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چکیده
در حال . خشک استویژه در مناطق خشک و نیمهبه،یکی از گیاهان بسیار مهمMill.Opuntia ficus-indica (.L)اکتوسک

فه و احیاي هاي این گیاه در تولید علوتوان و قابلیتهاي اخیرکاهش چشمگیر تولید علوفه در اثر بروز خشکسالیبه دلیل حاضر 
موضوع آفات به طور باید رو در کشت و توسعه آن از این،این گیاه بومی کشور ما نبوده. مراتع کشور ما مورد توجه قرار گرفته است

در سه استان کرمانشاه، ایالم و بوشهر انجام هاي کاشته شده کاکتوسمنظور بررسی روي آفاتهمینبه. جدي مورد توجه قرار گیرد
آوري شده پس از ثبت هاي جمعنمونه. آوري آنها بودها به صورت مشاهده مستقیم نوع و میزان آلودگی به آفات و جمعیبررس. شد

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که حلزون . شدندهاي تکمیلی به آزمایشگاه منتقل شناسایی و انجام بررسیبراي اطالعات الزم 
Helix (Helicella) krynickii Krynicki, 1833 موریانه ،Microcerotermes buettikeri Chhotani & Bose و زنبورorientalis

Vespaایران براي اولین بار از ذکر شده گونه آفت سه هر البته . دهنداین گونه کاکتوس را در مناطق مورد بررسی مورد حمله قرار می
. شوندگزارش میOpuntia ficus-indicaروي 

Opuntia ficus-indicaو ، کاکتوسآفات، ایالم، کرمانشاه، بوشهر: کلیديهاي واژه

مقدمه
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. گیاهیست از خانواده

Cactaceaeتا 3ي رشد کرده و ارتفاع آن به حدود که به کند
اي این گیاه به صورت افقی رشد سیستم ریشه. رسدمتر می5

تا 30پدهاي آن بسیار ضخیم، آبدار و گوشتی با طول . کندمی
25- 18عرضو) مترسانتی80تا 70گاهی (متر سانتی40

وجود هپدهاي یک تا دو ساله بيها روگل. باشدمیمتر سانتی
ها گوشتی و آبدار، قرمز رنگ، بیضی شکل و همیو. آیندمی

,Ecoport(باشند متر میسانتی7خوراکی با طول حدود 

. کردسال بعد از کاشت برداشت سه توان این گیاه را می).2009
در هکتار در تن6تا 5تولید این گیاه در شرایط کم آبی حدود 

Reynolds)سال است  et al., 2001) .که در شرایط در حالی
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تن در هکتار ماده خشک در سال و حدود 40مطلوب حدود 
).Ecoport, 2009(تن میوه در هکتار قابل برداشت است20

Opuntia ficus-indicaهاي نقش بسیار مهمی در سیستم
کندخشک ایفا میکشاورزي پایدار در مناطق خشک و نیمه

(Reynolds et al., 2001)..کشور مکزیک بومیاین گونه
آفریقا، آسیا و جنوبی،به آمریکاي مرکزي، آمریکاي بعد بوده و 

30در حال حاضر این گیاه در ،جنوب اروپا گسترش پیدا کرد
ها براي مقاصد مختلفی کاکتوس.شودکشور جهان کشت می

مانند تغذیه انسان هم به صورت مصرف گیاه و هم میوه، علوفه 
ها، کنندههاي الکلی، شیرینها و حیوانات، تولید نوشابهدام

ها و مواد آرایشی و لیدات صنعتی مانند رنگهاي زنده، توفنس
هایی مانند دیابت و سایر براي بیماريعنوان داروهمینطور به

Flores)گیرندها مورد استفاده قرار میريبیما and Randa

1997).
تعدادي از آفات هستند که کاکتوس را مورد حمله قرار 

اي کاکتوس به هها و واریتهمیزان حساسیت گونهالبته . دهندمی
Dactilopiusگونه ،عنوان مثالبه. متفاوت استحمله آفات

coccus Costaدهدکلتیوارهاي خاردار را ترجیح می)Jacobo

and Gonzalez, 2001.(
Diaspis echinocacti Bouché مهمترین آفتی است که در

. دهدکاکتوس را مورد حمله قرار میبرزیلشرقی شمال
شره تمام سطح پدها را پوشانده و نوزدان و هاي این حکلنی

تغذیه نوزدان . کنندحشرات کامل آن از شیره پدها تغذیه می
باعث ایجاد کلروز و به دنبال آن پوسیدگی پدها و در نهایت 

).Santos and Albuquerque, 2001(شود مرگ گیاه می
گونه حشره آفت و یک گونه 11کم در مکزیک دست

د که کاکتوس را مورد حمله قرار داده و به حلزون وجود دارن
Sanchez)کنند آن خسارت وارد می and Alaniz 1997).

