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ها در و میزان پارازیتیسم آن Eurygaster integriceps های پارازیتوئید سن گندممگس

 مزارع غالت منطقه الشتر استان لرستان
 

Parasitoid flies of the sunn pest, Eurygaster integriceps and their parasitism in 

cereal fields of Alshtar area of Lorestan province 

  

*2پورعباسی حبیب و 1جوانمرد احمدی ستار
  

 

 
 3/11/1396 :پذیرش                               2/3/1396: دریافت

 

 چکیده

. باشد یم Eurygaster integriceps Puton ،سن گندمالشتر استان لرستان،  در منطقهگندم آفات  نتری از مهم یکی

 ترشیب یخشکسال های خصوص خسارت آن در سال و به کند یوده ماز مزارع گندم را آل یادیآفت هر ساله سطح ز نیا

اعم از شکارگرها،  یعیدشمنان طبیا عوامل زنده  ریتأث تحت گریمانند حشرات د زیسن گندم ن تی. جمعباشد یم

مزارع  ازسن گندم پوره و بالغ مراحل  های پارازیتوئیدمگس در این تحقیق. گیردقرار می مارگرهابی و پارازیتوئیدها

و  Tachinidaeدر مجموع سه گونه مگس پارازیتوئید از خانواده  .آوری و شناسایی گردیدجمعالشتر  منطقهدر گندم 

 Elomya lateralis (Meigen, 1824) ،Phasiaهای شناسایی گردید که شامل گونه Phasiinaeزیرخانواده 

subcoleopterata (Linné, 1767)  وEliozeta helluo (Fabricius, 1805)  .دست آمده از درصد نتایج بهبودند

از دهه اول اردیبهشت ماه تا دهه دوم خرداد های پارازیتوئید نشان داد که پارازیتیسم افراد بالغ سن گندم توسط مگس

در  1394-95که حداکثر درصد پارازیتیسم در هر دو سال  طوریهاند. بهای بالغ از میزبان خود خارج شدهماه مگس

بیشتر بود.  هاتاریخدر این  نسبت به دو گونه دیگر E. helluoجمعیت گونه هه دوم و سوم اردیبهشت ماه مشاهده شد. د

با توجه به اینکه سطح وسیعی از اراضی درصد برآورد گردید.  60گونه تا حدود  سهپارازیتیسم توسط این  کل میزان

تواند گامی هر چند کوچک در راستای  نتایج حاصل میقابل کشت این منطقه به کشت گندم اختصاص دارد لذا 

 مدیریت سن گندم محسوب گردد.

 های پارازیتوئید، الشتر، لرستانسن گندم، مزارع غالت، مگس کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

میلیون  5/6ساالنه بیش از  باشد. یم ایجنوب غرب آس یهاو کشور انهیدر خاورم ییمحصول غذا نیترگندم، مهم

 300000حدود یابد که سهم استان لرستان از مقدار فوق،  هکتار از اراضی زراعی ایران به کشت گندم اختصاص می

های هرز در کشور ما حدود  ها و علف ناشی از آفات، بیماریمحصول گندم خسارت . (Anonymus, 2014)هکتار است 

 آور اختصاص دارد. بدین معنی که با مدیریت درصد آن به حشرات زیان 10-12درصد برآورد گردیده است که  35-30

افزایش داد و آن را به حداکثر عملکرد قابل دسترس  تا حد مطلوب راتوان عملکرد واقعی گندم  می، کنترل این عوامل و

ر شهرستان الشتر )سلسله( دکشت گندم  نکهیبا توجه به ا .(Radjabi, 2000) تر ساخت در شرایط دیم و آبی نزدیک

منطقه سن  نیآفات آن در ا نتری از مهم یکی ، لذاردیگ یانجام م و بیشتر به صورت دیم عیاستان لرستان در سطح وس

از  یادیهر ساله سطح ز Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) سن گندم،. باشد یگندم م

 ی. برا(Babali, 1999) باشد یم شتریب یخشکسال های خصوص خسارت آن در سال و به کردهمزارع گندم را آلوده 

