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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.   300000ز مقدار فوق، حدود یابد که سهم استان لرستان ااز 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 زنبور در این تحقیق. قرار می گیرد مارگرهابی و پارازیتوئیدهااعم از شکارگرها،  یعیدشمنان طبیا عوامل زنده 
 زنبورگونه  دودر مجموع  .جمع آوری و شناسایی گردیدسن گندم در مزارع گندم شهرستان الشتر  تخم پارازیتوئید

و  Kozlov Le, 1977)( Trissolcus dircusشناسایی گردید که شامل گونه های  Scelionidaeپارازیتوئید از خانواده 
), 1903(Mayr ivassiliev )Microphanurus( solcusTris .های نتایج به دست آمده از درصد پارازیتیسم سن بودند

در دهه دوم و سوم اردیبهشت ماه حداکثر درصد پارازیتیسم در هر دو سال های پارازیتوئید نشان داد که زنبوربالغ توسط 
 کل میزانبیشتر بود.  vassilievi. T نسبت به گونه  dircus .Tها جمعیت گونه تاریخمشاهده شد. در این  95-1394

ا توجه به اینکه سطح وسیعی از اراضی قابل کشت این ب. گردید برآورد درصد 10توسط این دو گونه کمتر از  پارازیتیسم
م تواند گامی هر چند کوچک در راستای مدیریت سن گندمنطقه به کشت گندم اختصاص دارد لذا نتایج حاصل می

 محسوب گردد.

 مزارع غالت، زنبورهای پارازیتوئید، الشتر، لرستان، سن گندم کلمات کلیدی:

  

 مقدمه

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

 10-12درصد برآورد گردیده است که  30-35های هرز در کشور ما حدود ها و علفخسارت ناشی از آفات، بیماری. ]1[
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 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 نکهیدر شهرستان الشتر )سلسله( استان لرستان با توجه به ا
  ی. آفت نام برده شده با نام علمباشدیمنطقه سن گندم م نیاآفات آن در  نتریاز مهم یکیطبعاً  ،باشدیم میصورت د

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

در مرحله  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 یکیوژولیکنترل ب رونی. از اتاس دهیگرد
. از عوامل زنده ردگییقرار م طیمح یزندهریدو گروه عوامل زنده و غ ریتأث گرتحتیمانند حشرات د زیسن گندم ن تیجمع

رطوبت  ،یدما، بارندگ م،یقلرا نام برد. غذا، ا 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

 آفت بکند. نیا یکیولوژیکنترل ب
سن گندم در مزارع  تخم های پارازیتوئیدزنبور لیپتانس یو بررس ینگهدار ،ییشناسا ،آوریطرح جمع نیا یهدف اصل     

ه به اینکه سطح وسیعی از اراضی قابل کشت این منطقه به کشت گندم اختصاص دارد لذا با توج .بودگندم شهرستان الشتر 
 تواند گامی هر چند کوچک در راستای مدیریت سن گندم محسوب گردد.نتایج حاصل می

 

 روش پژوهش

  محل مطالعه

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

 گندم سنزنبورهای پارازیتوئید تخم  شناسایی و جمع آوری

 . برای نمونهگردیدگیری به صورت تصادفی از اوایل فروردین و هر سه روز یک بار انجام ی تور حشرهنمونه برداری به وسیله     
 د. ش. در هر تکرار حداقل پنج کادر انداخته (3)شکل  ی از تخم سن گندم از کادر استفاده شدبردار

ها، از نمونه تهیه تله نیاز برای مورد استفاده شد. تخم های تخم میزبانتله از هاپارازیتوئید جمع آوری برایهمچنین      
-گندم و تخم آنها از مزارع جمع سن کامل حشرات منظور، این . برایگردیدآوری شده از سطح مزرعه استفاده های جمع

داری های گندم خشک و آب نگهسانتی متر با دانه 30×40×55های کامل در ظروف پالستیکی به ابعاد د. سنیگردآوری 
 داریدرجه سلسیوس منتقل و تا مدتی نگه 4های پیدا شده در مزرعه را در یخچال در دمای ند و همچنین تخمدشمی

سانتی متری  5×15های تخم مقوایی به ابعاد ها در تهیه تلهند. از این تخمفتگرتدریج مورد استفاده قرار میشده و به
عدد به سقف و دیوارهای داخلی آنها  40ها به تعداد متوسط تا شده و تخم IIشد که دوبار به شکل حرف سبزرنگ استفاده 

 در گیریها در هر نوبت از نمونهند. پانزده عدد از این تلهدشبسته می گندم در مزرعهی هاچسبانده و با نخ کاموایی به بوته
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 سطح از متری یک ارتفاع در همدیگر، از متر فواصل پنج به هاند. تلهدشآوری میجمع بعد هفته یک و مزرعه گندم نصب هر

سی  10های آزمایش به حجم آوری در لولهجمعها پس از تله .نددشمی نصب شیروانی به حالت گندم هایبوته زمین روی
 8ساعت روشنایی و  16درصد و دوره نوری  50درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  26سی در داخل اتاقک رشد با دمای 

 د. فتنگرقرار می %75ها شمارش و سپس در اتانول ند. بعد از ظهور زنبورها، تعداد آندشداری میساعت تاریکی نگه

و سپس برای تایید برای  ندبررسی اولیه شد ،شناسایی ]4[معتبر استفاده از کلیدهای  آوری شده ابتدا باعنمونه های جم
 ند.ارسال شد ، خانم دکتر اسدی، دانشگاه تبریزمتخصصین مربوطه

