکاران  Nikdelهای این حشره ذکر کردند. نمیزبا
Onobrychis  ( این سوسک را از روی گونه2015)

.Trusted michauxii و (L.) cornuta O. آوری کردند. جمع
 Onobrychisدر این پژوهش این گونه از روی گیاه 

hohenackeriana و wrightianum Hedysarum عنوانبه 
 شد.آوری های جدید جمعیزبانم

گیری میزان آلودگی بذرها مشخص کرد که درصد اندازه
های مختلف گون به سوسک بذرخوار آلودگی بذر گونه
 73تا  (A. campylorrhynchus) درصد 25/1متفاوت و از 

Johnson (1970 )متغیر است.  (A. brachydontus) درصد
 84ها میزان آلودگی بذر گیاهان لگوم را توسط این سوسک

( درصد آلودگی دو 1975) Palmbald و Green درصد و
 سوسک( توسط .utahensis A و .cibarius A) گونه گون

 (Coleoptera: Acanthoscelides fraterculus

ruchinae)B  درصد برآورد کردند 60و  درصد 74را. 
دهد حاصل از این پژوهش نشان می هاییافتههمچنین 
  .B. astragali، plagiatus. P ،B هایکه سوسک

poecilus وB. virgatus  های مختلف جنس گونه فقط

Astragalus رسد مونوفا  می به نظرو  را آلوده کرده است
دارد ( که این با یافته سایر محققان مطابقت 2هستند )جدول

( ;Minassian, 1954-Ter; Fahraeus, 1839

Deluca, ; Minassian, 1957-Ter &Lukjanovitch 

; 1986 .,et al Rasoul-Abdul; Karapetjan, 1985 ;1962

; 2004 .,et alDelobel ; 19981986, Anton, 

Sadeghi,  &Kalantary ; 2008 ,.et alKarimpour 

2016 .,et alfard -Abaszadeh ;2015). 
Borowiec (1985گروه گونه )های ( Bruchidius

group-speciesastragali ) ابتدا ایندر . کرد توصیف را 
های توصیف شده ولی اکنون گونه بود، گونه نه شامل گروه

بر عالوه احتماالً حال،ینباارسد. یمعدد  25در این گروه به 
است و  توصیف قابلغیر گونه یادشده، همین تعداد نیز 25
 .B گونه گروه در ترکیه و ایران دیگری از هایگونه

astragali تناسلی دستگاه و بیرونی مرفولو ی اساسبر 
 Anton  ;2004 .,et alDelobel& ) تواند تعلق بگیردمی

Delobel, 2017) . از بین چهار گونهB. astragali،P. 

 plagiatus ،B. poecilus  وvirgatus. B در این  که
 Astragalusهای مختلف جنس پژوهش از روی گونه

  .virgatusBو  B. astragaliآوری شد، فقط دو گونه جمع
 astragali Bruchidius هایگونه تایی گروه25به گروه 
های دو گونه دیگر جزو گونه احتماالًگیرند و تعلق می

 et alDelobel,. 2004; ) توصیف نشده همین گروه هستند

Delobel, 2017 &Anton .) 
و  A. brachydonatusهای گون در این پژوهش، گونه

A. hamosus های جدید نمیزبا عنوانبهB. astragali ،
 .Aو  A. ammodendroidesهای گون گونه

brachydonatus های جدید میزبان عنوانبهP. plagiatus ،
و  A. campylorrhynchus ،A. oxyglottisهای گون گونه

A. vegetus های جدید میزبان عنوانبهB. poecilus ،
A. و  A. avicennicus ،A. askiusهای همچنین گون

nervistipulus های جدید میزبان عنوانبهvirgatus. B 
(. البته تاکنون گزارشی مبنی بر 2شوند )جدول معرفی می

های بذرخوار یله سوسکوسبههای گیاهی آلودگی این گونه

http://tb.plazi.org/GgServer/search?taxonomicName.isNomenclature=true&taxonomicName.exactMatch=true&taxonomicName.taxonomicName=Astragalus+curvipes
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 ,Anton) مشاهده نشده است Bruchinaeزیرخانواده 

 &Ghahari  ;2011 ,Gyorgy &Stojanova  ;1998

017Borowiec, 2.) 
 .B. varius ،B. glycyrrhizae ،Bهای بذرخوار سوسک

pusillus ،B. tibialis  وP. gilvus  از روی بذر چندین
به غیر از جنس  Fabaceaeجنس از گیاهان خانواده 

Astragalus های این و از بین میزبان آوری شدندجمع
 عنوانبه campestre Trifoliumها، گونه گیاهی سوسک

