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چكیده
تنوع دشمنان طبیعی سن گندم ( )Eurygaster integriceps Puton, 1881 - Hemiptera: Scutelleridaeو درصد پارازیتیسم
زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم در سه منطقهی ساوه ،شهریار و قم مطالعه گردید .بر اساس نمونهبرداریهای انجام شده ،پنج
گونه مگس پارازیتوئید شامل )،Phasia subcoleopterata (Linnaeus, 1794) ،Phasia crassipennis (Fabricius, 1794
) Elomya lateralis (Meigen, 1824) ،Ectophasia rubra (Girschner, 1888و )Gymnosoma desertorum (Rohdendorf, 1947
از خانوادهی  Tachinidaeو هفت گونه زنبور پارازیتوئید شامل )Trissolcus grandis ،Trissolcus basalis (Wollaston, 1858
Trissolcus ،Trissolcus semistriatus (Nees, 1834) ،Trissolcus pseudoturesis (Ryakhovskii, 1959) ،Thomson, 1861
)( Telenomus chloropus (Thomson, 1861) ،manteroi (Kieffer, 1909از خانوادهی  )Scelionidaeو Ooencyrtus telenomicida
)( (Vassiliev, 1904از خانوادهی  )Encyrtidaeاز مناطق مزبور جمعآوری و شناسایی شدند .در منطقهی ساوه ،دو گونهی
 T. semistriatusو  T. grandisگونههای غالب بودند و باالترین درصد پارازیتیسم در این منطقه به میزان  60/93درصد در تاریخ
 8930/6/63برای  T. semestriatusو  68/06درصد در تاریخ  8930/9/2برای  T. grandisبه دست آمد .در منطقهی شهریار ،گونهی
 T. semistriatusبا حداكثر پارازیتیسم  89/08درصد در تاریخ  8930/6/61و در منطقهی قم ،گونهی  T. basalisبا حداكثر پارازیتیسم
 83/40درصد در تاریخ  8930/9/8جزء گونههای غالب مناطق مزبور بودند.

واژگان کلیدی :فون ،كارآیی ،درصد پارازیتیسم ،پارازیتوئید ،سن گندم

نشریه پژوهشهای گندم
دوره دوم .شماره اول (پیاپی  .)2بهار و تابستان 8931
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دشمنان طبیعی سن گندم ( )Eurygaster integriceps Puton - Hemiptera: Scutelleridaeدر ...

مقدمه
گندم نیز مانند سایر محصوالت كشاورزی دارای آفات و
بیماریهایی است كه در این میان ،بیشترین خسارت اقتصادی
ناشی از سن معمولی گندم 8میباشد .آفت مزبور عالوه بر
كاهش عملکرد محصول ،باعث كاهش كیفیت غذایی گندم
میشود ،به طوری كه تهیهی نان از گندمهایی با بیش از دو
تا سه درصد سنزدگی عمالً غیرممکن است ( Gostov and
 .)Kontev, 1983; Khanjani, 2006; Đurić et al., 2014این
آفت در مراحل پورگی و حشرهی كامل با استفاده از قطعات
دهانی زننده  -مکنده از دانههای شیری گندم تغذیه میكند
و كیفیت دانهها را كاهش میدهد ;(Stavraki, 1982
) .Radjabi, 2000سن گندم در عرض جغرافیایی  62تا 22
درجهی شمالی و طول جغرافیایی  61تا 11درجهی شرقی
انتشار دارد .این آفت در خاورمیانه (جنوب شرقی تركیه ،اكثر
مناطق ایران ،عراق ،سوریه ،لبنان ،فلسطین اشغالی) ،آسیای
میانه (قزاقستان ،ازبکستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان) ،اروپای
شرقی (كرواسی ،سیبری ،یوگوسالوی سابق ،یونان ،بلغارستان،
رومانی ،اكراین) و نیز افغانستان و پاكستان انتشار دارد
( .)Abdollahi, 2004; Davari and Parker, 2018در ایران،
سن گندم به جز نواحی اطراف دریای خزر ،كویرهای مركزی
ایران و حاشیهی خلیج فارس ،در سایر مناطق انتشار دارد كه
در صورت عدم مبارزهی مؤثر ،خسارت فراوانی وارد مینماید
( .)Khanjani, 2006; Bahrami et al., 2002قبل از گسترش
وسیع مبارزهی شیمیایی ،فعالیت سن گندم به مناطقی مانند
ورامین ،گرمسار ،اصفهان و فارس محدود بود ،اما در حال
حاضر انتشار سن در كشور بسیار وسیع میباشد و اغلب
مناطق گندمخیز كشور با این مشکل روبرو هستند
(.)Salavatian, 1991
به منظور مبارزه علیه سن گندم روشهای مختلفی مانند
استفاده از ارقام مقاوم ،روش شیمیایی ،روش زراعی ،كنترل
بیولوژیک و غیره مورد استفاده قرار میگیرند ،اما كارآمدترین
روش در این رابطه مدیریت تلفیقی آفت 6در قالب به كارگیری
چندین روش مبارزه به صورت تلفیقی میباشد ( Abrol,
 .)2014; Landis et al., 2016در این میان سموم شیمیایی

