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 چکیده

 مهم یهایژگیواز است. براسیکاسه خانواده  از ی یکسالهاهیگ Camelina sativa (L.) Crantz لیناکامگیاه دانه روغنی 

در در کشت آزمایشی این گیاه در اهواز . تاسبراسیکاسه خانواده  یاعضا ریو آفات سا هایماریب برخیدر برابر  ، مقاومتکاملینا

ی آزمایشی هاکرتی کاملینا در هابوتهی بعضی از هانکیخورج ریزش ،هنوز بذور نارس بودند کهیدرحال 1397-98سال زراعی 

خود  یهاالنهبه آنها  و انتقال گیاه یهانکیخورجدر حال قطع کردن تعدادی مورچه  شدمشخص  ترقیدق. با بررسی مشاهده شد

بلکه در زمان شمارش اجزای عملکرد و  ،به گیاه کاملینا فقط مختص به زمان حضور گیاه در مزرعه نبود هامورچه حمله بودند.

 Myrmicinae خانواده ریزاز  1927Santschi,  Messor ebeninusنام ه مورچه مذکور پس از مطالعه بشد.  دهید زینی کوبخرمن

مطالعه شده  یهانمونه .است شده گزارشاز شمال و جنوب غربی ایران  اینپیش از  گونهنیا شناسایی شد. Formicidaeو خانواده 

 .شودیمدانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز نگهداری  یپزشکاهیگاهواز، واقع در گروه  یهاکنهدر مجموعه حشرات و 

  این اولین گزارش از خسارت حشرات به گیاه کاملینا در ایران است.

   خوزستانایران،  ،کاملینا، مورچه :کلیدی یهاواژه
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دانه  یاهیگ Camelina sativa (L.) Crantz اینکامل

 برخی در برابر و مقاوم 1براسیکاسهخانواده  از ،روغنی یکساله

 این، وجود اب .است خانواده براسیکاسه یهایماریبآفات و 

های آفات و بیماری عنوانبه هاسفیدک پودری و برخی شته

 ,.Vollmann et alاست ) شده گزارشکاملینا در اروپا 

2001; Chesnais et al., 2015). ن تاکنون در ایرا

مشاهده ین گیاه به ا زاگزارشی مبنی بر وجود آفات خسارت

 خصوصیات زراعیبررسی  هدف باپژوهشی در . نشده است

 مورچه یاگونهخسارت  ،در اهواز (رقم سهیل)گیاه کاملینا 

 یهامورچه .قرار گرفت مطالعه موردو مشاهده  دروگر

گونه بذر خوار  40شامل حدود  Messorدروگر جنس 

در نواحی خشک  به طور عمدههستند که پراکنش آنها 

 آوریجمع برای مناسب ها عاملیمدیترانه است. این مورچه

بوده  خود النه اطراف در مخرب هرز هایعلف بذور از برخی

از طرف دیگر عامل مهمی در پراکنش بذور گیاهان هستند.  و

 به همهای نزدیک راهبردهای مختلف جستجوگری در گونه

آنها بتوانند در یک مکان با هم زندگی و تا شود باعث می

 (. ,1994Cerda & Retanaفعالیت کنند )

یک تحقیقاتی شماره  در مزرعه 1397-98در سال زراعی 

دانشگاه شهید چمران اهواز، واقع در دانشکده کشاورزی 

در  ،جنوب غربی شهرستان اهواز و حاشیه غربی رود کارون

، اثرات زمان اواسط رسیدگی بذور در 27/12/97 تاریخ

ی کاملینا در هابوتهی بعضی از هانکیدر خورجریزش 

تعدادی  ،ترقیدقی آزمایشی مشاهده شد. با بررسی هاکرت

که توسط قطعات دهانی از محل اتصال خورجینک به  مورچه

شکل ) ندمشاهده شد بودند هاآنگیاه در حال قطع کردن 

1a,b.) ی بسیاری هامورچهتوسط حاوی بذر های خورجینک

 .ندشدیممنتقل  هاآنی هاالنهبه  ،که روی سطح خاک بودند

 یکوبخرمندر زمان شمارش اجزای عملکرد و  این خسارت

با وجود گیاهان زراعی چون گندم،  هامورچهشد.  دهید زین

 برگپهنباریک برگ و  هرز یهاعلفجو، کلزا، گلرنگ و 

                                                            
1. Brassicaceae 
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به این  ،فراوانی که  در مزارع تحقیقاتی مجاور وجود داشتند