به  varia Coronillaی ، گونه گیاهB. variusمیزبان جدید 
Trigonella ، گونه گیاهیpusillus .Bمیزبان جدید  عنوان

monantha میزبان جدید  عنوانبهB. tibialis های و گونه
Hedysarum و kerianahohenac Onobrychisگیاهی 

wrightianum میزبان جدید  عنوانبهP. gilvus  معرفی
های سایر محققان مطابقت های حاصل با یافتهشوند. یافتهمی
 e -Al ;Anton, 1998; 1989 ,Lodos &Decelle) دارد

; 2007 ,Delobel &Delobel  ;Zarei, 2003 &Mansoor 

 2016 .,et alfard -Abaszadeh.) 
 هم از دانه جنس B. lutescensسوسک بذرخوار 

Astragalus (A. avicennicus) و هم از بذر گونه 
Onobrychis hohenackeriana های جدید میزبان عنوانبه

آوری شد. البته سایر محققان این گونه را فقط از روی جمع
 اندگزارش کرده Astragalus جزبه هابذر سایر لگوم

( ;2007 ,Delobel &lobel De ;Anton, 1998

2016 .,et alfard -Abaszadeh) 
 ی گیاهیهاگونهدر این پژوهش مشخص شد که بذرهای 

ammodendroides Astragalus ،askius .A ،. A

avicennicus ،brachydontus. A ،A. belgheisicus ، .A

campylorrhynchus ،A. guttatus ،hamosus .A ، .A

nervistipulus ،oxyglottis .A ،vegetus. A ، Onobrychis

hohenackeriana و monantha Trigonella توسط  هم و
 Eurytomidae زنبورهای هم و Bruchinae یهاسوسک

( نیز از 1976) Johxon و Center آلوده شده بودند.
 Benth.Acacia constricta  ،Astragalus گیاهی یهاگونه

Barneby fucatus، g.Dou lentiginosusA. ، A. 

Sheldonpraelonglls ، SheldonA. Wootoni ، 
(Nutt.)Glycyrrhisa lepidota ، Lotus mearnsii 

Britton، BenthMimosa biuncifera ، Prosopis 

(Swartz) DC juliflora، h.PursOxitropis lambertii ، 
 Eurytomidae و زنبورهای Bruchinae یهاسوسک

بذر که در این پژوهش از یدرحالی کردند. آورجمع
 ،varia Coronilla، glabra Glysirisa ی گیاهیهاگونه

wrightianum Hedysarum، Medicago minima، 
Medicago regidula، .spOnobrychis ، .spOxytropis ، 

kotschyana Oxytropis، campestre Trifolium، Vicia

sp. و Vicia villosa بذرخوار سوسک فقط Bruchinae 
 .شد مشاهده
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Abstract 

   Seed-eating insects are the important factors affecting seed viability and the seed germination 

percentage of rangeland plants. So that, these pests by attackting seeds in nature and 

warehouses, destroy the contents and embryo, thereby annihilating germination power and 

viability of the seeds. This study was conducted during 2010-2011 in the rangelands of Qazvin 

province and areas that were less exposed to degradation and grazing. Sampling was carried out 

from the late April to the late October from the beginning of flowering phase to the end of 

seeding Leguminosae plants in the selected sites. In this study, 500 seed samples were collected 

from 44 species of Legumes (the family Fabaceae) including 20 species of Astragalus and 24 

species of range legumes (except Astragalus). 20 plant species from the collected samples had 

no sign of damage. As many as 16 plant species of the five genera of Legume (Fabaceae) are 

reported as the new host of Bruchinae beetles in the world as follows: Astragalus 

ammodendroides Bornm Ex Rech. F, A. askius Bunge, A. avicennicus Parsa., A. brachydontus 

Bioss., A. campylorrhynchus Fischer & C.A. May, A. nervistipulus Boiss, A. oxyglottis M. B, A. 

hamosus L, A. vegetus Bung, Hedysarum wrightianum Aitch. & Baker, Onobrychis 

hohenackeriana C.A. May, Trifolium campestre Schreb and Trigonella monantha C.A. Mey. 

The beetles identified in this study, belong to the genera Bruchidius, Palaeobruchidius and 

Paleoacanthoscelides and are as follows: Bruchidius astragali (Boheman, 1829), B. varius 

(Olivier, 1759), B. glycyrrhizae (Gyllenhal, 1839), B. lutescens (Blanchard, 1844), B. poecilus 

(Germar, 1824), B. pusillus (Germar, 1824), B. tibialis (Boheman, 1829), B. virgatus (Fahraeus, 

1839), Palaeobruchidius plagiatus (Reiche & Saulcy, 1857) and Paleoacanthoscelides gilvus 

(Gyllenhal, 1839). 
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