Cactoblastis cactorumاست از خانواده ايپرهشب
Pyralidae و یکی از آفات مهمOpuntia ficus-indica در

در حال حاضر این آفت در . کشور مکزیک و آرژانتین است
ن گیاه منتشر شده و خسارت زیادي نیز تمام مناطق کاشت ای

گیاهان کوچک و جوان را ذکر شده آفت . کندبه آن وارد می
پره کاکتوس هاي مهم شباز ویژگی. دهدمورد حمله قرار می

قدرت پرواز زیاد آن است که باعث انتشار آن به مناطق 
این حشره از مکزیک به ،عنوان مثالبه. گردددوردست می

شده و در حال حاضر دامنه انتشار خود را در این آمریکا وارد
این ). Lobos and Cornelli, 1997(دهد کشور گسترش می

آفت در ایالت فلوریداي آمریکا تبدیل به یک تهدید جدي براي 
,Pemberton)هاي بومی کاکتوس در این کشور شده است گونه

1995).
Cactophagus) spinolaeسرخرطومی کاکتوس 

GyllenhalMetamasius گونه دیگري از آفات مهم =)
کننده تولید این آفت مهمترین عامل محدود. کاکتوس است

باشد در کشور مکزیک میOpuntiaهاي مختلف تجاري گونه
)Badii and Flores, 2001(.

هاي فراوان کاکتوس، کشت این گیاه در با توجه به قابلیت
رو بررسی روي ایناز،ما نیز مورد توجه قرار گرفتکشور 
آنکشتمستعدمناطقدرکاکتوسکشتتوسعهسنجیامکان

فیاض، (شد اجرابوشهروخوزستانایالم،استانسهدر
رو کشت و توسعه از این،این گیاه بومی کشور ما نبوده.)1392

بنابراین بررسی آفات احتمالی . با مالحظاتی همراه باشدباید آن 
هاي مورد نظر از اهمیت بسیار زیادي این گیاه در استان
هاي توسعه آن نقش تواند در تعیین برنامهبرخوردار بوده و می

Opuntiaکاکتوس بودن بومیبه دلیل غیر.بسزایی داشته باشد

ficus-indicaگونه اطالعات و مدارك داخلی در خصوص هیچ
در واقع این بررسی نخستین . آفات آن در کشور وجود ندارد

.باشددر مطالعه آفات این گیاه در ایران میگام

هامواد و روش
مناطق مورد بازدید

. شداین بررسی در سه استان کرمانشاه، ایالم و بوشهر اجرا 
هاي کاشته شده در ایستگاه نباتات در استان کرمانشاه کاکتوس

هاي کاشته شده گرمسیري قصر شیرین، در استان ایالم کاکتوس
سن آب در منطقه مهران و ایستگاه پخش در ایستگاه مح

هاي کاشته شده سیالب دهلران و در استان بوشهر نیز کاکتوس
مورد بررسی آبخوان ایستگاهوبرازجاندرخرماایستگاه2در 

هاي در این بخش بازدیدهاي منظم از کاکتوس.قرار گرفتند
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استان انجام 3هاي یادشده در هر کشت شده در ایستگاه
ها به صورت مشاهده مستقیم نوع و میزان آلودگی ررسیب. شد

آوري هاي جمعنمونه. هاي آنها بودآوري نمونهبه آفات و جمع
هاي گذاري در کیسهشده پس از ثبت اطالعات الزم و اتیکت

هاي تکمیلی به انجام بررسیبراي فریزر قرار داده شده و 
مورد اي آفات هدر آزمایشگاه نمونه. شدندآزمایشگاه منتقل 

در مورد آفات، حشراتی که قابلیت . شناسایی قرار گرفتند
70اتاله شده و سایر حشرات نیز در الکل ندشدن را داشتاتاله

.درصد نگهداري شدند

نتایج
هاموریانه

ویژه در مناطق گرم و ها یکی از آفات مهم بهموریانه
و ایالم ها در دو استان بوشهر خسارت موریانه. خشک هستند

خسارت موریانه به ). 3و 2، 1هاي شکل(مشاهده شده است 
پدهاي کاکتوس بسیار قابل توجه بوده و باعث از بین رفتن آنها 

مؤسسه شناسایی به براي آوري شده جمعهاينمونه. گرددمی
Microcerotermesپزشگی ارسال و با نام علمی تحقیقات گیاه

buettikeri Chhotani& Boseشدین هویت تعی.
هاحلزون

ها نیز یکی از آفات مهم کاکتوس بوده و با تغذیه حلزون
. کنندهاي آن خسارت زیادي را به این گیاه وارد میاز بافت

آوري شده از دو استان کرمانشاه و ایالم هاي جمعدر نمونه
ها روي پدهاي جمعیت و خسارت قابل توجهی از حلزون

ها در استان حلزون). 5و4هاي شکل(شد کاکتوس مشاهده 
مراتب باالتري کرمانشاه در مقایسه با استان ایالم جمعیت به

آوري شده براي شناسایی به هاي جمعحلزون. داشتند
Helixپزشگی ارسال و با نام علمیتحقیقات گیاهمؤسسه 

