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 دهیچك

سم یتی( و درصد پارازEurygaster integriceps Puton, 1881 - Hemiptera: Scutelleridaeسن گندم ) یعیتنوع دشمنان طب

ج انجام شده، پن یهایداربرنمونهد. بر اساس یار و قم مطالعه گردیساوه، شهر ید تخم سن گندم در سه منطقهیتوئیپاراز یزنبورها

، Phasia crassipennis (Fabricius, 1794) ،Phasia subcoleopterata (Linnaeus, 1794)د شامل یتوئیگونه مگس پاراز

Ectophasia rubra (Girschner, 1888) ،Elomya lateralis (Meigen, 1824)  وGymnosoma desertorum (Rohdendorf, 1947) 

 Trissolcus basalis (Wollaston, 1858) ،Trissolcus grandis د شاملیتوئیزنبور پاراز و هفت گونه Tachinidae یاز خانواده

Thomson, 1861 ،Trissolcus pseudoturesis (Ryakhovskii, 1959)، Trissolcus semistriatus (Nees, 1834) ،Trissolcus 

manteroi (Kieffer, 1909) ،Telenomus chloropus (Thomson, 1861) از خانواده(ی Scelionidae و )Ooencyrtus telenomicida 

(Vassiliev, 1904) از خانواده(ی Encyrtidaeاز مناطق مزبور جمع )یساوه، دو گونه یشدند. در منطقه ییو شناسا یآور  

T. semistriatus  وT. grandis خ یدرصد در تار 93/60زان ین منطقه به میسم در ایتین درصد پارازیغالب بودند و باالتر یهاگونه

 یار، گونهیشهر یمنطقهدر به دست آمد.  T. grandis یبرا 2/9/8930خ یدرصد در تار 06/68و  T. semestriatus یبرا 63/6/8930

T. semistriatus یقم، گونه یو در منطقه 61/6/8930خ یدرصد در تار 08/89سم یتیبا حداكثر پاراز T. basalis سم یتیبا حداكثر پاراز

  غالب مناطق مزبور بودند. یهاگونهزء ج 8/9/8930خ یدرصد در تار 40/83

 سن گندم، دیتوئیپاراز، سمیتیدرصد پاراز ،ییكارآ، فون :یدیواژگان کل
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مقدمه

آفات و  یدارا یر محصوالت كشاورزیساز مانند یگندم ن

 یدن خسارت اقتصایشتریان، بین میاست كه در ا ییهایماریب

باشد. آفت مزبور عالوه بر یم 8گندم یاز سن معمول یناش

گندم  ییت غذایفیكاهش عملکرد محصول، باعث كاهش ك

 ش از دویبا ب ییهانان از گندم یهیكه ته یشود، به طوریم

 Gostov andرممکن است )یعمالً غ یزدگتا سه درصد سن

Kontev, 1983; Khanjani, 2006; Đurić et al., 2014ن ی(. ا

كامل با استفاده از قطعات  یو حشره یآفت در مراحل پورگ

د كنیه میگندم تغذ یریش یهادانهمکنده از  -زننده  یدهان

 ;Stavraki, 1982)دهد یرا كاهش م هادانهت یفیو ك

Radjabi, 2000)22تا  62 ییایجغراف . سن گندم در عرض 

 یشرق یدرجه 11تا 61 ییایو طول جغراف یشمال یدرجه

ثر ه، اكیترك یانه )جنوب شرقین آفت در خاورمیانتشار دارد. ا

 یای(، آسین اشغالیه، لبنان، فلسطیران، عراق، سوریمناطق ا

 یپاارو کستان(،یزستان، تاجیانه )قزاقستان، ازبکستان، قرقیم

ستان، ونان، بلغاریسابق،  یوگوسالوی، یبری، سی)كرواس یشرق

ز افغانستان و پاكستان انتشار دارد ین( و نی، اكرایرومان

(Abdollahi, 2004; Davari and Parker, 2018در ا .)ران، ی

 یمركز یرهایخزر، كو یایاطراف در یسن گندم به جز نواح

مناطق انتشار دارد كه ر یج فارس، در سایخل یهیران و حاشیا

د ینمایوارد م یمؤثر، خسارت فراوان یدر صورت عدم مبارزه

(Khanjani, 2006; Bahrami et al., 2002 قبل از گسترش .)

مانند  یت سن گندم به مناطقی، فعالییایمیش یع مبارزهیوس

ن، گرمسار، اصفهان و فارس محدود بود، اما در حال یورام

باشد و اغلب یع میار وسیكشور بسحاضر انتشار سن در 

ن مشکل روبرو هستند یز كشور با ایخمناطق گندم

(Salavatian, 1991.) 

مانند  یمختلف یهاروشه سن گندم یبه منظور مبارزه عل

، كنترل ی، روش زراعییایمیاستفاده از ارقام مقاوم، روش ش

ن یند، اما كارآمدترگیرمیره مورد استفاده قرار یک و غیولوژیب

 یریدر قالب به كارگ 6آفت یقیت تلفیرین رابطه مدیروش در ا

 ,Abrolباشد )یم یقین روش مبارزه به صورت تلفیچند

2014; Landis et al., 2016ییایمیان سموم شین می(. در ا 

                                                                 
1 Sunn pest - Eurygaster integriceps Puton, 1881 (Hemiptera: Scutelleridae) 
2 Integrated Pest Management 

 یگر دارایدارند اما از طرف د یع و كارآمدیاگرچه اثرات سر

موضوع باعث ن یباشند كه همیم یطیمحستیاثرات مخرب ز

ن گردند یگزیج جایک به تدریولوژیشده است تا عوامل كنترل ب

(Croft, 1990; Gurr and Wratten, 2000 هدف از انجام .)