در مرحله سن مادر و سن پوره استفاده  نیکش دلتامترحشره یادیآفت در شهرستان هر ساله از مقدار ز نیمبارزه با ا

 رو نی. از اتاس دهیموجودات و انسان گرد یسالمت یخطر برا جادیو ا ستیز طیمح یامر باعث آلودگ نیکه ا گردد یم

 .باشد یم تیکاهش مصرف سموم حائز اهم با هدفآفت  نیا یکیولوژیکنترل ب

در ایران هستند  سن گندمترین عوامل کنترل بیولوژیک از جمله مهم Tachinidaeه های پارازیتوئید از خانواد مگس

(Radjabi, 2000این مگس .) ها با  کنند و میزان پارازیتیسم آن های بالغ را پارازیته میو سن 5و  4های سنین  ها پوره

 .Heliozeta helluo Fست. گونه درصد( گزارش شده ا 40درصد )در موارد استثنایی تا  2-25توجه به شرایط منطقه 

های جامعی  ها بررسی . در رابطه با بیواکولوژی این مگسمعرفی شده استگونة غالب در اکثر مناطق کشور به عنوان 

در منطقة اصفهان و پیرهادی و ( 1380) ( در منطقة کرج، عبادی و جوزیانAmir-Maafi, 2001) معافیتوسط امیر

 ( در لرستان صورت گرفته است.Pirhadi and Radjabi, 2002رجبی )

 Elomyiaو  .F. Phasia crassipennis ،Clytiomyia helluo F های( گونهAlexandrov, 1947الکساندروف )

lateralis Mg گونه . ورامین گزارش نموده است شهرستان را ازP. subcoleoptrata  از ایالم گزارش شده است

(Iranipour, 2002گونه .) هایEctophasia oblonga ،H. helluo  وE. lateralis Mg  از استان کرمانشاه توسط

 (.,Jozyan 2004)اند شدهاز ایالم گزارش  subcoleoptrata. P و helluo. H های( وگونهRezabeigi, 1998بیگی )رضا

را از منطقه کرج  E. lateralisو  E. crassipennis ،H. helluo ،P. subcoleoptrataچهار گونه  (1370) افیمعامیر

و گونه غالب  بوده از اهمیت بیشتری برخوردار H. helluo. از میان آنها گونه (Amir-Maafi, 2001) گزارش کرده است

های پارازیتوئید  های مختلف مگس سی بیولوژی گونهدر خصوص برر های مورد بررسی بوده است.منطقه کرج در سال

 .Pگذرانی گونه (. زمستانIranipour et al., 2010سن گندم در ایران تحقیقات بسیار محدودی انجام شده است )

subcoleoptrata  به صورت شفیره در داخل بدن میزبان بوده، و حشرات کامل در فصل بهار یک هفته زودتر از سایر

دارای دو  C. helluo( گزارش نمود که گونه Dubina, 1975(. دوبینا )(Gözüaçik et al., 2010شوند  اهر میها ظ گونه

گذرانی سن گندم به میزبان، در اماکن زمستاننسل در سال بوده و زمستان را به صورت الرو سن دوم یا سوم در بدن 

 برد.  سر می

بیشترین درصد  گذرانی سن،بررسی مناطق زمستان ضمنایران،  هشت استان ر طرح جامع سن گندم درد

از درصد  3استان تهران، و کمترین آن در حدود از درصد  6/12 های پارازیتوئید به میزانتوسط زنبور پارازیتیسم

در  1367-69های های انجام شده طی سال (. بررسیAnonymus, 1997است )گزارش شده مرکزی و فارس  هایاستان

در گونه غالب نماید، و  نقش مهمی در کاهش جمعیت سن گندم ایفا می .H. helluo F گونهان داد که منطقه کرج نش

 .(Salavatian, 1991) این منطقه بوده است

https://www.sid.ir/En/Journal/SearchPaper.aspx?writer=22278
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 نیسن گندم انجام نگرفته است، بنابرا هایپارازیتوئیددر مزارع غالت شهرستان الشتر در مورد  یقیتاکنون تحق

به  یانیکمک شا تواند یمنطقه م نیا درشدن سن گندم ه تیدرصد پاراز نیی، تراکم و تعمهم و غالب های گونه ییشناسا

 های پارازیتوئیدمگس لیپتانس یو بررس ییشناسا ،آوری جمع مطالعه نیا یاصلدف ه آفت کند. نیا یکیولوژیکنترل ب

سطح وسیعی از اراضی قابل کشت  با توجه به اینکه .بودسن گندم در مزارع گندم شهرستان الشتر حشرات بالغ  پوره و

تواند گامی هر چند کوچک در راستای مدیریت سن گندم  این منطقه به کشت گندم اختصاص دارد لذا نتایج حاصل می

 محسوب گردد.