اگرچه اثرات سریع و كارآمدی دارند اما از طرف دیگر دارای
اثرات مخرب زیستمحیطی میباشند كه همین موضوع باعث
شده است تا عوامل كنترل بیولوژیک به تدریج جایگزین گردند
( .)Croft, 1990; Gurr and Wratten, 2000هدف از انجام
پژوهش حاضر معرفی مهمترین پارازیتوئیدهای فعال در مزارع
گندم ساوه ،قم و شهریار و نیز مطالعهی كارآیی زنبورهای
پارازیتوئید تخم سن گندم میباشد.
سن گندم دارای دشمنان طبیعی متعددی میباشد كه
كارآمدترین آنها زنبورهای پارازیتوئید خانوادهی Scelionidae
و به خصوص گونههای جنس  Trissolcusو مگسهای
پارازیتوئید خانوادهی  Tachinidaeمیباشند ;(Radjabi, 2000
) .Gözüaçık & Yiğit, 2016با توجه به اینکه زنبورهای مزبور
اولین مرحلهی زیستی آفت یعنی دستجات تخم را پارازیته
مینمایند از دیدگاه كنترل بیولوژیک از جایگاه بسیار ویژهای
برخوردار هستند (Wajnberg & Hassan, 1994; Smith,
 .)1996در رابطه با تنوع گونهای زنبورهای جنسهای
 Trissolcusو  Telenomusپژوهشهای زیادی در ایران
صورت گرفته است به طوری كه تاكنون به ترتیب  66و 80
گونه از مناطق مختلف كشور گزارش شده است (Ghahari et
).al., 2015
مواد و روشها
در پژوهش حاضر ،تنوع گونهای سنهای باالخانوادهی
 Pentatomoideaفعال در مزارع گندم ،تنوع گونهای
پارازیتوئیدهای سن گندم ،كارآیی (درصد پارازیتیسم)
زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم در سه استان مركزی
(ساوه) ،تهران (شهریار) و قم (جعفرآباد) (شکل  )8و نیز طول
دورهی یک نسل زنبورهای پارازیتوئید مورد مطالعه قرار
گرفت.

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

1
2

قهاری
تنوع گونهای سنهای آفت در مزارع گندم و دشمنان
طبیعی سن گندم
مطالعهی تنوع گونهای سنهای آفت مزارع گندم بر اساس
نمونهبرداری با استفاده از تور حشرهگیری صورت گرفت و
نمونههای جمعآوری شده پس از شناسایی اولیه ،نزد دكتر
( P. Mouletفرانسه) ارسال و مورد شناسایی قرار گرفتند .به
منظور بررسی تنوع گونهای پارازیتوئیدهای سن گندم،
دستجات تخم سن گندم از مناطق تحت نمونهبرداری
جمعآوری شده و در شرایط مناسب (دمای  ،62±6رطوبت
نسبی  22±2و  82ساعت روشناسیی در شبانهروز) قرار
گرفتند و پارازیتوئیدهای خارج شده جمعآوری و با استفاده
از كلیدهای تشخیص معتبر ( ;Kozlov and Lee, 1988
)Kononova, 1992; Kononova and Kozlov, 2008
شناسایی و مورد تأیید دكتر ( E. Koçakتركیه) قرار گرفتند.
در رابطه با مگسهای پارازیتوئید خانوادهی ،Tachinidae
پورههای سنین مختلف و حشرات كامل سن گندم پس از
جمعآوری از مزارع گندم ،داخل پتری و در كنار خوشههای
حاوی گندمهای شیری قرار گرفته و پتریها به درون انکوباتور
با شرایط فوق منتقل شدند و به تدریج پارازیتوئیدهای فعال
در بدن سنها خارج گردیدند .نمونههای به دست آمده با
استفاده از كلیدهای تشخیص معتبر ( ;Crosskey, 1976
 )Herting, 1984; Shima, 1999شناسایی و با نمونههایی كه
قبالً توسط دكتر ( K. Karaتركیه) شناسایی شده بودند ،مورد
مقایسه قرار گرفتند .در این پژوهش عالوه بر جمعآوری
دستجات تخم از روی برگ گندم ،دستجات تخم سن گندم و
نیز سایر سنهای  Pentatomidaeاز روی علفهای هرز داخل
مزارع گندم مانند خاكشیر تلخ و بذرك یا خونیواش (شکل
 )6جمعآوری گردیده و پرورش داده شدند .عالوه بر