فعال در مزارع  یدهایتوئین پارازیترمهم یپژوهش حاضر معرف

 یزنبورها ییكارآ یز مطالعهیار و نیگندم ساوه، قم و شهر

 شد.باید تخم سن گندم میتوئیپاراز

باشد كه یم یمتعدد یعیدشمنان طب یسن گندم دارا

 Scelionidae ید خانوادهیتوئیپاراز ین آنها زنبورهایكارآمدتر

 یهاو مگس Trissolcusجنس  یهاگونهو به خصوص 

 ;Radjabi, 2000) باشندیم Tachinidae یخانواده دیتوئیپاراز

Gözüaçık & Yiğit, 2016)مزبور یزنبورهانکه ی. با توجه به ا 

ته یدستجات تخم را پاراز یعنیآفت  یستیز ین مرحلهیاول

 یاژهیو اریه بسگایک از جایولوژیدگاه كنترل بیند از دینمایم

 ,Wajnberg & Hassan, 1994; Smith)برخوردار هستند 

 یهاجنس یزنبورها یا(. در رابطه با تنوع گونه1996

Trissolcus  وTelenomus ران یدر ا یادیز یهاژوهشپ

 80و  66ب یكه تاكنون به ترت یصورت گرفته است به طور

 Ghahari et)مناطق مختلف كشور گزارش شده است گونه از 

al., 2015). 

 هاروشمواد و 

 یباالخانواده یهاسن یادر پژوهش حاضر، تنوع گونه

Pentatomoidea یافعال در مزارع گندم، تنوع گونه 

سم( یتی)درصد پاراز ییسن گندم، كارآ یدهایتوئیپاراز

 ید تخم سن گندم در سه استان مركزیتوئیپاراز یزنبورها

ز طول ی( و ن8 ار( و قم )جعفرآباد( )شکلی)ساوه(، تهران )شهر

د مورد مطالعه قرار یتوئیپاراز یک نسل زنبورهای یدوره

 گرفت.
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آفت در مزارع گندم و دشمنان  یهاسن یاتنوع گونه

 سن گندم یعیطب

آفت مزارع گندم بر اساس  یهاسن یاتنوع گونه یمطالعه

صورت گرفت و  یریگبا استفاده از تور حشره یداربرنمونه

 ه، نزد دكتر یاول ییشده پس از شناسا یآورجمع یهانمونه

P. Moulet قرار گرفتند. به  یی)فرانسه( ارسال و مورد شناسا

سن گندم،  یدهایتوئیپاراز یاتنوع گونه یمنظور بررس

 یداربرنمونهدستجات تخم سن گندم از مناطق تحت 

، رطوبت 62±6 یط مناسب )دمایشده و در شرا یآورجمع

روز( قرار در شبانه ییساعت روشناس 82و  22±2 ینسب

و با استفاده  یآورخارج شده جمع یدهایتوئیگرفتند و پاراز

 ;Kozlov and Lee, 1988ص معتبر )یتشخ یدهایاز كل

Kononova, 1992; Kononova and Kozlov, 2008 )

ه( قرار گرفتند. ی)ترك E. Koçakد دكتر ییو مورد تأ ییشناسا

، Tachinidae ید خانوادهیتوئیپاراز یهادر رابطه با مگس

ن مختلف و حشرات كامل سن گندم پس از یسن یهاپوره

 یهاو در كنار خوشه یاز مزارع گندم، داخل پتر یآورجمع

ر ها به درون انکوباتویقرار گرفته و پتر یریش یهاگندم یحاو

فعال  یدهایتوئیج پارازیط فوق منتقل شدند و به تدریبا شرا

به دست آمده با  یهادند. نمونهیها خارج گرددر بدن سن

 ;Crosskey, 1976ص معتبر )یتشخ یدهایاستفاده از كل

Herting, 1984; Shima, 1999كه  ییهاو با نمونه یی( شناسا

شده بودند، مورد  ییه( شناسای)ترك K. Karaقبالً توسط دكتر 

 یآورن پژوهش عالوه بر جمعیسه قرار گرفتند. در ایمقا

برگ گندم، دستجات تخم سن گندم و  یدستجات تخم از رو

هرز داخل  یهاعلف یاز رو Pentatomidae یهار سنیز ساین

واش )شکل یا خونیر تلخ و بذرك یمزارع گندم مانند خاكش

ده و پرورش داده شدند. عالوه بر یگرد یآور( جمع6

شکارگران  یسن گندم، برخ یدهایتوئیپاراز یآورجمع

( Carabidae یبالپوشان خانوادهشکارگر و سخت یها)سن

 یریگهبا استفاده از تور حشر یداربرنمونهموجود در مناطق 

 شدند. یآورجمع

تخم  دیتوئیپاراز یسم( زنبورهایتی)درصد پاراز ییکارآ

 سن گندم

 د سن گندمیتوئیپاراز یزنبورها ییكارآ یبه منظور بررس

(Scelionidaeدستجات تخم پاراز ،)سن گندم كه  یته شدهی

 ,Asgari, 1996; Iranipour, 1996تخم ) یهاق تلهیاز طر

(، به منظور خروج 9دند )شکل یگرد یآور( جمع2006 ,2003

، رطوبت 62±6 ید در داخل انکوباتور )دمایتوئیپاراز یزنبورها

روز( قرار گرفتند. در شبانه ییساعت روشنا 80و  22±2 ینسب

سم یتین گونه، درصد پارازییپس از خروج زنبورها، عالوه بر تع

 یهاخیک از تاریک از مناطق و در هر یدر هر  هاگونهک از یهر 

، شامل ساوه یداربرنمونهد. مناطق ین گردییتع یداربرنمونه

ن یاول یها به محض مشاهدهخ نصب تلهیار و تاریقم و شهر

 دستجات تخم سن گندم بود. 