 

 هامواد و روش

  محل مطالعه

ن الشتر در مزارع غالت شهرستا 1394-95های ماه سالزراعی فروردین و اردیبهشتهای ماهمطالعه حاضر طی 

 N´81o طول جغرافیایی ) ، پرسک(E´31o 48  و عرض جغرافیایی N´86o 33  )طول جغرافیایی شامل مناطق جوانمرد

انجام ( E´25o 48 و عرض جغرافیایی  N´83o 33 طول جغرافیایی )دیمه و توه( E´35o 48 و عرض جغرافیایی  33

 گردید.

 

 بالغ گندم  ه و سنهای پارازیتوئید پورمگس شناسایی و آوریجمع

گذرانی سن گندم در محل زمستان Tachinidaeهای ها و از جمله مگسهای پارازیتوئیدآوری شفیرهدر ابتدا جمع

ان متا ز آوری شده مگس داخل یک ظرف پالستیکی در دمای اتاقهای جمعهای گون صورت گرفت. شفیرهدر زیر بوته

های لف سن گندم در زمانتهای مخهای مادر و پورهآوری سنجمع . همچنینندداری شدنگه حشرات کاملخروج 

خروج  دانه گندم خشک و آب تا زمان همراه باظروف پالستیکی درون مختلف از مزارع در فصل بهار صورت گرفت و 

دند. پس از منتقل ش% 75اتانول  الکلبه شناسایی جهت ها نمونه. سپس نگهداری شدندبدن سن های بالغ مگس

، آزمایشگاه Takuji Tachiهای پارازیتوئید برای شناسایی دقیق گونه برای دکتر های مگساسایی اولیه، نمونهشن

 ارسال گردیدند.ژاپن  Kyushuبیوسیستماتیک دانشگاه 

 

 هادادهتجزیه و تحلیل 

بار تا روز یک 10هر شروع و به فاصله  1395و  1394های اسفندماه سال 20برداری از مناطق مورد مطالعه از نمونه

 های فراوانی وجهت رسم نموداربرداری صورت گرفت. نوبت نمونه 13ماه ادامه یافت. در مجموع در هر سال  تیر 30

های استفاده شد. برای محاسبه درصد پارازیتیسم تعداد میزبان Excel برنامهها از تغییرات جمیعت این پارازیتوئید

برداری تقسیم آوری شده برای هر مرحله رشدی آفت در هر تاریخ نمونههای جمعزبانشده بر تعداد کل میپارازیته

 . گردید

 

 نتایج 

 های پارازیتوئیدهای مختلف مگسشناسایی گونه

 ،Elomya lateralis (Meigen, 1824)های نتایج تحقیق نشان داد که سه گونه مگس پارازیتوئید سن گندم به نام
Phasia subcoleoptrata (Linnaeus, 1767)  وEliozeta helluo (Fabricius, 1805)  منطقه الشتر در مزارع غالت

 شناسایی گردیدند. 
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  Elomya lateralis (Meigen, 1824) -الف
Synonyms: Elomya nebulosa Robineau-Desvoidy, 1830; E. nigra Robineau-Desvoidy, 1830; E. 

albiseta Macquart, 1834; E. flaviventris Macquart, 1834; E. albivillosa Macquart, 1835; E. lugubris 

Rondani, 1861; E. umbripennis Rondani, 1861; E. parva Rondani, 1868 (Tschorsnig and Herting 1994). 