9
جمعآوری پارازیتوئیدهای سن گندم ،برخی شکارگران
(سنهای شکارگر و سختبالپوشان خانوادهی )Carabidae
موجود در مناطق نمونهبرداری با استفاده از تور حشرهگیری
جمعآوری شدند.
کارآیی (درصد پارازیتیسم) زنبورهای پارازیتوئید تخم
سن گندم
به منظور بررسی كارآیی زنبورهای پارازیتوئید سن گندم
( ،)Scelionidaeدستجات تخم پارازیته شدهی سن گندم كه
از طریق تلههای تخم ( Asgari, 1996; Iranipour, 1996,
 )2003, 2006جمعآوری گردیدند (شکل  ،)9به منظور خروج
زنبورهای پارازیتوئید در داخل انکوباتور (دمای  ،62±6رطوبت
نسبی  22±2و  80ساعت روشنایی در شبانهروز) قرار گرفتند.
پس از خروج زنبورها ،عالوه بر تعیین گونه ،درصد پارازیتیسم
هر یک از گونهها در هر یک از مناطق و در هر یک از تاریخهای
نمونهبرداری تعیین گردید .مناطق نمونهبرداری شامل ساوه،
قم و شهریار و تاریخ نصب تلهها به محض مشاهدهی اولین
دستجات تخم سن گندم بود.
به این ترتیب تلهها در منطقهی ساوه در تاریخ
 8930/8/86تا ( 8930/9/61به فاصلهی یک هفته) ،در
منطقهی شهریار در تاریخ  8930/8/81تا ( 8930/9/81به
فاصلهی یک هفته) و در منطقهی قم در تاریخ 8930/8/80
تا ( 8930/9/66به فاصلهی یک هفته) نصب گردیدند.
شاخصهای مورد مطالعه در این پژوهش شامل تعداد تخم
پارازیته شده (تخمهای سیاه رنگ) جهت تعیین درصد
پارازیتیسم و نسبت جنسی پارازیتوئیدها بود كه به تفکیک
برای گونههای غالب در هر یک از مناطق ،مورد بررسی قرار
گرفت.

... ) درEurygaster integriceps Puton - Hemiptera: Scutelleridae( دشمنان طبیعی سن گندم

) مركزی (ساوه) و قم (بخش جعفرآباد،) مزارع گندم مورد مطالعه در سه استان تهران (شهریار-8 شکل
Figure 1- Sampled wheat fields in Tehran (Shahriyar), Markazi (Saveh) and Qom (Jaafar-Abad)

) بذرك یا خونیواش (چپ،) خاكشیر تلخ (راست. علفهای هرز مزارع گندم مورد نمونهبرداری-6 شکل
Figure 2- Erysimum odoratum (Brassicaceae) (right) and Phalaris minor (Poaceae) (left)
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 كاغذهای مقوایی زرد رنگ- ب. در حال تغذیه از خوشههای گندم و تخمگذاری روی كاغذهای آكاردیونی، سنهای ریخته شده روی بستر- الف-9 شکل
 كاغذهای جمعآوری- د. تله تخم نصب شده بر روی بوتهی گندم- ج.)Egg trap( محتوای دستجات تخم سن گندم جهت بهكارگیری به عنوان تلههای تخم
شده از تلههای تخم در داخل پتری جهت خروج زنبورهای پارازیتوئید
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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دشمنان طبیعی سن گندم ( )Eurygaster integriceps Puton - Hemiptera: Scutelleridaeدر ...

طول دورهی یك نسل زنبورهای پارازیتوئیدها
طول دورهی یک نسل زنبورهای پارازیتوئید یک ویژگی رقابتی
مهم محسوب میگردد و با توجه به اینکه مادههای زنبورهای
 Scelionidaeبالفاصله پس از خروج از تخم میزبان و یا برای
مدت زمان كوتاهی پس از آن قادر به تخمگذاری میباشند،
لذا مدت زمانی را كه پارازیتوئید در داخل تخم میزبان گذرانده
است (یعنی از تخم تا حشرهی كامل) عمالً نمایش دهندهی
طول مدت رشد و نمو یک نسل میباشد ;(Safavi, 1973
 .)Godfray, 1994در این پژوهش به منظور بررسی طول
دورهی یک نسل پارازیتوئیدهای تخم سن گندم ،پنج دسته
تخم  89تا  82تایی سن گندم كه همگی همسن بودند برای
مدت  60ساعت داخل انکوباتور (دمای  62±6درجه
سلسیوس ،رطوبت نسبی  %22±2و  80ساعت روشنایی در
شبانهروز) به طور جداگانه در معرض پنج گونه پارازیتوئید
شامل )Trissolcus ،Trissolcus manteroi (Kieffer, 1909
 T. semistriatus ،T. grandis،basalisو Ooencyrtus
 telenomicidaقرار داده شدند .سپس دستههای تخم به طور
جداگانه داخل جعبههای پالستیکی با درپوش منفذدار قرار
گرفتند و از یک هفته بعد با بازدیدهای مرتب  86ساعته ،زمان
خروج زنبورها تعیین گردید و مشاهدات برای هر گونه به
تفکیک ثبت گردید و درصد پارازیتیسم و نسبت جنسی هر
یک از گونهها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .در خاتمهی
آزمایش ،میانگین زنبورهای خارج شده برای نرها و مادهها در
پنج تکرار جداگانه محاسبه شد.
نتایج و بحث
تنوع گونهای سنهای آفت در مزارع گندم و دشمنان طبیعی
(شکارگران و پارازیتوئیدها) سن گندم
تنوع گونهای سنهای خانوادهی پنتاتومیده ،زنبورهای
پارازیتوئید تخم سن گندم ،مگسهای پارازیتوئید و شکارگران
جمعآوری شده در مزارع گندم ساوه ،شهریار و قم به تفکیک
در زیر ارائه میگردند.
تنوع گونهای سنها :نتایج نمونهبرداریهای مربوط به
بررسی تنوع گونهای سنهای باالخانوادهی Pentatomoidea
در مزارع گندم ساوه ،شهریار و قم نشان داد كه پنج گونه سن
آفت در مزارع گندم مناطق مزبور فعالیت دارند كه عبارتند از:

 -8گونه ) :Aelia acuminata (Linnaeus, 1758محل و تاریخ
جمعآوری( :چهار نمونه) ،ساوه ،اردیبهشت 8930؛ (هفت
نمونه) ،شهریار ،خرداد  -6 .8930گونه Ancyrosoma
) :leucogrammes (Gmelin, 1790محل و تاریخ جمعآوری:
(پنج نمونه) ،قم ،اردیبهشت 8939؛ (هشت نمونه) ،شهریار،
خرداد  -9 .8930گونه Dolycoris baccarum (Linnaeus,
) :1758محل و تاریخ جمعآوری 61( :نمونه) ،ساوه ،اردیبهشت
8930؛ (یازده نمونه) ،قم ،اردیبهشت 8939؛ (چهارده نمونه)،
شهریار ،خرداد  -0 .8930گونه Eurydema ornata
) :(Linnaeus, 1758محل و تاریخ جمعآوری( :هشت نمونه)،
ساوه ،اردیبهشت 8930؛ (دوازده نمونه) ،شهریار ،خرداد
 -2 .8930گونه :Eurygaster integriceps Puton, 1881
محل و تاریخ جمعآوری( :نمونههای فراوان) ،ساوه ،اردیبهشت
8930؛ (نمونههای فراوان) ،قم ،اردیبهشت 8939؛ (نمونههای
فراوان) ،شهریار ،خرداد  .8930تمام گونههای فوق از
خانوادهی  Pentatomidaeاما سن گندم جزو خانوادهی
 Scutelleridaeمیباشد (شکل .)0
تنوع گونهای زنبورهای پارازیتوئید سن گندم :شش گونه
از خانوادهی  Scelionidaeشامل Trissolcus basalis
)Trissolcus grandis Thomson, ،(Wollaston, 1858
Trissolcus ،Trissolcus semistriatus (Nees, 1834) ،1861
)Trissolcus pseudoturesis ،manteroi (Kieffer, 1909
) (Ryakhovskii, 1959و Telenomus chloropus
) (Thomson, 1861و نیز زنبور پارازیتوئید Ooencyrtus
) telenomicida (Vassiliev, 1904از خانوادهی Encyrtidae
از مناطق مزبور جمعآوری و شناسایی شدند .با توجه به اینکه
دو گونهی  Trissolcus manteroiو Trissolcus
 pseudoturesisبرخالف سایر گونهها ،دارای پراكندگی
كمتری در كشور میباشند و در برخی موارد به اشتباه
شناسایی شدهاند ،لذا تصاویر تاكسونومیک مربوط به این دو
گونه ارائه میشود.
مگسهای پارازیتوئید سن گندم :پنج گونه مگس
پارازیتوئید از خانوادهی  Tachinidaeو زیرخانوادهی
 Phasiinaeجمعآوری شدند كه عبارتند از -8 :گونه Phasia
) :crassipennis (Fabricius, 1794محل و تاریخ جمعآوری:
(♀♀ ،)2♂♂, 5ساوه ،اردیبهشت 8930؛ (♀♀ ،)1♂, 3قم،

قهاری
اردیبهشت  -6 .8939گونه

7
Phasia subcoleopterata

) :(Linnaeus, 1794محل و تاریخ جمعآوری،)1♂, 3♀♀( :
ساوه ،اردیبهشت 8930؛ (♀♀ ،)2شهریار ،خرداد -9 .8930
گونه ) :Ectophasia rubra (Girschner, 1888محل و تاریخ
جمعآوری ،)2♂♂, 2♀♀( :شهریار ،خرداد  -0 .8930گونه
) :Elomya lateralis (Meigen, 1824محل و تاریخ

جمعآوری ،)3♀♀( :ساوه ،اردیبهشت 8939؛ (♀♀ ،)2قم،
اردیبهشت  -2 .8939گونه Gymnosoma desertorum

) :(Rohdendorf, 1947محل و تاریخ جمعآوری،)4♀♀( :
ساوه ،خرداد .8939
شکارگرهای جمعآوری شده از مزارع گندم :در این
پژوهش دو گونه سن شکارگر از خانوادهی  Nabidaeشامل
( Nabis (Nabis) palifer Seidenstücker, 1954دوازده
نمونه؛ مزارع گندم ساوه ،قم و شهریار) و )Nabis (Nabis
( pseudoferus transcaspicus Remane, 1962پنج نمونه؛
مزارع گندم ساوه و شهریار) و نیز سن شکارگر Rhynocoris
) iracundus (Poda, 1761از خانوادهی ( Reduviidaeسه
نمونه؛ مزارع گندم ساوه) جمعآوری گردیدند كه بر اساس