خ یساوه در تار یها در منطقهب تلهین ترتیبه ا

ک هفته(، در ی ی)به فاصله 61/9/8930تا  86/8/8930

)به  81/9/8930تا  81/8/8930خ یار در تاریشهر یمنطقه

 80/8/8930خ یقم در تار یک هفته( و در منطقهی یفاصله

دند. یک هفته( نصب گردی ی)به فاصله 66/9/8930تا 

ن پژوهش شامل تعداد تخم یمورد مطالعه در ا یهاشاخص

ن درصد ییاه رنگ( جهت تعیس یهاته شده )تخمیپاراز

ک یها بود كه به تفکدیتوئیپاراز یسم و نسبت جنسیتیپاراز

قرار  یک از مناطق، مورد بررسیغالب در هر  هایگونه یبرا

 گرفت.
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 )ساوه( و قم )بخش جعفرآباد( یار(، مركزیمزارع گندم مورد مطالعه در سه استان تهران )شهر -8شکل 

Figure 1- Sampled wheat fields in Tehran (Shahriyar), Markazi (Saveh) and Qom (Jaafar-Abad) 
 

 

 
 واش )چپ(یا خونیر تلخ )راست(، بذرك ی. خاكشیداربرنمونههرز مزارع گندم مورد  یهاعلف -6شکل 

Figure 2- Erysimum odoratum (Brassicaceae) (right) and Phalaris minor (Poaceae) (left) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
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زرد رنگ  ییمقوا یكاغذها -. بیونیآكارد یكاغذها یرو یگندم و تخمگذار یهاه از خوشهیبستر، در حال تغذ یخته شده رویر یهاسن -الف -9شکل 

 یآورجمع یكاغذها -گندم. د یبوته یبر روتله تخم نصب شده  -(. جEgg trapتخم ) یهابه عنوان تله یریكارگدستجات تخم سن گندم جهت به یمحتوا

 دیتوئیپاراز یجهت خروج زنبورها یتخم در داخل پتر یهاشده از تله
Figure 3- Adults of sunn pest on the substrate, in the moment nutrition and ovipositing on the accordion paper; Yellow cardboard containing of 

egg masses of sunn pest for applying in egg traps; Egg trap on a wheat bush; Collected papers from the egg traps in a petri dish, in order to 

emergence of parasitoid wasps 
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 دهایتوئیپاراز یك نسل زنبورهای یطول دوره

 یقابتر یژگیک وید یتوئیپاراز یک نسل زنبورهای یطول دوره

 یزنبورها یهانکه مادهیگردد و با توجه به ایمهم محسوب م

Scelionidae یا برایزبان و یبالفاصله پس از خروج از تخم م 

باشند، یم یگذارپس از آن قادر به تخم یمدت زمان كوتاه

ده زبان گذرانید در داخل تخم میتوئیرا كه پاراز یلذا مدت زمان

 یش دهندهیكامل( عمالً نما یاز تخم تا حشره یعنیاست )

 ;Safavi, 1973)باشد یک نسل میل مدت رشد و نمو طو

Godfray, 1994طول  ین پژوهش به منظور بررسی(. در ا

تخم سن گندم، پنج دسته  یدهایتوئیک نسل پارازی یدوره

 یسن بودند براهم یسن گندم كه همگ ییتا 82تا  89تخم 

درجه  62±6 یساعت داخل انکوباتور )دما 60مدت 

در  ییساعت روشنا 80و  %22±2 یوس، رطوبت نسبیسلس

د یتوئیروز( به طور جداگانه در معرض پنج گونه پارازشبانه

 Trissolcus manteroi (Kieffer, 1909)،Trissolcusشامل 

basalis،T. grandis، T. semistriatus و Ooencyrtus 

telenomicida تخم به طور  یهاقرار داده شدند. سپس دسته

با درپوش منفذدار قرار  یکیپالست یهاجداگانه داخل جعبه

ساعته، زمان  86مرتب  یدهایک هفته بعد با بازدیگرفتند و از 

هر گونه به  ید و مشاهدات براین گردییخروج زنبورها تع

هر  یسم و نسبت جنسیتید و درصد پارازیک ثبت گردیتفک

 یقرار گرفت. در خاتمه یابیز مورد ارزین هاگونهک از ی

ها در نرها و ماده یخارج شده برا ین زنبورهایانگیش، میآزما

 پنج تکرار جداگانه محاسبه شد.

 

 ج و بحثینتا

 یعیآفت در مزارع گندم و دشمنان طب یهاسن یاتنوع گونه

 گندمدها( سن یتوئی)شکارگران و پاراز

 یده، زنبورهایپنتاتوم یخانواده یهاسن یاتنوع گونه

ارگران د و شکیتوئیپاراز یهاد تخم سن گندم، مگسیتوئیپاراز

 کیار و قم به تفکیشده در مزارع گندم ساوه، شهر یآورجمع

 گردند.یر ارائه میدر ز

مربوط به  یهایداربرنمونهج یها: نتاسن یاتنوع گونه

 Pentatomoidea یباالخانواده یهاسن یاتنوع گونه یبررس

ار و قم نشان داد كه پنج گونه سن یدر مزارع گندم ساوه، شهر

ت دارند كه عبارتند از: یآفت در مزارع گندم مناطق مزبور فعال

خ ی: محل و تارAelia acuminata (Linnaeus, 1758)گونه  -8

 ؛ )هفت8930بهشت ی: )چهار نمونه(، ساوه، اردیآورجمع

 Ancyrosomaگونه  -6. 8930ار، خرداد ینمونه(، شهر

leucogrammes (Gmelin, 1790)یآورخ جمعی: محل و تار :