 
 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 
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 های پارازیته شده سن گندم، چپ( تخمسن گندم های سالمراست( تخم -3شکل 

 

 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 هر 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 میبرداری تقسیم میتاریخ نمونه

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

 نتایج و بحث

 زنبورهای پارازیتوئید شناسایی شده

 شرح به پارازیتویید زنبور گونهدو  1394 -95های مزارع غالت الشتر لرستان در طی سال در بردارینمونه نوبت ده طی

 (.4)شکل  گردیدند اساییشن و آوریجمع ذیل

 

   
vassilievi )Microphanurus( Trissolcus               Trissolcus dircus                           

 دو گونه زنبور پارازیتوئید تخم سن گندم در مزارع غالت الشتر لرستان -4شکل 
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 : Kozlov Le, 1977)( Trissolcus dircusپارازیتوئید  زنبور -1
تا کنون گزارش نشده . در ایران ]5[ ترکمنستان، مغولستان گزارش شده استغرافیایی شامل ج محدوددر مناطق این گونه 

های دیگری این زنبور عالوه بر سن گندم میزبان. می شودگزارش منطقه الشتر استان لرستان از و برای اولین بار است که 
 Aelia acuminata (L.) ،Apodiphus amygdali Germ. ،Carpocorisمثل  Pentatomidaeهای خانواده از سن

fuscipinus Boh. ،Dolycoris baccarum L.  وGraphosoma lineatum (L.)  5[دارد [. 

 : vassilievi )Microphanurus( Trissolcus (Mayr, 1903)پارازیتوئید  زنبور -2

مناطق مرکزی ، اوکراین، روسیه، مولداوی، ارمنستان، مراکش، ریهسو، ترکیهغرافیایی شامل در مناطق مختلف جاین گونه 
در ایران از تهران، اصفهان، کرمان، فارس، کرمانشاه، مرکزی، همدان، لرستان، کرج و  .]6[وجود دارد ایران  آسیا و

عالوه بر سن گندم . این زنبور ]7[ساوجبالغ، زنجان، قزوین، کردستان، چهارمحال و بختیاری، مازندران گزارش شده است 
 Aelia acuminata (L.) ،Apodiphus amygdaliمثل  Pentatomidaeهای خانواده های دیگری از سنمیزبان

Germ.، Carpocoris fuscipinus Boh.، Dolycoris baccarum L.  وGraphosoma lineatum (L.)  و  8[دارد
9[. 

 درصد پارازیتیسم 

در دهه نشان داد که  (6و  5های پارازیتوئید )شکل زنبورتوسط  تخم های سنپارازیتیسم نتایج به دست آمده از درصد      
ها جمعیت گونه تاریخمشاهده شد. در این  1394-95دوم و سوم اردیبهشت ماه حداکثر درصد پارازیتیسم در هر دو سال 

dircus .T  نسبت به گونه vassilievi. T  .برآورد درصد 10ط این دو گونه کمتر از توس پارازیتیسم کل میزانبیشتر بود 
 .گردید

  

 
 (.1394در سال اول نمونه برداری ) های سن گندم در مزارع غالت الشتردرصد پارازیتیسم تخم -4شکل 
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 (.1395) دوم نمونه برداریر سال د های سن گندم در مزارع غالت الشتردرصد پارازیتیسم تخم -5شکل 

 

 15تا  10بین 1394-95نمونه های تخم سن گندم در تاریخ های مختلف نمونه برداری در دوسال متوالی  کل پارازیتیسم
 یدوره تمام در و بود غالب یگونه سال دودر طی  T. dircus یگونه. بود متغیر الشتر منطقهمزرعه  سه هر در درصد
در آذربایجان غربی نشان داد که هفت ] 10[بررسی های شفایی و همکاران . داشت مستمرو  دایمی ریحضو گیرینمونه

 .T. djadetshkoe (Ryachovski) ،Trissolcus grandis (Thomson) ،T. vassilievi (Mayr) ،Tگونه شامل 

rufiventris (Mayr) ،Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele ،O. telenomicida (Vassiliev)  وT. 

semistriatus (Nees)  گونه  مناطق تمامی در و سال دو هر درلب اکه گونه غبودندT. grandis بود. 

نشان داد که هشت گونه زنبور پارازیتوئید تخم در مزارع غالت استان تهران ] 11[و همکاران  Saminهمچنین مطالعات 
 T. circus Kozlov and Le ،T. djadetshko (Rjachovsky) ،T. festivaeفعالیت دارند که شامل شامل 

(Viktorov) ،T. grandis (Thomson) ،T. rufiventris (Mayr) ،T. semistriatus (Nees) ،T. simoni (Mayr)  و
T. vassilievi (Mayr)  مناطق گونه  تمامی در و سال دو هر درکه گونه غالب بودندT. grandis .بود 

تواند سطح وسیعی از اراضی قابل کشت این منطقه به کشت گندم اختصاص دارد لذا نتایج حاصل می ا توجه به اینکهب
 گامی هر چند کوچک در راستای مدیریت سن گندم محسوب گردد.

 

 قدردانی 

نحوی در پیشبرد اهداف طرح مثمرثمر بودند که به آزمایشگاه حشره شناسی دانشگاه شاهدهای از مساعدت     
  نماییم.ری میسپاسگزا
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