منابع علمی ( )Schuh & Slater 1995; Henry 2009در تغذیه
از سنین مختلف پورگی سنهای آفت نقش دارند .همچنین
سه گونه سوسک شکارگر از خانوادهی  Carabidaeشامل
Cicindela (Cicindela) monticola monticola Ménétriés,
( 1832چهار نمونه؛ شهریار ،اردیبهشت ،)8939
Pachycarus (Mystropterus) brevipennis Chaudoir,
( 1850سه نمونه؛ شهریار ،خرداد  )8939و Harpalus

)( (Pseudoophonus) griseus (Panzer, 1797پنج نمونه؛
ساوه ،خرداد  )8930از مزارع گندم جمعآوری گردیدند .بر
اساس پژوهشهای صورت گرفته در مناطق مختلف كشور،
فون متنوعی از دشمنان طبیعی سن گندم اعم از شکارگران
و پارازیتوئیدها در مزارع گندم وجود دارند ( ;Safavi, 1973
;Salavatian, 1991; Iranipour, 1996; Mehravar, 2000
Radjabi, 2000, 2007; Abdollahi, 2004;Samin et al.,
 .)Salavatian 1991( .)2010; Davari and Parker, 2018از

نظر شرایط اقلیمی نیز گونهی  T. semestriatusدرجه حرارت
 61تا  62درجه سلسیوس ،اما گونهی  T. grandisدرجه
حرارت  91درجه سلسیوس را ترجیح میدهد ( Zatyamina
.)and Klechovskii, 1974

... ) درEurygaster integriceps Puton - Hemiptera: Scutelleridae( دشمنان طبیعی سن گندم
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 گونه-؛ بAelia acuminata (Linnaeus, 1758) گونه- الف. جمعآوری شده از مزارع گندمPentatomoidea  سنهای باالخانوادهی-0 شکل
؛Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)  گونه- (دو فرم مختلف)؛ هEurydema ornata (Linnaeus, 1758)  گونه-؛ ج و دleucogrammes (Gmelin, 1790)
Ancyrosoma

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

قهاری
کارآیی (درصد پارازیتیسم) زنبورهای پارازیتوئید تخم
سن گندم
الف -منطقهی ساوه .چهار گونه زنبور پارازیتوئید شامل
 Trissolcus manteroi ،T. grandis ،T. semistriatusو
 Telenomus chloropusاز منطقهی ساوه جمعآوری گردیدند
كه از این میان ،دو گونهی  T. semistriatusو  T. grandisبه
دلیل دارا بودن باالتری ن تراكم در اغلب مزارع گندم به عنوان
گونههای غالب در این منطقه معرفی میگردند .درصد
پارازیتیسم و درصد مادههای تولید شدهی پارازیتوئیدهای
مزبور در شکلهای  2و  2ارائه شده است.
در این پژوهش هر دو گونهی  T. grandisو
 T. semistriatusجزو پارازیتوئیدهای فعال در مناطق مختلف
مورد نمونهبرداری هستند و به نظر میرسد یک رقابت بین
آنها وجود دارد .منحنی پارازیتیسمی آنها كم و بیش مشابه
بوده كه میانگین پارازیتیسم در ابتدای فصل پائین و سپس
افزایش تدریجی و در نهایت روند كاهشی برای هر دو گونه
مشاهده میشود كه این وضعیت میتواند نشان دهندهی یک
نوع رقابت بین دو گونهی مزبور باشد .همچنین ظهور
زنبورهای  T. grandisیک هفته زودتر از گونهی
 T. semestriatusدر مزارع گندم ساوه اتفاق افتاده است.
میانگین درصد پارازیتیسم در ابتدای فصل برای گونهی
 )%3/42( T. semestriatusباالتر از گونهی T. grandis
( )%6/9میباشد اما در آخر فصل ،درصد پارازیتیسم
 )%82/12( T. grandisباالتر میباشد (شکلهای  2و  .)2دو
عامل گونهی میزبان و سن میزبان روی میزبانیابی و درصد
پارازیتیسم زنبور  T. semistriatusتأثیر معنیداری دارند
( .)Kivan and Kiliç, 2003در شرایط اقلیمی ایران فعالیت
گونهی  T. grandisاز سایر گونهها بیشتر است .این زنبور به
درجه حرارتهای پایین و رطوبت باال حساس است و در نتیجه
تلفات آن افزایش مییابد اما در نواحی گرم و خشک كه
رطوبت نسبی هوا حدود  01تا  21درصد است ،فعال میباشد
و تراكم جمعیتی نسبتاً باالیی دارد .فعالیت این گونه از سایر
زنبورهای پارازیتوئید  Trissolcusزودتر شروع میشود.
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بر اساس تحقیقات پژوهشگران ،كایرومونها 8یکی از
عوامل مهم و كارآمد در میزبانیابی و جلب پارازیتوئیدها به
میزبانها میباشند ،به طوری كه ترشحات حشرات كامل
میزبان موجب جلب زنبورهای پارازیتوئید به محل زیست
میزبان 6میشود ( Salerno et al., 2006; Afsheen et al.,
 .)2008مطالعات مزرعهای و آزمایشگاهی نشان داده است كه
مادههای زنبور  T. grandisبا بوی نرهای میزبان (سن گندم)
به محیط زیست آنها جلب میشوند و سپس شروع به
جستجوی دستههای تخم مینمایند ( Conti and Colazza,
 .)2012كایرومونهای موجود در غشای تخم میزبان (با نقش
متوقف كننده ،)9برخالف كایرومون جستجوگری مانع
جابجایی زنبور میگردند ( .)Peri et al., 2011مطالعهی اثرات
عصارهی كایرومونی جدا شده از تخمهای  86ساعتهی
)( Nezara viridula (Linnaeus, 1758از خانوادهی
 )Pentatomidaeنشان داد كه نقش آن مهمتر از محركهای
بینایی در جلب مادههای زنبور  T. basalisمیباشد ( Bin et
al., 1993; Colazza et al., 1999, 2009; Sales et al.,
.)2012