ار، ی؛ )هشت نمونه(، شهر8939بهشت ی)پنج نمونه(، قم، ارد

 ,Dolycoris baccarum (Linnaeusگونه  -9. 8930خرداد 

ت بهشینمونه(، ساوه، ارد 61: )یآورخ جمعی: محل و تار(1758

؛ )چهارده نمونه(، 8939بهشت یازده نمونه(، قم، اردی؛ )8930

 Eurydema ornataگونه  -0. 8930ار، خرداد یشهر

(Linnaeus, 1758)هشت نمونه(، یآورخ جمعی: محل و تار( :

ار، خرداد ی؛ )دوازده نمونه(، شهر8930بهشت یساوه، ارد

: Eurygaster integriceps Puton, 1881گونه  -2. 8930

بهشت یفراوان(، ساوه، ارد یها: )نمونهیآورخ جمعیمحل و تار

 یها؛ )نمونه8939بهشت یفراوان(، قم، ارد یها؛ )نمونه8930

فوق از  یهاگونه. تمام 8930ار، خرداد یفراوان(، شهر

 یاما سن گندم جزو خانواده Pentatomidae یخانواده

Scutelleridae (.0باشد )شکل یم 

 هد سن گندم: شش گونیتوئیپاراز یزنبورها یاتنوع گونه

 Trissolcus basalisشامل  Scelionidae یاز خانواده

(Wollaston, 1858) ،Trissolcus grandis Thomson, 

1861 ،Trissolcus semistriatus (Nees, 1834) ،Trissolcus 

manteroi (Kieffer, 1909) ،Trissolcus pseudoturesis 

(Ryakhovskii, 1959)  وTelenomus chloropus 

(Thomson, 1861) دیتوئیز زنبور پارازیو ن Ooencyrtus 

telenomicida (Vassiliev, 1904) یاز خانواده Encyrtidae 

که نیشدند. با توجه به ا ییو شناسا یآوراز مناطق مزبور جمع

 Trissolcusو  Trissolcus manteroi یدو گونه

pseudoturesis یپراكندگ ی، داراهاگونهر یبرخالف سا 

موارد به اشتباه  یباشند و در برخیدر كشور م یكمتر

ن دو یک مربوط به ایر تاكسونومی، لذا تصاواندشده ییشناسا

 شود.یگونه ارائه م

د سن گندم: پنج گونه مگس یتوئیپاراز یهامگس

 یرخانوادهیو ز Tachinidae ید از خانوادهیتوئیپاراز

Phasiinae گونه -8شدند كه عبارتند از:  یآورجمع Phasia 

crassipennis (Fabricius, 1794)یآورخ جمعی: محل و تار :

(، قم، 1♂3 ,♀♀؛ )8930بهشت ی(، ساوه، ارد2♂♂5 ,♀♀)
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 Phasia subcoleopterata گونه -6. 8939بهشت یارد

(Linnaeus, 1794)(، 1♂3 ,♀♀: )یآورخ جمعی: محل و تار

 -9. 8930ار، خرداد ی(، شهر2♀♀؛ )8930بهشت یساوه، ارد

خ ی: محل و تارEctophasia rubra (Girschner, 1888)گونه 

 گونه -0. 8930ار، خرداد ی(، شهر2♂♂2 ,♀♀: )یآورجمع

Elomya lateralis (Meigen, 1824)خ ی: محل و تار

قم، (، 2♀♀؛ )8939بهشت ی(، ساوه، ارد3♀♀: )یآورجمع

 Gymnosoma desertorum گونه -2. 8939بهشت یارد

(Rohdendorf, 1947)(، 4♀♀: )یآورخ جمعی: محل و تار

 .8939ساوه، خرداد 

ن یشده از مزارع گندم: در ا یآورجمع یشکارگرها

شامل  Nabidae یپژوهش دو گونه سن شکارگر از خانواده

Nabis (Nabis) palifer Seidenstücker, 1954  دوازده(

 Nabis (Nabis)ار( و ینمونه؛ مزارع گندم ساوه، قم و شهر

pseudoferus transcaspicus Remane, 1962  پنج نمونه؛(

 Rhynocorisز سن شکارگریار( و نیمزارع گندم ساوه و شهر

iracundus (Poda, 1761)  یاز خانواده Reduviidae  سه(

دند كه بر اساس یگرد یآورنمونه؛ مزارع گندم ساوه( جمع

ه ی( در تغذSchuh & Slater 1995; Henry 2009) یمنابع علم

 نیآفت نقش دارند. همچن یهاسن ین مختلف پورگیاز سن

شامل  Carabidae یسه گونه سوسک شکارگر از خانواده
Cicindela (Cicindela) monticola monticola Ménétriés, 

(، 8939بهشت یار، اردی)چهار نمونه؛ شهر 1832
Pachycarus (Mystropterus) brevipennis Chaudoir, 

 Harpalus( و 8939ار، خرداد ی)سه نمونه؛ شهر 1850

(Pseudoophonus) griseus (Panzer, 1797)  پنج نمونه؛(

دند. بر یگرد یآور( از مزارع گندم جمع8930ساوه، خرداد 

، صورت گرفته در مناطق مختلف كشور یهاژوهشاساس پ

سن گندم اعم از شکارگران  یعیاز دشمنان طب یفون متنوع

 ;Safavi, 1973دها در مزارع گندم وجود دارند )یتوئیو پاراز

Salavatian, 1991; Iranipour, 1996; Mehravar, 2000; 

Radjabi, 2000, 2007; Abdollahi, 2004;Samin et al., 

2010; Davari and Parker, 2018 .)(Salavatian 1991 از .)