 گردید. ماده( از سه منطقه مورد مطالعه جمع آوری 10نر و  15نمونه ) 25تعداد 

 

 اییپراکنش جغرافی

مناطق از بوده و  Phasiinae. این گونه متعلق به زیرخانواده شداین گونه برای اولین بار از شهرستان الشتر گزارش 

غرافیایی شامل استرالیا، یونان، فرانسه، مجارستان، اسپانیا، پرتغال، نواحی اروپای جنوبی، گرجستان، مختلف ج

رقیزستان، ترکمنستان، شرق سیبری، شرق دور، ایران، شمال آفریقا، آذربایجان و ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ق

 .( Herting and Dely-Draskovits, 1993; O’Hara, 2003) گزارش شدمغولستان و ترکیه 

 

 شناختیهای ریختویژگی

ی مرکب از نما  برابر عرض یک چشم  2/0ترین قسمت  متر؛ عرض پیشانی در باریک میلی 5/7-5/9طول بدن  نر:

 حدوداً چانهها نارنجی؛ طول پیش گردی خاکستری؛ پالپ  اربیتال و قسمت فوقانی صورت دارای پوشش-باال؛ ناحیه فرونتو

های چشمی و در قسمت زیرین دارای مو های پسرنگ در پشت مو  های سیاهسر فاقد مو چهار برابر عرض آن؛ پس

ای؛ تگوال و صفحه بازویی  سپرچه دارای دو جفت موی حاشیه گردی؛ پرونوتوم دارای پوشش سفید؛ سپر، سپرچه و پست

؛ (B-2)شکل  r-mبال به سمت جلوی بال خمیده و طول آن برابر رگبال عرضی  r4+5؛ ساقه سلول (1)شکل  بال سیاه

پای  ساق  سفید؛ متراکم هایمو دارای زیرین قسمت در میانی و های جلوییها و قاعده ران پاران تمام پا پاها سیاه؛ پیش

در یکی  سیاه و عمدتاً برابر طول بند آخر پنجه؛ شکم 6/0پشتی؛ طول ناخن پای جلویی    میانی دارای یک موی جلویی

 (.1ای )شکل  ها بدون موهای بلند حاشیه ها باز؛ ترژیت سیاه؛ استرنیت طولی نوار با زرد ها از نمونه

  (.1خمیده )شکل  بدن جلوی سمت به ریز سیاه؛ تخم کامال شکم تر؛ باریک پیشانی ماده:

   
 Elomya lateralisجنس ماده و چپ( جنس نر مگس پارازیتوئید  راست( -1شکل 

Fig. 1. Right) female and Left) male of parasitoid fly, Elomya lateralis 
 

 هامیزبان
Hemiptera: Pentatomidae: Aelia rostrata Boheman, 1852; Aelia acuminate (Linnaeus, 1758); A. 

furcula Fieber, 1868; A. melanota Fieber, 1868; A. virgate (Herrich & Schaffer, 1841); Carpocoris 

fuscipinus (Boheman, 1851); Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758); Eurydema ornatum (Linnaeus, 

1758); Scutelleridae: Eurygaster integriceps Puton, 1881; E. maura (Linnaeus, 1758); Coreidae: 

Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schaeffer, 1835) (Safavi, 1973; Radjabi, 2000; Samet et al., 1997; Kara 

and Tschorsnig, 2003). 

  Phasia subcoleopterata (Linnaeus, 1767)مگس پارازیتوئید  -ب
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Synonyms: Phorantha musciformis Rondani, 1861; Alophora abdominalis Girschner, 1887; A. ornata 

Girschner, 1887 (Tschorsnig and Herting 1994). 
 آوری گردید. از سه منطقه مورد مطالعه جمع ماده( از این مگس پارازیتوئید 0نر و  20نمونه ) 20تعداد 

 

 
( Tachinidae (Tschorsnig and Herting, 1994) ،Bهای پارازیتوئید مگسهای مرفولوژیک بال جلویی ( ویژگیA -2شکل 

  Eliozeta helluo( گونه Phasia subcoleopterata، D( گونه Elomya lateralis، Cگونه 

Fig. 2. A) Morphological characters of front wing Tachinidae parasitoid flies (Tschorsnig and Herting, 1994), B) 