(Helicella) krynickii Krynicki, 1833 شدتعیین هویت.
orientalisVespaزنبور 

هاي در ایستگاه نباتات گرمسیري قصر شیرین میوه
orientalisتوسط زنبورهاي ) هاي رسیدهمیوه(کاکتوس 

Vespaل ها به طور کاماین میوه. گرفتندمورد حمله قرار می
شد میمورد تغذیه قرار گرفته و خسارت زیادي به آنها وارد 

رنگ زنبوري اجتماعی به orientalisVespa).6شکل(
نقشی مهم این حشره . استVespidaeخانواده ازیی وخرما

.کنداي ایفا میدر کنترل بیولوژیک برخی از آفات حشره
ي سایرها و پسماندهامیوه،حشرات کامل این زنبور از شهد

این گونه براي زندگی در شرایط . کنندحشرات تغذیه می
.داردخشک سازگاري 

M. buettikeriخسارت موریانه -2شکلکاکتوسروي M. buettikeriفعالیت موریانه -1شکل
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)اصلی(روي پدهاي کاکتوس H. krynickiiفعالیت حلزون - 4شکل )اصلی(ettikeribu.Mحشره کامل کاست کارگر موریانه -3شکل 

)اصلی(در حال تغذیه از میوه کاکتوس .orientalisVزنبور -6شکل )اصلی(روي پدهاي کاکتوس H. krynickiiخسارت حلزون -5شکل

بحث
یکی از گیاهان )O. ficus-indica(بدون خار اکتوسک

این . خشک استمناطق خشک و نیمهویژه دربسیار مهم به
و از مهمترین منابع مورد استفاده خوراك دام و انسان گیاه 

در مناطق گرم و خشک جهان هاي شیرین تولید میوهویژه به
هاي سالیان اخیربا توجه به خشکسالیدر حال حاضر .است

هاي توان و قابلیتکاهش چشمگیر تولید علوفه در مراتع و 

تولید علوفه و احیاي مراتع کشور ما مورد توجه این گیاه در 
این گیاه بومی کشور ما نبوده و موضوع . قرار گرفته است

زاي گیاهی یکی از موارد بسیار مهمی آفات و عوامل بیماري
آفات و .است که باید به طور جدي مورد توجه قرار گیرد

توانند به صورت یکی از عوامل زاي گیاهی میعوامل بیماري
گونه تاکنون هیچالبته . کنندکننده کشت و توسعه عمل حدودم

کاکتوس اطالعات و مدارك داخلی در خصوص آفات 
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Opuntia ficus-indica این گیاه اما ندارد در کشور وجود
هاي مختلفی از آفات مانند در سایر کشورها توسط گروه

و Homoptera ،Lepidopteraهاي هایی از راستهگونه
Coleopteraهاي جدي مورد حمله قرار گرفته و خسارت

یک از در کشور ما هیچهرحال، به. شده استنیز به آن وارد 
روي این گونه از ذکر شده هاي آفات مربوط به راسته

.آوري و گزارش نشده استکاکتوس جمع
آفاتنتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تعدادي از 

هاي مورد بررسی مورد اناین گونه از کاکتوس را در است
.Hحلزون . دهندحمله قرار می krynickii در دو استان ایالم

در مقابل ،کندو کرمانشاه به این گونه از کاکتوس حمله می
Mülleaspersusايحلزون باغی قهوهدر کشور مکزیک

Cryptomphalus (= Helix) یکی از آفات مهم این گونه
باشد که با تغذیه از سطح پدها باعث ایجاد خسارت و می

اختالل در فتوسنتز و در نتیجه کاهش رشد و تولید در 
عالوه بر ).Badii and Flores, 2001(شودکاکتوس می

.Mموریانهها، حلزون buettikeri نیز پدهاي کاکتوس را
مورد حمله قرار داده و خسارت زیادي را به آن وارد 

که تولید میوه کاکتوس نیز مورد توجه صورتیدر. کندمی
عنوان یک آفت را بهorientalisVespaزنبور باید باشد 

شدت مورد بههاي این گیاه زیرا میوهکرد، مهم محسوب 
.گیردقرار میتغذیه آن

طورکلی آفات از موارد بسیار مهمی هستند که باید به به
طور جدي در کشت و توسعه کاکتوس در کشور ما مورد 

توانند به صورت این گروه میکه طوريبه،توجه قرار گیرند
.کنندکننده کشت و توسعه عمل یکی از عوامل محدود

سپاسگزاري
از همکاران ارجمند، جناب آقاي دکتر غیورفر که 

سایی نمونه موریانه و سرکار خانم دکتر احمدي که شنا
پزشکی را گیاهمؤسسه شناسایی نمونه حلزون ارسالی به 

همچنین از آقاي .کنممیصمیمانه سپاسگزاري ،انجام دادند
که و سرکار خانم دکتر ثریا قاسمیمهندس سیدرضا گلستانه

کمال تشکر را اند،کردهها همکاري در تهیه برخی از عکس
.میدار
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