درجه حرارت  T. semestriatus یز گونهین یمیط اقلینظر شرا

درجه  T. grandis یوس، اما گونهیدرجه سلس 62تا  61

 Zatyaminaدهد )یح میوس را ترجیدرجه سلس 91حرارت 

and Klechovskii, 1974.) 
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 Ancyrosomaگونه  -ب؛ Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)گونه  -شده از مزارع گندم. الف یآورجمع Pentatomoidea یباالخانواده یهاسن -0شکل 

leucogrammes (Gmelin, 1790) گونه  -ج و د؛Eurydema ornata (Linnaeus, 1758) گونه  -)دو فرم مختلف(؛ هDolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) ؛
Eurygaster integriceps Puton, 1881 

Figure 4- True bugs of Pentatomoidea, collected from wheat fields. Aelia acuminata (Linnaeus, 1758), Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 

1790), Eurydema ornata (Linnaeus, 1758), Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758), Eurygaster integriceps Puton, 1881 
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تخم  دیتوئیپاراز یسم( زنبورهایتی)درصد پاراز ییکارآ

 سن گندم

 د شامل یتوئیساوه. چهار گونه زنبور پاراز یمنطقه -الف

T. semistriatus ،T. grandis، Trissolcus manteroi  و

Telenomus chloropus دند یگرد یآورساوه جمع یاز منطقه

به  T. grandisو  T. semistriatus یان، دو گونهین میكه از ا

ن تراكم در اغلب مزارع گندم به عنوان یل دارا بودن باالتریدل

گردند. درصد یم ین منطقه معرفیغالب در ا یهاگونه

 یدهایتوئیپاراز ید شدهیتول یهاسم و درصد مادهیتیپاراز

 ارائه شده است. 2و  2 یهامزبور در شکل

 و  T. grandis ین پژوهش هر دو گونهیدر ا

T. semistriatus فعال در مناطق مختلف  یدهایتوئیجزو پاراز

ن یک رقابت بیرسد یهستند و به نظر م یداربرنمونهمورد 

ش مشابه یآنها كم و ب یسمیتیپاراز یآنها وجود دارد. منحن

سپس  ن ویفصل پائ یسم در ابتدایتین پارازیانگیبوده كه م

هر دو گونه  یبرا یروند كاهشت یو در نها یجیش تدریافزا

 کی ید نشان دهندهتوانمیت ین وضعیشود كه ایمشاهده م

ن ظهور یهمچنباشد. مزبور  ین دو گونهینوع رقابت ب

  یک هفته زودتر از گونهی T. grandis یزنبورها

T. semestriatus  .در مزارع گندم ساوه اتفاق افتاده است

  یگونه یفصل برا یابتداسم در یتین درصد پارازیانگیم

T. semestriatus (42/3%باالتر از گونه )ی T. grandis 

 سم یتیباشد اما در آخر فصل، درصد پارازی( م9/6%)

T. grandis (12/82%باالتر م )دو (. 2و  2 یهاباشد )شکلی

 و درصد یابیزبانیم یزبان رویزبان و سن میم یعامل گونه

دارند  یدارمعنیر یتأث T. semistriatusسم زنبور یتیپاراز

(Kivan and Kiliç, 2003در شرا .)ت یران فعالیا یمیط اقلی

 ن زنبور بهیشتر است. ایب هاگونهر یاز سا T. grandis یگونه

ه جین و رطوبت باال حساس است و در نتییپا یهادرجه حرارت

گرم و خشک كه  یابد اما در نواحییش میتلفات آن افزا

باشد یدرصد است، فعال م 21تا  01هوا حدود  یرطوبت نسب

ر یسا ن گونه ازیت ایدارد. فعال یینسبتاً باال یتیو تراكم جمع

  .شودیزودتر شروع م Trissolcusد یتوئیپاراز یزنبورها

                                                                 
1 Kairomone 
2 Ecological nich 
3 Arrestant 

از  یکی 8هارومونیقات پژوهشگران، كایبر اساس تحق

 دها بهیتوئیو جلب پاراز یابیزبانیعوامل مهم و كارآمد در م

كه ترشحات حشرات كامل  یباشند، به طوریها مزبانیم

ست ید به محل زیتوئیپاراز یزبان موجب جلب زنبورهایم

 et al.,2006; Afsheen  et al.,Salerno شود )یم 6زبانیم

نشان داده است كه  یشگاهیو آزما یا(. مطالعات مزرعه2008

زبان )سن گندم( یم ینرها یبا بو T. grandisزنبور  یهاماده

شوند و سپس شروع به یها جلب مست آنیط زیبه مح

 ,Conti and Colazzaند )ینمایتخم م یهادسته یجستجو

زبان )با نقش یتخم م یموجود در غشا یهارومونی(. كا2012

مانع  یرومون جستجوگری(، برخالف كا9متوقف كننده

اثرات  ی(. مطالعهPeri et al., 2011گردند )یزنبور م ییجابجا

 یساعته 86 یهاجدا شده از تخم یرومونیكا یعصاره

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) ی)از خانواده 

Pentatomidae یهااز محرك ترمهم( نشان داد كه نقش آن 

 Bin etباشد )یم T. basalisزنبور  یهادر جلب ماده یینایب

al., 1993; Colazza et al., 1999, 2009; Sales et al., 

2012.) 

ار، چهار گونه یشهر یدر منطقهار. یشهر یمنطقه -ب

 ، T. semistriatusد تخم سن گندم شامل یتوئیزنبور پاراز

T. pseudoturesis، T. basalis  وO. telenomicida 

 T. semistriatusفوق،  یهاگونهان یشدند. از م یآورجمع

ارائه شده  4آن در شکل  ییغالب منطقه بود و لذا كارآ یگونه

 است.