Elomya lateralis, C) Phasia subcoleopterata, D) Eliozeta helluo 

 

 پراکنش جغرافیایی

مناطق  ازبوده و  Phasiinae. این گونه متعلق به زیرخانواده شداین گونه برای اولین بار از شهرستان الشتر گزارش 

غرافیایی شامل اتریش، جمهوری چک، یونان، مجارستان، ایتالیا، لهستان، اسپانیا، سوئد، نواحی اروپای مختلف ج

شمالی، گرجستان، آذربایجان و ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، جمهوری چک، شرق سیبری، فلسطین 

-Vanhara and Tschorsnig, 2006; Herting and Dely) زارش شده استگاشغالی، ترکیه، ایران و شمال آفریقا 

Draskovits, 1993) .این گونه توسط ( صامت و همکارانSamet et al., 1977از ) گردیدگزارش  ورامین شهرستان. 

 

 شناختیهای ریختویژگی

؛ شاخک های ساده عرض مثلث چشماندازه   دیگر به   های مرکب از هم متر؛ فاصله چشم میلی 5/8-10طول بدن  نر:

-ناحیه فرونتوساده متمایل به جلو؛  چشم   هایرنگ در قاعده؛ مو   ای تیره، بند سوم شاخک دارای نوار باریک قرمز قهوه

پایینی   گونه سفید؛ لبه های ها نارنجی مایل به زرد؛ مو های سیاه رنگ؛ پالپدارای یک ردیف نامنظم از مواربیتال 

مزوپلورن  پرونوتوم دارای دو موی بلند؛ پست سر سفید؛ سپر و سپرچه سیاه؛ های پسکناری مشخص؛ مو  مایصورت از ن

نارنجی؛ رنگ شکم  سینهها سیاه؛ باال؛ پا(C-2)شکل  دار ها طرح بال  صفحه بازویی بال نارنجی؛ های بلند سفید؛دارای مو

رنگ و دارای   ترژیت اول و دوم سیاه  لی میانی به رنگ سیاه؛ سینطو  از نارنجی روشن تا سیاه متغیر، و دارای یک نوار

 (.3های زرد رنگ بلند )شکل ها دارای مو ها و سطح شکمی ترژیت های سیاه؛ استرنیتمو

 .سیاه ها شفاف؛ رنگ شکم کامالً تر؛ بال پیشانی باریک ماده:
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 Phasia subcoleopterataمگس پارازیتوئید  نرجنس  -3شکل 

Fig. 3. Male of parasitoid fly, Phasia subcoleopterata 

 

 هامیزبان
Hemiptera: Pentatomidae: Aelia furcula Fieber, 1868; A. melanota Fieber, 1868; A. virgata Herrich-

Schaeffer, 1841; Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758); D. numidicus (Horvath); Carpocoris fuscispinus 

(Boheman, 1851); Stagonomus amoenus (Brulle, 1832); Scutelleridae: Eurygaster integriceps Puton, 

1881; E. maura (Linnaeus, 1758) (Radjabi, 2000; Sun and Marshall, 2003). 

 

  Eliozeta helluo (Fabricius, 1805)مگس پارازیتوئید  -ج
Synonyms: Tachina helvola Meigen, 1824; Clytia cylindrica Robineau-Desvoidy, 1830; C. gentilis 

Robineau-Desvoidy, 1830; C. aurea Robineau-Desvoidy, 1863; Clytiomya seiuncta Rondani, 1862 

(Tschorsnig and Herting 1994). 
 آوری گردید. طقه مورد مطالعه جمعماده( از این مگس پارازیتوئید از سه من 15نر و  30نمونه ) 45تعداد 

 

 پراکنش جغرافیایی

از بوده و  Phasiinaeاین گونه متعلق به زیرخانواده . گردیداین گونه برای اولین بار از شهرستان الشتر گزارش 

روسیه، نواحی اروپای شمالی، سیبری، قفقاز، اسرائیل، مجارستان، گرجستان، غرافیایی شامل مناطق مختلف ج

گزارش شده ایران  در استان تهرانجان و ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ترکیه و آذربای

 (.Herting, 1960; Draber–Monko, 1964; Viktorov, 1966; Kolomiets, 1976) است

 