ب -منطقهی شهریار .در منطقهی شهریار ،چهار گونه
زنبور پارازیتوئید تخم سن گندم شامل ،T. semistriatus
 T. basalis ،T. pseudoturesisو O. telenomicida
جمعآوری شدند .از میان گونههای فوقT. semistriatus ،
گونهی غالب منطقه بود و لذا كارآیی آن در شکل  4ارائه شده
است.
با توجه به نتایج این تحقیق ،درصد پارازیتیسم در
تاریخهای  8/62تا  6/81صفر به دست آمد كه دلیل این
موضوع سمپاشی شدید مزارع گندم در تاریخهای مزبور
میباشد .عالوه بر سمپاشیها ،یکی دیگر از عواملی كه موجب
ایجاد تفاوتهایی در میزان پارازیتیسم در مزارع مختلف گندم
میگردد ،شرایط متفاوت مزرعهای مانند آبیاری میباشد.
مقایسهای از تکثیر زنبورها در مزارع گندم زمستانی تحت
آبیاری و تأثیر آن روی انبوهی جمعیت سن گندم در جنوب
اوكراین توسط ) Areshnikov et al. (1987انجام شد و نتایج
نشان داد كه آبیاری تأثیر مثبتی روی باروری و فعالیت
1

Kairomone
Ecological nich
3
Arrestant
2

81

دشمنان طبیعی سن گندم ( )Eurygaster integriceps Puton - Hemiptera: Scutelleridaeدر ...

زنبورهای ماده دارد ،به طوری كه پارازیته شدن تخمهای سن
گندم توسط زنبورها در مزارع تحت آبیاری بیشتر از مزارع
بدون آبیاری است .در پژوهشهای صورت گرفته توسط
) Morales-Agacino (1972در ایران كه برای بررسی اكولوژی
سنهای غالت انجام گرفت ،زنبور T. semisteriatus
فراوانترین پارازیتوئید منطقه و میزان پارازیتیسم آن در غالت
آبی  21تا  11درصد و در غالت دیم  61درصد گزارش شده
است.
بر اساس گزارش ) ،Smith (1996تنوع گونهای زنبورهای
پارازیتوئید در مزارع گندم و جو با پیشرفت فصل افزایش
مییابد زیرا به تدریج شرایط آب و هوایی مساعدتر میگردد و
نیز تنوع میزبانهای پارازیتوئیدها (سنها) نیز بیشتر میشود.
همچنین شرایط آب و هوایی نامطلوب (هوای ابری ،بارندگی
و وزش بادهای شدید) و تداوم آن میتواند فعالیت زنبورها را
تحت شعاع قرار دهد ،به طوری كه زنبورها علیرغم حضور در
محیط ،فاقد فعالیت پارازیتیسمی میباشند.
گونههای غالب زنبورهای پارازیتوئید تخم از منطقهای به
منطقهی دیگر و حتی از سالی به سال دیگر متفاوت میباشند
( Radjabi and Amirnazari 1989; Wajnberg and Hassan,
 .)1994بر اساس مطالعات ) ،Salavatian (1991گونهی
 T. grandisگونهی غالب كشور بر روی سن گندم میباشد.
در سالهای  8908الی  8902در اصفهان ،تراكم پارازیتوئیدها
در مناطق تابستانه و زمستانه توسط )Martin et al. (1969
مورد اندازهگیری قرار گرفت كه در یک منطقه  T. grandisو
در سه منطقهی دیگر  T. semistriatusغالب بود .همچنین
) Safavi (1973گونهی  T. vassilieviرا در جنوب كشور
گونهی غالب روی سن گندم گزارش نمودRadjabi & .

