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 خالصه

میلیون هکتار  5/6ساالنه بیش از  باشد.یم ایجنوب غرب آس یو کشورها انهیدر خاورم ییمحصول غذا نیگندم، مهمتر     
هکتار است.   300000مقدار فوق، حدود  یابد که سهم استان لرستان ازاز اراضی زراعی ایران به کشت گندم اختصاص می

به  زیآن ن شتریو ب ردیگیانجام م عیکشت گندم در سطح وس نکهیدر شهرستان الشتر )سلسله( استان لرستان با توجه به ا
 Eurygaster integriceps Puton ،منطقه سن گندم نیآفات آن در ا نتریاز مهم یکیطبعاً  ،باشدیم میصورت د

(Hemipterta: Scutelleridae) خصوص  و به کندیاز مزارع گندم را آلوده م یادیآفت هر ساله سطح ز نی. اباشدیم
 ریتأث گرتحتیمانند حشرات د زیسن گندم ن تیجمع. باشدیم شتریب افتد،یاتفاق م یکه خشکسال هاییخسارت آن در سال

های مگس در این تحقیق. قرار می گیرد مارگرهابی و پارازیتوئیدهااعم از شکارگرها،  یعیدشمنان طبیا عوامل زنده 
در مجموع سه  .جمع آوری و شناسایی گردیدسن گندم در مزارع گندم شهرستان الشتر پوره و حشرات بالغ  پارازیتوئید

 Elomyaشناسایی گردید که شامل گونه های  Phasiinaeو زیرخانواده  Tachinidaeگونه مگس پارازیتوئید از خانواده 

lateralis (Meigen, 1824) ،Phasia subcoleopterata (Linné, 1767)  وEliozeta helluo (Fabricius, 1805) 
از دهه اول های پارازیتوئید نشان داد که مگستوسط گندم  افراد بالغ سننتایج به دست آمده از درصد پارازیتیسم بودند. 

اند. بطوریکه حداکثر درصد پارازیتیسم در میزبان خود خارج شده اردیبهشت ماه تا دهه دوم خرداد ماه مگس های بالغ از
نسبت به  E. helluoها جمعیت گونه تاریخدر دهه دوم و سوم اردیبهشت ماه مشاهده شد. در این  1394-95هر دو سال 

ا توجه به اینکه سطح ب. گردید برآورد درصد 60توسط این دو گونه تا حدود  پارازیتیسم کل میزانبیشتر بود.  دو گونه دیگر
تواند گامی هر چند کوچک در وسیعی از اراضی قابل کشت این منطقه به کشت گندم اختصاص دارد لذا نتایج حاصل می

 راستای مدیریت سن گندم محسوب گردد.

 الشتر، لرستان، های پارازیتوئیدمزارع غالت، مگس، سن گندم کلمات کلیدی:

  

 مقدمه

میلیون هکتار  5/6ساالنه بیش از  باشد.یم ایجنوب غرب آس یو کشورها انهیدر خاورم ییل غذامحصو نیگندم، مهمتر     
 هکتار است  300000یابد که سهم استان لرستان از مقدار فوق، حدود از اراضی زراعی ایران به کشت گندم اختصاص می
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 10-12درصد برآورد گردیده است که  30-35های هرز در کشور ما حدود ها و علفخسارت ناشی از آفات، بیماری. ]1[
درصد عملکرد  12-10توان آور اختصاص دارد. بدین معنی که با مدیریت کنترل این عوامل، میدرصد آن به حشرات زیان

 . تر ساختواقعی گندم را افزایش داد و آن را به حداکثر عملکرد قابل دسترس در شرایط دیم و آبی نزدیک

به  زیآن ن شتریو ب ردیگیانجام م عیکشت گندم در سطح وس نکهیسلسله( استان لرستان با توجه به ادر شهرستان الشتر )
  ی. آفت نام برده شده با نام علمباشدیمنطقه سن گندم م نیآفات آن در ا نتریاز مهم یکیطبعاً  ،باشدیم میصورت د

Eurygaster integriceps Puton یاز راسته ( ناجورباالنHemipteraو خانواده )ی Scutelleride است باشدیم 
 یکه خشکسال هاییخصوص خسارت آن در سال و به کندیاز مزارع گندم را آلوده م یادیآفت هر ساله سطح ز نیا.]2[

ه در مرحل نیکش دلتامترحشره یادیآفت در شهرستان هر ساله از مقدار ز نیمبارزه با ا ی. براباشدیم شتریب افتد،یاتفاق م
موجودات و انسان  یسالمت یخطر برا جادیو ا ستیز طیمح یامر باعث آلودگ نیکه ا گرددیسن مادر و سن پوره استفاده م