  شناختیهای ریختویژگی

مرکب از نمای باال؛   رابر عرض یک چشم ب 85/0ترین قسمت  متر؛ عرض پیشانی در باریک میلی 7طول بدن  نر:

سر در قسمت باال فاقد  برابر عرض آن؛ پس 5/4چانه حدوداً ها نارنجی؛ طول پیش اربیتال بدون مو؛ پالپ-ناحیه فرونتو

سر سفید مایل به زرد؛ سپر و سپرچه سیاه و دارای پوشش گردی  های پسچشمی؛ مو های پسهای سیاه در عقب مومو

ها سیاه؛ ؛ پا(D-2)شکل  بال باز r4+5ای؛ صفحه بازویی بال نارنجی؛ سلول  پرچه دارای دو جفت موی حاشیهزرد رنگ؛ س

نارنجی و  برابر طول بند آخر پنجه؛ شکم 8/0پشتی؛ طول ناخن پای جلویی  پای میانی دارای دو موی جلویی  ساق 

های بلند های دوم تا پنجم دارای یک ردیف از مو تها باز؛ ترژی ترژیت اول و دوم سیاه؛ استرنیت حاشیه جلویی سین

 (.4ای )شکل  حاشیه

 (.4اربیتال دارای دو تا سه ردیف موی بلند )شکل -ناحیه فرونتو ماده:
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 Eliozeta helluoجنس ماده و چپ( جنس نر مگس پارازیتوئید  راست( -4شکل 

Fig. 4. Right) female and Left) male of parasitoid fly, Eliozeta helluo 

 

 هامیزبان
Hemiptera: Scutelleridae: Eurygaster integriceps Puton, 1881; Eurygaster maura (Linnaeus, 1758) 

(Kara and Tschorsnig, 2003). 

 درصد پارازیتیسم 

( 6و  5های پارازیتوئید )شکل درصد پارازیتیسم افراد بالغ سن گندم توسط مگس در ارتباط بادست آمده نتایج به

که  طوریههای بالغ از میزبان خود خارج شدند. باز دهه اول اردیبهشت ماه تا دهه دوم خرداد ماه مگسنشان داد که 

ها تاریخدر دهه دوم و سوم اردیبهشت ماه مشاهده شد. در این  1394-95حداکثر درصد پارازیتیسم در هر دو سال 

 60پارازیتیسم توسط این دو گونه تا حدود  کل تر بود. میزانبیش دیگرنسبت به دو گونه  E. helluoجمعیت گونه 

 درصد برآورد گردید.

 
 

 
 

 (1394-95برداری )درصد پارازیتیسم افراد بالغ سن گندم در مزارع غالت الشتر در سال اول نمونه -5شکل 

Fig. 5. Percentage of parasitism of the adult insects of the sunn pest in Alshtar cereal fields in the 

first year of sampling (2015-16)  
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 (1395-96درصد پارازیتیسم افراد بالغ سن گندم در مزارع غالت الشتر در سال دوم نمونه برداری ) -6شکل 

Fig. 6. Percentage of parasitism of the adult insects of the sunn pest in Alshtar cereal fields in the 

second year of sampling (2016-17) 
 

 بحث

 برداری در دوهای مختلف نمونههای پارازیتوئید در تاریخهای افراد بالغ سن گندم توسط مگسنمونه کل پارازیتیسم

 دودر طی  E. helluoبود. گونه  رـمتغی رـه الشتـمزرعه منطق سه هر درصد در 70 تا 60 بین 1394-95سال متوالی 

 و همکاران نـثمیهای داشت. بررسی و مستمر دایمی گیری حضورینمونه دوره تمام در و ودـب البـغ گونه سال

(Samin et al., 2010)  در ایران نشان داد که هفت گونه مگس پارازیتوئید شاملCistogaster globosa (Fabricius, 

1775) ،Ectophasia crassipennis (Fabricius, 1794) ،Ectophasia oblonga (Robineau-Desvoidy 1830) ،

Eliozeta helluo (Fabricius, 1805) ،Elomya lateralis (Meigen, 1824) ،Gymnosoma desertorum 