) Amirnazari (1989در بررسیهای خود در مناطق مختلف
چهار استان تهران ،لرستان ،همدان و مركزی ترتیب غالبیت
گونهها را تعیین نمودند ،به طوری كه گونهی  T. grandisدر
بیست منطقهی مورد بررسی ،گونهی  T. semistriatusدر
سیزده منطقه ،گونهی  T. vassilieviدر سه منطقه و گونهی
 T. basalisدر یک منطقه غالب بودند.
ج -منطقهی قم .در منطقهی جعفرآباد قم ،سه گونه
پارازیتوئید تخم سن گندم جمعآوری شدند كه عبارت بودند
از T. basalis ،T. semistriatus :و  .T. pseudoturesisاز میان
گونههای فوق T. basalis ،گونهی غالب منطقه بود و لذا
كارآیی آن در شکل  1ارائه شده است .باالترین میزان
پارازیتیسم در ابتدای خرداد ( )%83/40و بیشترین درصد
مادههای تولید شده در تاریخ هشتم خرداد به دست آمد .در
رابطه با نسبت جنسی زنبورهای پارازیتوئید ،در اغلب موارد
نسبت جنسی به نفع مادهها بود اما در موارد نادر نسبت
جنسی به نفع نرها مشاهده گردید .در این پژوهش اگرچه
رابطهی مشخصی بین نسبت جنسی پارازیتوئیدهای مختلف
و نیز در تاریخهای مختلف مشاهده نشده است اما در اغلب
موارد با افزایش درصد پارازیتیسم ،درصد مادههای تولید شده
نیز افزایش نشان داد (Hassell and Waag, 1984; Wajnberg
).and Hassan, 1994
 -9طول دورهی یک نسل زنبور .نتایج مربوط به طول
دورهی یک نسل زنبورهای پارازیتوئید ،T. manteroi
،T. semistriatus ،T. grandis ،T. basalis
 T. chloropus ،T. pseudoturesisو  O. telenomicidaدر
جدول  8آمده است.

قهاری
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 در منطقهی ساوهT. semistriatus  میانگین درصد پارازیتیسم و درصد مادههای تولید شده در زنبور-2 شکل

Mean percent parasitism and produced females

Figure 5- Mean percent parasitism and produced females of T. semistriatus in Saveh.
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 در منطقهی ساوهT. grandis  میانگین درصد پارازیتیسم و درصد مادههای تولید شده در زنبور-2 شکل
Figure 6- Mean percent parasitism and produced females of T. grandis in Saveh
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 در منطقهی شهریارT. semistriatus  میانگین درصد پارازیتیسم و درصد مادههای تولید شده در زنبور-4 شکل
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Figure 7- Mean percent parasitism and produced females of T. semistriatus in Shahriyar
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 در منطقهی قمT. basalis  میانگین درصد پارازیتیسم و درصد مادههای تولید شده در زنبور-1 شکل
Figure 8- Mean percent parasitism and produced females of T. basalis in Shahriyar
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جدول  -8میانگین طول دورهی یک نسل پارازیتوئیدهای مهم تخم سن گندم.
Table 1- Mean longevity for a generation of sunn pest's egg parasitoids.

میانگین طول دورهی یک نسل پارازیتوئید (روز)
)Developmental mean of a generation of parasitoid (day

گونهی پارازیتوئید

نر

ماده

Parasitoid species
Telenomus chloropus
Trissolcus basalis
Trissolcus grandis
Trissolcus semistriatus
Trissolcus manteroi
T. pseudoturesis
Ooencyrtus telenomicida

Male
9.93
10.58
9.81
9.59
10.49
12.04
13.67

Female
10.74
11.29
11.08
10.27
11.74
12.87
13.75

بر اساس جدول  ،8طول دورهی یک نسل زنبور
 O. telenomicidaطوالنیتر از سایر پارازیتوئیدها است.
كوتاهترین طول دورهی یک نسل برای زنبور T. semistriatus
به دست آمد .طول دورهی یک نسل برای تعدادی از
پارازیتوئیدهای مهم در منطقهی كرج توسط Iranipour
) (1996محاسبه گردید و زنبور  O. telenomicidaدارای
طوالنیترین طول دورهی نسل بود كه با نتایج این پژوهش
منطبق میباشد .همچنین در این تحقیق و نیز بررسیهای
) ،Iranipour (1996طول دورهی یک نسل محاسبه شده برای
جنس نر برای تمام پارازیتوئیدها كمتر از ماده است (به جز
گونهی  .)O.telenomicidaدر مورد گونهی O. telenomicida
طول دورهی یک نسل برای نر و ماده یکسان بود و این نتیجه
در تحقیقات ) Iranipour (1996نیز مشاهده گردید .در مورد
سایر گونهها علیرغم تقدم نرها به مادهها ،مادههایی وجود
داشتند كه هم زمان با نرهای پیشگام ظاهر شدند یا بر عکس
نرهایی وجود داشتند كه با مادههای آخر خارج شدند اما به
دلیل اینکه بررسیها روی تعداد زیادی نمونه (حدود پانزده
زنبور) انجام گرفته است ،در نهایت تفاوتهای موجود در
میانگین آشکار شده است .طول دورهی یک نسل یک
خصوصیت رقابتی مهم برای زنبورها محسوب میشود
( .)Wajnberg and Hassan, 1994زنبورهای پارازیتوئید این
پژوهش از نظر ترتیب رقابتی طول یک نسل (بر اساس جنس
ماده) به صورت زیر قابل ارائه میباشند:
O. telenomicida>T. pseudoturesis>T. manteroi>T.
basalis>T. grandis>T. chloropus>T. semisteriatus