 .باشدیم تیکاهش مصرف سموم حائز اهم لیآفت به دل نیا یکیولوژیکنترل ب رونی. از اتاس دهیگرد
. از عوامل زنده ردگییقرار م طیمح یزندهریزنده و غدو گروه عوامل  ریتأث گرتحتیمانند حشرات د زیسن گندم ن تیجمع

رطوبت  ،یدما، بارندگ م،یرا نام برد. غذا، اقل مارگرهابی و پارازیتوئیدهاآفت اعم از شکارگرها،  نیا یعیدشمنان طب توانیم
 باشندیسن گندم م تیجمع ییایموثر بر پو یزنده رغی عوامل جمله از هاکشو کاربرد آفت یکشاورز اتیباد، عمل ،ینسب

 نیسن گندم انجام نگرفته است، بنابرا هایپارازیتوئیددر مزارع غالت شهرستان الشتر در مورد  یقیتاکنون تحق .]3[
به  یانیکمک شا تواندیمنطقه م نیا درشدن سن گندم تهیدرصد پاراز نییمهم و غالب، تراکم و تع هایگونه ییشناسا

 د.آفت بکن نیا یکیولوژیکنترل ب
سن گندم پوره و حشرات بالغ  های پارازیتوئیدمگس لیپتانس یو بررس ینگهدار ،ییشناسا ،آوریطرح جمع نیا یهدف اصل

با توجه به اینکه سطح وسیعی از اراضی قابل کشت این منطقه به کشت گندم  .بوددر مزارع گندم شهرستان الشتر 
 کوچک در راستای مدیریت سن گندم محسوب گردد. تواند گامی هر چنداختصاص دارد لذا نتایج حاصل می

 

 روش پژوهش

  مطالعهمحل 

در مزارع غالت شهرستان الشتر شامل  1394-95های ماه سالهای زراعی فروردین و اردیبهشتمطالعه حاضر طی فصل
 . (2و  1)شکل  یددردیمه انجام گمناطق جوانمرد، پرسک و توه

 بالغ گندم  سنیتوئید پوره و پارازهای مگس شناسایی و جمع آوری

گذرانی سن گندم در زیر در محل زمستان Tachinidaeهای و از جمله مگس پارازیتوئیدهاهای آوری شفیرهدر ابتدا جمع
داری آوری شده مگس داخل یک ظرف پالستیکی در دمای اتاق نگههای جمع. شفیره(3)شکل  رفتگهای گون صورت بوته

های های مخنلف سن گندم در زمانهای مادر و پورهآوری سنز آن خارج گردد. همچنین جمعشده تا حشره کامل ا
وسیله دانه گندم خشک و مختلف از مزارع در فصل بهار صورت گرفته و به داخل ظروف پالستیکی انتقال و تغذیه آنها به

-ها داخل لوله. سپس شفیرهفتگرورت قرار دادن آب در داخل ظرف تا زمانی که شفیره مگس از بدن سن خارج شود، ص
-های پالستیکی قرار گرفته تا زمانی که حشره بالغ از آن خارج گردد. سپس نمونه ها تا زمان شناسایی در داخل الکل نگه

، Takuji Tachiهای پارازیتوئید برای شناسایی دقیق گونه برای دکتر های مگسپس از شناسایی اولیه، نمونه دند.شداری 
 ارسال گردیدند.  Kyushuیشگاه بیوسیستماتیک دانشگاه آزما
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 مزرعه غالت در یکی از مناطق نمونه برداری الشتر استان لرستان -1شکل 

 
 مزرعه غالت آلوده به سن گندم در یکی از مناطق نمونه برداری الشتر استان لرستان -2شکل 

 
  Tachinidae های مگسپارازیته شده توسط تخمسن گندم  -3شکل 
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 هاآنالیز داده
شود. برای محاسبه استفاده می Excelها از نرم افزار پارازیتوئیدجهت رسم نمودارهای فراوانی وتغییرات جمیعت این  

آوری شده برای هر مرحله رشدی آفت در های جمعشده بر تعداد کل میزبانهای پارازیتهدرصد  پارازیتیسم تعداد میزبان
شود. سپس با رسم شود. بدیهی است گه این محاسبه برای هر منطقه جداگانه انجام میداری تقسیم میبرهر تاریخ نمونه

 گیرد. های مختلف به صورت توصیفی مورد مقایسه قرار مینمودار وضیعت پارازیتیسم برای هر گونه در تاریخ
 

 نتایج و بحث

 های پارازیتوئید شناسایی شدهمگس

سن بالغ در مزارع غالت الشتر فعالیت پوره و شناسایی نشان داد که سه گونه مگس پارازیتوئید نتایج به دست آمده از      
 (.4)شکل دارند 