 . کردندیمگیاه حمله 

آوری و برای ر مذکور جمعیی از مورچه دروگهانمونه

 2لهستان کشوربه  Lech Borowiecبرای دکتر  شناسایی

 Messor ebeninusرا  گونهنیاارسال شد. نامبرده 

1927Santschi,   خانواده ریزاز Myrmicinae  و خانواده

Formicidae شکل  شناسایی کرد(1c). در  گونهنیا

ی دارد و ابتدا از لبنان سپس از اگستردهخاورمیانه پراکنش 

مصر، سوریه، عربستان سعودی، یمن، کویت، امارات متحده 

 ستیلچکاست. بر اساس  شده گزارشعربی، عمان و ایران 

این گونه پیش  ،( ,.2008Paknia at el)ی ایران هامورچه

است.  شده گزارشاز شمال و جنوب غربی ایران نیز  از این

 پایۀ سر، پشت طرفِ هر در مو 3-1 دارای سیاه، کامالً بدن

 شکل سبدی و بلند دارای موهای برجستگی، بدون شاخک

 موهای فاقد شکمی ترژیت اولین ،سر زیرین در قسمت

-از ویژگی (آن عقبی حاشیه به نزدیک موهای جز به) افراشته

ی مطالعه شده در هانمونهتعدادی از  .های این گونه است

و بخشی نیز در  Lech Borowiecمجموعه حشرات دکتر 

، واقع در گروه 3ی اهوازهاکنهمجموعه حشرات و 

ی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز پزشکاهیگ

بیشتری روی  یهایبررسالزم است که  .شودیمنگهداری 

میزان خسارت این مورچه به گیاه کاملینا و راهکارهای 

در  را محدودیتی مسئلهتا این  شودکاهش این خسارت انجام 

 تولید این گیاه در اهواز ایجاد نکند.

 

 سپاسگزاری
دانشگاه شهید  حوزه معاونت پژوهشی از لهیوس نیبد

ه هزینه موردنیاز این تحقیق ک نیتأمچمران اهواز به جهت 

، باشدیم 14909/05/3/98پژوهانه به شماره  قراردادقسمتی از 

 .شودمیتشکر و قدردانی 

 

3. Insect and Mite Collection of Ahvaz (IMCA) 
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 Messor جم خسارت مورچهح )Messor ebeninus، b کاملینا توسط مورچه های محل و نحوه قطع خورجینک )a -1شکل 

ebeninus  های کاملینا،به برخی بوته c(  مورچهنمای جانبی بدن Messor ebeninus 
Figure 1. a) Location and method of cutting Camelina's silicles by Messor ebeninus, b) The extent of 

Messor ebeninus damage to some Camelina bushes, c) Lateral view of Messor ebeninus 
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Abstract 

Camelina is an annual oilseed plant of the Brassicaceae. Resistance to some diseases and pests of 

other members of Brassicaceae plants is one of the important features of Camelina. In the experimental 

sowing of this plant in Ahvaz in the cropping year 2018-2019, while the seeds were still immature, 

silicles shattering was observed in some camelina plants in experimental plots. After careful observation, 

it was discovered that some ants were cutting off the plant silicles and transferring them to their nests. 

Damages by these ants to Camelina plants were not limited to availibility of plants on the farm. These 

damages were also observed at the time of harvesting and counting of yield components. The ant was 

identified as Messor ebeninus Santschi, 1927 (Myrmicinae: Formicidae). This species has previously 

been reported from northern and southwestern of Iran. Collected specimens are preserved in the insects 

and mites collection, at the Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran 

University of Ahvaz. This is the first report of insects damage to Camelina in Iran.  
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