 سم دریتیق، درصد پارازین تحقیج ایبا توجه به نتا

ن یل ایصفر به دست آمد كه دل 81/6تا  62/8 یهاخیتار

مزبور  یهاخید مزارع گندم در تاریشد یموضوع سمپاش

ب كه موج یگر از عواملید یکیها، یباشد. عالوه بر سمپاشیم

سم در مزارع مختلف گندم یتیزان پارازیدر م ییهاجاد تفاوتیا

باشد. یم یاریمانند آب یاط متفاوت مزرعهیگردد، شرایم

 تحت یر زنبورها در مزارع گندم زمستانیاز تکث یاسهیمقا

ت سن گندم در جنوب یجمع یانبوه یر آن رویو تأث یاریآب

ج یانجام شد و نتا Areshnikov et al. (1987)ن توسط یاوكرا

 تیو فعال یبارور یرو یر مثبتیتأث یارینشان داد كه آب
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سن  یهاته شدن تخمیكه پاراز یماده دارد، به طور یزنبورها

شتر از مزارع یب یاریگندم توسط زنبورها در مزارع تحت آب

صورت گرفته توسط  یهاژوهشاست. در پ یاریبدون آب

Morales-Agacino (1972)  یژاكولو یبررس یران كه برایادر 

 T. semisteriatusغالت انجام گرفت، زنبور  یهاسن

غالت  سم آن دریتیزان پارازید منطقه و میتوئین پارازیترفراوان

درصد گزارش شده  61م یدرصد و در غالت د 11تا  21 یآب

 است.

 یزنبورها یا، تنوع گونهSmith (1996)بر اساس گزارش 

ش یشرفت فصل افزایمزارع گندم و جو با پد در یتوئیپاراز

د و گردیمساعدتر م ییط آب و هوایج شرایرا به تدریابد زییم

شود. یشتر میز بیها( ندها )سنیتوئیپاراز یهازبانیز تنوع مین

 ی، بارندگیابر ینامطلوب )هوا ییط آب و هواین شرایهمچن

زنبورها را ت ید فعالتوانمید( و تداوم آن یشد یو وزش بادها

رغم حضور در یكه زنبورها عل یتحت شعاع قرار دهد، به طور

 باشند.یم یسمیتیت پارازیط، فاقد فعالیمح

به  یاد تخم از منطقهیتوئیپاراز یغالب زنبورها یهاگونه

اشند بیگر متفاوت میبه سال د یاز سال یگر و حتید یمنطقه

(Radjabi and Amirnazari 1989; Wajnberg and Hassan, 

  ی، گونهSalavatian (1991)(. بر اساس مطالعات 1994

T. grandis باشد. یسن گندم م یغالب كشور بر رو یگونه

ها دیتوئیدر اصفهان، تراكم پاراز 8902 یال 8908 یهاسالدر 

 Martin et al. (1969)در مناطق تابستانه و زمستانه توسط 

و  T. grandis منطقه کیقرار گرفت كه در  یریگمورد اندازه

 نیهمچن بود. غالب T. semistriatus گرید یمنطقه سه در

Safavi (1973) ی گونهT. vassilievi  را در جنوب كشور

 & Radjabiسن گندم گزارش نمود.  یغالب رو یگونه

Amirnazari (1989) خود در مناطق مختلف  یهایدر بررس

 تیب غالبیترت یچهار استان تهران، لرستان، همدان و مركز

در  T. grandis یكه گونه ین نمودند، به طورییرا تع هاگونه

در  T. semistriatus ی، گونهیمورد بررس یست منطقهیب

  یدر سه منطقه و گونه T. vassilievi یزده منطقه، گونهیس

T. basalis  منطقه غالب بودند.ک یدر 

جعفرآباد قم، سه گونه  یدر منطقهقم.  یمنطقه -ج

شدند كه عبارت بودند  یآورد تخم سن گندم جمعیتوئیپاراز

ان ی. از مT. pseudoturesisو  T. semistriatus ،T. basalisاز: 

غالب منطقه بود و لذا  یگونه T. basalisفوق،  یهاگونه

زان ین میشده است. باالترارائه  1شکل آن در  ییكارآ

ن درصد یشتری( و ب%40/83خرداد ) یسم در ابتدایتیپاراز

در  خ هشتم خرداد به دست آمد.ید شده در تاریتول یهاماده

 د، در اغلب مواردیتوئیپاراز یزنبورها یرابطه با نسبت جنس

ها بود اما در موارد نادر نسبت به نفع ماده ینسبت جنس

ن پژوهش اگرچه ید. در ایبه نفع نرها مشاهده گرد یجنس

تلف مخ یدهایتوئیپاراز ین نسبت جنسیب یمشخص یرابطه

مختلف مشاهده نشده است اما در اغلب  یهاخیز در تاریو ن

ده د شیتول یهاسم، درصد مادهیتیش درصد پارازیموارد با افزا

 Hassell and Waag, 1984; Wajnberg)داد  نشان شیز افزاین

and Hassan, 1994). 

 طول به مربوط جیک نسل زنبور. نتای یطول دوره -9

 ، T. manteroiد یتوئیپاراز یزنبورها نسل کی یدوره

T. basalis ،T. grandis ،T. semistriatus ، 

T. pseudoturesis ،T. chloropus  وO. telenomicida  در

 آمده است. 8جدول 
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 ساوه یدر منطقه T. semistriatusد شده در زنبور یتول یهاسم و درصد مادهیتین درصد پارازیانگیم -2شکل 

Figure 5- Mean percent parasitism and produced females of T. semistriatus in Saveh. 
 