(Rohdendorf, 1947)  وPhasia subcoleoptrata (Linnaeus, 1767) .در مطالعه حاضر هم سه گونه مگس  بودند

های انجام گرفته در بر اساس بررسیآوری و شناسایی گردید که در سایر مناطق ایران وجود دارند. پارازیتوئید جمع

درصد  78حدود  E. helluoگونه  1973تا  1971های مناطق بالکاریا و کاباردینو کشور شوروی سابق در طی سال

گندم را پارازیته کرده و این گونه در شرایط مساعد قادر بوده تا مانع از افزایش جمعیت سن از آستانه  جمعیت سن

 ، در مطالعه حاضر هم همین گونه به عنوان گونه غالب شناسایی گردید. (Dubina, 1975) خسارت اقتصادی شود

را از منطقه  E. lateralisو  E. crassipennis ،H. helluo ،P. subcoleoptrataچهار گونه  1370معافی در سال امیر

از اهمیت بیشتری برخوردار، و گونه غالب  H. helluo(. از میان آنها گونه Amir-Maafi, 2001) کرج گزارش کرده است

های پارازیتوئید  های مختلف مگس در خصوص بررسی بیولوژی گونه های مورد بررسی بوده است.منطقه کرج در سال

(. گزارش شده است که Iranipour et al., 2010ر ایران تحقیقات بسیار محدودی انجام شده است )سن گندم د

به صورت شفیره در داخل بدن میزبان بوده، و حشرات کامل در فصل بهار  P. subcoleoptrataگذرانی گونه زمستان

( گزارش نمود که Dubina, 1975وبینا )(. د(Gözüaçik et al., 2010شوند  ها ظاهر می یک هفته زودتر از سایر گونه

در بدن میزبان، در اماکن  دارای دو نسل در سال بوده و زمستان را به صورت الرو سن دوم یا سوم C. helluoگونه 

برد. پس از ریزش گندم به مزارع، الرو پارازیتوئید مذکور میزبان را ترک و به شفیره  گذرانی سن گندم به سر میزمستان

ریزی سن گندم و حشرات کامل نسل اول آن در مرحله شود. حشرات کامل نسل اول آن در مرحله تخم تبدیل می

گردند.  ریزی سن گندم و حشرات کامل نسل دوم مصادف با ظهور حشرات کامل نسل جدید سن گندم ظاهر می تخم

پارازیتوئید موجود باشد، عمل دار به قدر کافی برای تغذیه حشرات کامل چنین، وی گزارش نمود وقتی گیاه گلهم
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مانند، و روز زنده می 1-2گیرد. حشرات کامل پارازیتوئید مذکور در شرایط غذا پارازیته کردن به نحو مؤثرتری انجام می

مانند. در طی این مدت هر پارازیتوئید روز زنده می 10وقتی شهد گل به اندازه کافی در دسترس داشته باشد حدود 

( در منطقه کراسنودار Perepelitsa, 1977(. پرپلیتسا )Khubenov, 1983تخم بگذارد ) 90حدود ماده قادر است 

انجام داده و گزارش نموده که گونه مذکور نسبت به گونه  P. subcoleoptrataشوروی سابق، تحقیقاتی را در مورد گونه 

C. helluo شفیره در داخل بدن میزبان بوده، و حشرات گذرانی آن به صورت  در درجه دوم اهمیت قرار دارد. زمستان

( گزارش نموده Amir-Maafi, 2001معافی )امیر شوند. ها ظاهر میکامل در فصل بهار، یک هفته زودتر از سایر گونه

باشند، و زمستان را به صورت الرو سن سوم در داخل بدن  پارازیتوئید سن گندم می  Tachinidaeهای است که مگس

برند. در بهار مدتی بعد از ریزش سن گندم به مزارع، از بدن میزبان خارج شده و در داخل خاک به  میسر میزبان به

شوند، که  ید اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت ماه ظاهر میئهای پارازیتو شوند. حشرات کامل مگس شفیره تبدیل می

ایط آب و هوایی کرج اوج تراکم حشرات کامل ریزی سن گندم در طبیعت است. در شر این موقع مصادف با شروع تخم