      
                                    Eliozeta helluo                                    Phasia subcoleopterata             

 
     Elomya lateralis      

 سن گندم در مزارع غالت الشتر لرستان پوره و بالغ سه گونه مگس پارازیتوئید -4شکل 
 

 : Elomya lateralis (Meigen, 1824)مگس پارازیتوئید  -1
استرالیا، یونان، فرانسه، مجارستان، شامل  غرافیاییدر مناطق مختلف ج بوده و Phasiinaeاین گونه متعلق به زیرخانواده 

اسپانیا، پرتغال، نواحی اروپای جنوبی، گرجستان، آذربایجان و ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، 
 .]5و  4[وجود دارد  شرق سیبری، شرق دور، ایران، شمال آفریقا، مغولستان و ترکیه
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 : Phasia subcoleopterata (Linné, 1767)مگس پارازیتوئید  -2
اتریش، جمهوری چک، یونان، شامل  غرافیاییبوده و در مناطق مختلف ج Phasiinaeاین گونه متعلق به زیرخانواده 

ن، تاجیکستان، مجارستان، ایتالیا، لهستان، اسپانیا، سوئد، نواحی اروپای شمالی، گرجستان، آذربایجان و ارمنستان، ازبکستا
 .]4و  6[ وجود دارد قرقیزستان، جمهوری چک، شرق سیبری، فلسطین اشغالی، ترکیه، ایران و شمال آفریقا

 : Eliozeta helluo (Fabricius, 1805)مگس پارازیتوئید  -3

ای شمالی، روسیه، نواحی اروپغرافیایی شامل بوده و در مناطق مختلف ج Phasiinaeاین گونه متعلق به زیرخانواده 
، ترکمنستان زستان،یقرق کستان،یو ارمنستان، ازبکستان، تاج جانیگرجستان، آذرباسیبری، قفقاز، اسرائیل، مجارستان، 

 .]9و  8، 7[ وجود دارد ایرانو  ترکیه

 

 درصد پارازیتیسم 

از نشان داد که  (6و  5شکل های پارازیتوئید )مگستوسط گندم  افراد بالغ سننتایج به دست آمده از درصد پارازیتیسم    
اند. بطوریکه حداکثر درصد دهه اول اردیبهشت ماه تا دهه دوم خرداد ماه مگس های بالغ از میزبان خود خارج شده

 .Eها جمعیت گونه تاریخدر دهه دوم و سوم اردیبهشت ماه مشاهده شد. در این  1394-95پارازیتیسم در هر دو سال 

helluo  گردید برآورد درصد 60توسط این دو گونه تا حدود  پارازیتیسم کل میزانبیشتر بود.  یگردنسبت به دو گونه. 

 

  
 (.1394در سال اول نمونه برداری ) درصد پارازیتیسم افراد بالغ سن گندم در مزارع غالت الشتر -5شکل 
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 (.1395در سال دوم نمونه برداری ) سم افراد بالغ سن گندم در مزارع غالت الشتردرصد پارازیتی -6شکل 

 
برداری در های مختلف نمونهدر تاریخهای پارازیتوئید توسط مگسهای افراد بالغ سن گندم نمونه کل پارازیتیسم     

 دودر طی  .helluo Eی د. گونهبو متغیر مزرعه منطقه الشتر سه هر درصد در 70تا  60بین 1394-95دوسال متوالی 

 10[و همکاران  Saminداشت. بررسی های  و مستمر دایمی گیری حضورینمونه یدوره تمام در و بود غالب یگونه سال

 Cistogaster globosa (Fabricius, 1775) ،Ectophasiaشامل  مگس پارازیتوئید نشان داد که هفت گونه ایراندر ]

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

(Fabricius, 1805) ،Elomya lateralis (Meigen, 1824) ،Gymnosoma desertorum (Rohdendorf, 1947)  و
Phasia subcoleoptrata (Linnaeus, 1767) .بودند 

گونه  1973تا  1971های در طی سال ریا و کاباردینو کشور شوروی سابقهای انجام گرفته در مناطق بالکابر اساس بررسی
E. helluo  جمعیت سن گندم را پارازیته کرده و این گونه در شرایط مساعد قادر بوده تا مانع از افزایش  درصد 78حدود

  .] 11[جمعیت سن از آستانه خسارت اقتصادی شود 

تواند ل کشت این منطقه به کشت گندم اختصاص دارد لذا نتایج حاصل میا توجه به اینکه سطح وسیعی از اراضی قابب
 گامی هر چند کوچک در راستای مدیریت سن گندم محسوب گردد.

 

 قدردانی 
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