 
 ساوه یدر منطقه T. grandisد شده در زنبور یتول یهاسم و درصد مادهیتین درصد پارازیانگیم -2شکل 

Figure 6- Mean percent parasitism and produced females of T. grandis in Saveh 

0 0

9.75

14.05
17.27

19.73
22.44

24.39
21.22

18.36

11.85

0 0

51.35
53.47

56.87
59.52

54.61
57.19 56.77 57.41 58.17

0

10

20

30

40

50

60

70

13
94

/1
/1

2

13
94

/1
/1

9

13
94

/1
/2

6

13
94

/2
/3

13
94

/2
/1

0

13
94

/2
/1

5

13
94

/2
/2

2

13
94

/2
/2

9

13
94

/3
/6

13
94

/3
/1

3

13
94

/3
/2

0

Date of sampling

M
ea

n
 p

er
ce

n
t 

p
a

ra
si

ti
sm

 a
n

d
 p

ro
d

u
ce

d
 f

em
a

le
s

Percent paras itism

F emale percent

0
2.3

5.63
8.87

13.92
16.67

18.97 19.13
21.42

17.85

12.85

0 0

48.63
51.15

56.87

62.18
64.58

66.61
69.33

59.88
55.83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

13
94

/1
/1

2

13
94

/1
/1

9

13
94

/1
/2

6

13
94

/2
/3

13
94

/2
/1

0

13
94

/2
/1

5

13
94

/2
/2

2

13
94

/2
/2

9

13
94

/3
/6

13
94

/3
/1

3

13
94

/3
/2

0

Dates of sampling  ِ

M
ea

n
 p

er
ce

n
t 

p
a
ra

si
ti

sm
 a

n
d

 p
ro

d
u

ce
d

 f
em

a
le

s

P e rc e n t  pa ra s itis m

F em a le  pe rc e n t



 در ... (Eurygaster integriceps Puton - Hemiptera: Scutelleridaeدشمنان طبیعی سن گندم )                             82

 
 

 اریشهر یدر منطقه T. semistriatusد شده در زنبور یتول یهاسم و درصد مادهیتین درصد پارازیانگیم -4شکل 
Figure 7- Mean percent parasitism and produced females of T. semistriatus in Shahriyar 

 

 
 قم یدر منطقه T. basalisد شده در زنبور یتول یهاسم و درصد مادهیتین درصد پارازیانگیم -1شکل 

Figure 8- Mean percent parasitism and produced females of T. basalis in Shahriyar 
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 مهم تخم سن گندم. یدهایتوئیک نسل پارازی ین طول دورهیانگیم -8جدول 
Table 1- Mean longevity for a generation of sunn pest's egg parasitoids. 

 د )روز(یتوئیک نسل پارازی ین طول دورهیانگیم 
Developmental mean of a generation of parasitoid (day) 

 

 دیتوئیپاراز یگونه
Parasitoid species 

 نر
Male 

 ماده
Female 

Telenomus chloropus 9.93 10.74 
Trissolcus basalis 10.58 11.29 
Trissolcus grandis 9.81 11.08 

Trissolcus semistriatus 9.59 10.27 
Trissolcus manteroi 10.49 11.74 

T. pseudoturesis 12.04 12.87 
Ooencyrtus telenomicida 13.67 13.75 

 

 ک نسل زنبور ی ی، طول دوره8بر اساس جدول 

O. telenomicida دها است. یتوئیر پارازیاز سا تریطوالن

 T. semistriatusزنبور  یک نسل برای ین طول دورهیتركوتاه
از  یتعداد یک نسل برای یبه دست آمد. طول دوره

 Iranipourكرج توسط  یمهم در منطقه یدهایتوئیپاراز

 یدارا O. telenomicidaد و زنبور یمحاسبه گرد (1996)

 ن پژوهشیج اینسل بود كه با نتا ین طول دورهیتریطوالن

 یهایز بررسیق و نین تحقین در ایباشد. همچنیمنطبق م

Iranipour (1996)یک نسل محاسبه شده برای ی، طول دوره 

دها كمتر از ماده است )به جز یتوئیتمام پاراز یجنس نر برا

  O. telenomicida یگونه مورد در (.O. telenomicida یگونه

جه ین نتیکسان بود و اینر و ماده  یک نسل برای یطول دوره

د. در مورد یز مشاهده گردین Iranipour (1996)قات یدر تحق

وجود  ییهاها، مادهماده رغم تقدم نرها بهیعل هاگونهر یسا

 ا بر عکسیشگام ظاهر شدند یپ یداشتند كه هم زمان با نرها

آخر خارج شدند اما به  یهاوجود داشتند كه با ماده یینرها

نمونه )حدود پانزده  یادیتعداد ز یها روینکه بررسیل ایدل

موجود در  یهات تفاوتیزنبور( انجام گرفته است، در نها

ک یک نسل ی یده است. طول دورهن آشکار شیانگیم

شود یزنبورها محسوب م یمهم برا یت رقابتیخصوص

(Wajnberg and Hassan, 1994زنبورها .)ن ید ایتوئیپاراز ی

ک نسل )بر اساس جنس یطول  یب رقابتیپژوهش از نظر ترت

 باشند:یر قابل ارائه میماده( به صورت ز
O. telenomicida>T. pseudoturesis>T. manteroi>T. 

basalis>T. grandis>T. chloropus>T. semisteriatus 

                                                                 
1 Gregarious parasitism 

ها بر اساس طول نسل ماده یب رقابتین كه ترتیل ایدل

 یهدهبر ع یمتوال یهاد نسلین است كه تولیشود ایم میتنظ

سم یتیپاراز یدارا O. telenomicida یها است. گونهماده

م ک تخیک زنبور از یش از یكه ب یباشد، به طوریم 8یتجمع

 ی(. زنبورهاCusumano et al., 2012شوند )یزبان خارج میم

ر د یترنسل كوتاه یدوره یسم تجمعیتیپاراز یدهیواجد پد

 ,Boivin and van Baarenدارند ) یانفراد یسه با زنبورهایمقا

2000; Tena et al., 2008 در مطالعات .)Safavi (1973) 