  با اوج تراکم میزبان هماهنگی خاصی دارد. Eliozetaو  Phasiaمگس جنس 

 4حدود  .Ectophasia spو گونه  درصد 12حدود  C. helluo، گونه 1980-1978های  در کشور بلغارستان در سال

میان افزایش فاصله گیاهان تولید کننده شهد و شمار است که  شده چنین، نشان دادهدرصد کارایی داشته است. هم

ها تغذیه  ها در مرحله حشره کامل از شهد گل رابطه معکوس وجود دارد، زیرا این مگس Ectophasiaحشرات کامل 

دهند. این موضوع نشان دهنده اهمیت وجود گیاهان تولید کننده شهد در جلب حشرات مفید  کرده و ادامه زندگی می

در کشور بلغارستان، این  Tachinidaeهای خانواده شماری از پارازیتوئیدهای بی به رغم وجود گونه باشد. می

عمل نمایند  Eurygasterهای جنس  توانند به عنوان یک عامل اساسی در کنترل خسارت گونه ها نمی پارازیتوئید

(Khubenov, 1983).  

درصد  19/0، و 1994درصد در زمستان سال  97/0رازیتوئید های پا در کشور ترکیه میزان پارازیتیسم توسط مگس

درصد در  70/7، و 1994درصد در سال  58/4بوده است. میانگین میزان پارازیتیسم در مزارع گندم  1995در سال 

در داخل مزارع بوده  1995درصد در سال  14/57و  1994درصد در سال  44، و حداکثر میزان پارازیتیسم 1995سال 

 .(Kivan, 1996)است 

های پارازیتوئید را روی هم رفته  میزان پارازیتیسم توسط مگس 1370( در سال Salavatian, 1991صلواتیان ) میر

با توجه به فراوانی جمعیت، پراکنش و کارایی بیشتر در  E. helluoطور کلی گونه هبدرصد برآورد کرده است.  10حدود 

گندم را از سن سوم تا  های سن ود. حشرات کامل نسل دوم مگس پارازیتوئید، پورهبررسی ایران، گونه غالب ب نقاط مورد

از دهه اول فروردین به مزارع  89ها در سال  کنند. اولین ریزش سن زمان ظهور حشرات کامل نسل جدید پارازیته می

ازیته شده در دهه سوم های پار شوند. اولین سن روز بعد از آن ظاهر می 10تا  7صورت گرفته و حشرات کامل مگس 

 ها مصادف با ظهور سنین سوم، چهارم و حشرات کامل نسل جدید سن معمولی گندم بود.ریزی آنپورگی بوده و تخم

با توجه به اینکه سطح وسیعی از اراضی قابل کشت این منطقه به کشت گندم اختصاص دارد لذا نتایج حاصل 

 ت سن گندم محسوب گردد.تواند گامی هر چند کوچک در راستای مدیری می
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ABSTRACT 

One of the most important pests in the Alshtar region is the sunn pest, Eurygaster integriceps Puton (Hemipterta: 

Scutelleridae). This pest infests a large part of the wheat fields each year, and more specifically its damage during 

the years when the drought occurs. The population of the sunn pest, like other insects, is affected by biotic factors or 

natural enemies, including predators, parasitoids, and pathogens. In this research, adult parasitic flies of the nymph 

and adult stages of E. integriceps in wheat fields of Alshtar region were collected and identified. In total, three 

species of parasitoid flies of the family Tachinidae and subfamily Phasiinae were identified including Elomya 

lateralis (Meigen, 1824), Phasia subcoleopterata (Linné, 1767) and Eliozeta helluo (Fabricius, 1805). The results of 

parasitism in adult stage of the sunn pest by parasitoid flies showed adult flies were emerged from their hosts from 

the first decade of May to the second decade of June. So that the highest rate of percentage of parasitism in both 

years (2015-17) was observed in the second and third decades of May. In these dates, the population of E. helluo 

species was higher than the other two species. The total parasitism by these tree species was estimated to be about 

60%. Due to the fact that a wide range of cultivated lands of this region is dedicated to wheat cultivation, the results 

can be considered as a small step in the management of the sunn pest. 
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