دلیل این كه ترتیب رقابتی بر اساس طول نسل مادهها
تنظیم میشود این است كه تولید نسلهای متوالی بر عهدهی
مادهها است .گونهی  O. telenomicidaدارای پارازیتیسم
تجمعی 8میباشد ،به طوری كه بیش از یک زنبور از یک تخم
میزبان خارج میشوند ( .)Cusumano et al., 2012زنبورهای
واجد پدیدهی پارازیتیسم تجمعی دورهی نسل كوتاهتری در
مقایسه با زنبورهای انفرادی دارند ( Boivin and van Baaren,
 .)2000; Tena et al., 2008در مطالعات )Safavi (1973
متوسط دورهی رشد و نمو از تخم تا حشرهی كامل در 62
درجه سلسیوس برای گونهی  88 ،T. grandisروز برای ماده
و  81/0روز برای نر و برای گونهی  80/2 ،T. reticulatesروز
برای ماده و  80روز برای نر تعیین گردید .این نتایج نشان
میدهد كه طول دورهی رشد و نمو نرها كمتر از مادهها است
اگرچه اختالف متوسط بین این مدت معموالً اندك است.
نتیجهگیری کلی
سن گندم به عنوان یک آفت كلیدی در مزارع گندم ایران از
سالهای نسبتاً دور مطرح بوده است كه در دهههای اخیر
مشکل آن به دالیل مختلف رو به افزایش نهاده است
( .)Radjabi, 2000امروزه كاربرد وسیع انواع آفتكشها علیه
این آفت تا حد زیادی آن را كنترل نموده است اما با در نظر
گرفتن مشکالت زیستمحیطی و مخاطرات مربوط به سالمتی
بشر ،بدیهی است كه راهکار مزبور یک روش ایمن و قابل قبول
محسوب نمیگردد .اگرچه كاربرد حشرهكشها در كوتاهمدت
Gregarious parasitism

1

... ) درEurygaster integriceps Puton - Hemiptera: Scutelleridae( دشمنان طبیعی سن گندم
سالهای اخیر توسعه یافتهاند و نتایج موفقیتآمیزی نیز به
Kogan, 1998; Maredia et al., 2003; ( دنبال داشتهاند
 نتایج پژوهش حاضر و نیز سایر.)Corsi et al., 2012
پژوهشهای صورت گرفته در رابطه با دشمنان طبیعی سن
Safavi 1973; Radjabi and Amirnazari 1989; ( گندم
)Iranipour 1996; Radjabi 2000; Ghahari et al., 2015
نشان میدهند كه تنوع دشمنان طبیعی سن گندم در مزارع
گندم ایران قابلمالحظه و ارزشمند میباشد كه این امر
علیرغم كاربرد آفتكشهای وسیعالطیف در مزارع گندم
 از دشمنان طبیعی از6 بدیهی است حمایت.كشور میباشد
جنبههای گوناگون به خصوص كاهش مصرف آفتكشهای
شیمیایی میتواند به افزایش كارآیی دشمنان طبیعی به
.(Jervis, 2005)خصوص زنبورهای پارازیتوئید تخم منجر گردد
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یک روش كاربردی مؤثر در كنترل سن گندم محسوب میشود
 استفاده از ارقام مقاوم و كنترل بیولوژیک،اما در بلندمدت
همراه با مدیریت و كاربرد صحیح آفتكشهای كمخطر از نظر
Moir and ( اقتصادی و زیستمحیطی قابل توصیه میباشند
 اگرچه روشهای متنوعی جهت كنترل این.)Szito, 2005
آفت وجود دارد و از جنبههای مختلف مورد مطالعه نیز قرار
 اما به كارگیری هركدام از روشهای كنترل (مانند،گرفتهاند
 شیمیایی و غیره) به تنهایی، بیولوژیک، زراعی،مکانیکی
نمیتواند نقش كارآمد و ممتدی در كنترل موفقیتآمیز این
.)Helyer et al., 2003; FAO, 2017( آفت داشته باشد
 مدیریت،) و كارآمدتر از آنIPM( مدیریت تلفیقی آفات
 جزو استراتژیهای مؤثر در زمینهی8)ICM( محصوالت زراعی
كنترل موفقیتآمیز و ایمن حائز اهمیت میباشند كه در
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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.
Key words: Fauna, efficiency, Percent parasitism, Parasitoid, Sunn pest