 62كامل در  یرشد و نمو از تخم تا حشره یمتوسط دوره

ماده  یروز برا T. grandis، 88 یگونه یوس برایدرجه سلس

روز  T. reticulates، 2/80 یگونه ینر و برا یروز برا 0/81و 

 ج نشانین نتاید. این گردیینر تع یروز برا 80ماده و  یبرا

ها است رشد و نمو نرها كمتر از ماده یدهد كه طول دورهیم

 ن مدت معموالً اندك است.ین ایاگرچه اختالف متوسط ب

 

 یکل یگیرجهینت

ز ران ایدر مزارع گندم ا یدیک آفت كلیسن گندم به عنوان 

ر یاخ یهادههنسبتاً دور مطرح بوده است كه در  یهاسال

ش نهاده است یافزال مختلف رو به یمشکل آن به دال

(Radjabi, 2000امروزه كاربرد وس .)ه یها علكشع انواع آفتی

آن را كنترل نموده است اما با در نظر  یادین آفت تا حد زیا

 یو مخاطرات مربوط به سالمت یطیمحستیگرفتن مشکالت ز

ول من و قابل قبیک روش ایاست كه راهکار مزبور  یهیبشر، بد

مدت ها در كوتاهكشكاربرد حشره گردد. اگرچهیمحسوب نم



 در ... (Eurygaster integriceps Puton - Hemiptera: Scutelleridaeدشمنان طبیعی سن گندم )                             84

ود شیمؤثر در كنترل سن گندم محسوب م یک روش كاربردی

 کیولوژیاما در بلندمدت، استفاده از ارقام مقاوم و كنترل ب

 خطر از نظركم یهاكشح آفتیت و كاربرد صحیریهمراه با مد

 Moir andباشند )یه میقابل توص یطیمحستیو ز یاقتصاد

Szito, 2005 ن یجهت كنترل ا یمتنوع یهاروش(. اگرچه

ز قرار یمختلف مورد مطالعه ن یهانبهآفت وجود دارد و از ج

كنترل )مانند  یهاروشهركدام از  یریند، اما به كارگهارفتگ

 ییره( به تنهایو غ ییایمیک، شیولوژی، بی، زراعیکیمکان

ن یز ایآمتیدر كنترل موفق ید نقش كارآمد و ممتدتوانمین

(. Helyer et al., 2003; FAO, 2017آفت داشته باشد )

ت یری( و كارآمدتر از آن، مدIPMآفات ) یقیت تلفیریمد

 ینهیمؤثر در زم یهایجزو استراتژ 8(ICM) یمحصوالت زراع

باشند كه در یت میمن حائز اهمیز و ایآمتیكنترل موفق

ز به ین یزیآمتیج موفقیاند و نتاافتهیر توسعه یاخ یهاسال

 ;Kogan, 1998; Maredia et al., 2003اند )دنبال داشته

Corsi et al., 2012ر یز سایج پژوهش حاضر و نی(. نتا

 سن یعیصورت گرفته در رابطه با دشمنان طب یهاژوهشپ

 ;Safavi 1973; Radjabi and Amirnazari 1989گندم )

Iranipour 1996; Radjabi 2000; Ghahari et al., 2015 )

سن گندم در مزارع  یعیكه تنوع دشمنان طب دهندمینشان 

ن امر یباشد كه ایمالحظه و ارزشمند مران قابلیگندم ا

ف در مزارع گندم یالطعیوس یهاكشرغم كاربرد آفتیعل

از  یعیاز دشمنان طب 6تیاست حما یهیباشد. بدیكشور م

 یهاكشگوناگون به خصوص كاهش مصرف آفت یهانبهج

ه ب یعیدشمنان طب ییش كارآید به افزاتوانمی ییایمیش

.(Jervis, 2005)گردد منجر تخم دیتوئیپاراز یزنبورها خصوص
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Abstract 
Species diversity of natural enemies of Eurygaster integriceps Puton, 1881 (Hemiptera: 

Scutelleridae), and percent parasitism of egg parasitoids of sunn pest were studied in three regions, 

Saveh, Shahriyar and Qom. Upon the results of faunistic surveys, five species of Tachinidae 

(Diptera) including, Phasia crassipennis (Fabricius, 1794), Phasia subcoleopterata (Linnaeus, 

1794), Ectophasia rubra (Girschner, 1888), Elomya lateralis (Meigen, 1824), Gymnosoma 

desertorum (Rohdendorf, 1947), and seven species of egg parasitoids, Trissolcus basalis 

(Wollaston, 1858), Trissolcus grandis Thomson, 1861, Trissolcus pseudoturesis (Ryakhovskii, 

1959), Trissolcus manteroi (Kieffer, 1909), Telenomus chloropus (Thomson, 1861), Trissolcus 

semistriatus (Nees, 1834) (Hymenoptera: Scelionidae), and Ooencyrtus telenomicida (Vassiliev, 

1904) (Encyrtidae) were collected and identified. In Saveh, T. semistriatus and T. grandis were 

the dominant species which the highest percent parasitisms were 24.39% in 19th May 2015 for T. 

semistriatus and 21.42% in 27th May 2015 for T. grandis. In Shahriyar, T. semistriatus was the 

dominant and its hieghst percent parasitism was obtained 13.41% in 18th May 2015. In Qom, T. 

basalis, as the dominant species, showed 19.74% percent parasitism in 22th May 2015. 
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