
 

1 

 

 

سرپل شهرستان گندم مزارع در Cephus pygmeaus غالت خوار ساقه زنبور جمعیت تغییرات

 کرمانشاه استان ذهاب

 
 2، رسول زارعی سرچقا*1نوشین زندی سوهانی

 شناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایراندانشیار حشره 1

 شناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایرانحشره دانشجوی کارشناسی ارشد 2

 
 ( ,nzandisohani@yahoo.comzandi@ramin.ac.irآدرس رایانامه نویسنده رابط )*

 

 

 خالصه

-کی از آفات مهم غالت است که در برخی از سالی Cephus pygmeaus L. (Hym.: Cephidae)ار گندم زنبور ساقه خو

و 1931های زراعی در این بررسی تغییرات تراکم جمعیت این حشره طی سال تواند خسارت قابل توجهی وارد نماید.ها می

شروع رویش زمان از  رسی قرار گرفت. به این منظوردر مزرعه گندم در منطقه سرپل ذهاب در استان کرمانشاه مورد بر 1931

و تا زمان برداشت مصادف با اوایل  انجام شدصورت هفتگی برداری از مزرعه آغاز و بهگیاه در مزرعه بازدید، بررسی و نمونه

با استفاده از تور  برداری نوبت از بازدیدها  ضمن حرکت بر روی دو قطر مزرعه، نمونه هر خردادماه سال بعد ادامه داشت. در

اسفند ماه میانگین جمعیت زنبور  7برداری  حشره گیری انجام شد. بررسی نوسانات جمعیت در سال اول نشان داد که در  نمونه

یافته تا یش افزایت به تدریج جمعهای بعد یبردارنمونهعدد در واحد نمونه برداری در مزرعه بود. در  1ساقه خوار گندم کمتر از 

عدد( در مزرعه شمارش گردید. در اولین  71/12)جمعیت حشرات کامل زنبور  بیشترین 1931ماه فروردین 27ه در اینک

عدد در هر تور بود که تدریج با افزایش دما بر تعداد حشرات افزوده  8برداری در سال دوم میانگین جمعیت این حشره نمونه

عدد( در هر بار تورزنی مشاهده شد و بعد از آن به تدریج  11تعداد زنبور ) بیشترین 1931فروردین  22و  12های در تاریخ د.ش

 تا آخر فصل روند کاهشی داشت.

   
 گیرینمونه برداری، گندم، تراکم، تور حشرهکلمات کلیدی: 

 

 
 مقدمه  .1

 
زی دیده شد و های تهران و مرکابتدا در استان Cephus pygmeaus (Hym. Cephidae)زنبور ساقه خوار گندمدر ایران 

دوم غالت  یآفات درجه زکند و ااکنون در تمام مناطق کشور وجود دارد. این آفت عالوه بر گندم و جو به چاودار نیز حمله می

شود. خسارت این زنبور مربوط به الروهای آن است که بافت داخلی ساقه را به سمت پائین مورد تغذیه قرار محسوب می

های ها در ساقهدرصد کاهش وزن دانه کهیطورکنند بههای الغری را تولید میهای سفید و دانهسنبلههای آلوده دهد. ساقهمی
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 22تا  1شکنند. درصد آلودگی مزارع به الروهای این زنبور بین های آلوده با وزش باد میرسد. ساقهدرصد هم می 11آلوده تا 

 .[2] شده استدرصد گزارش

مری ضروری در تدوین برنامه های مدیریت تلفیقی آفات است. اولین گام برای تعیین زمان مناسب بررسی زیست شناسی آفات ا

در مورد بررسی تراکم زنبور ساقه خوار . [1] ست شناسی آن در شرایط صحرایی استکنترل آفات در هر منطقه مطالعه دقیق زی

پنج رقم جو به این آفت در منطقه کرج مورد بررسی غالت در ایران مطالعات محدودی صورت گرفته است. خسارت و آلودگی 

خوار غالت را مورد ( تاثیر تراکم بوته در میزان آلودگی گندم به ساقه1982. همچنین غدیری و صفایی )[3] قرار گرفته است

ت نیز بررسی شده . همچنین تاثیر سم فنیتروتیون مصرفی برای کنترل سن گندم بر زنبور ساقه خوار غال[5]اندبررسی قرار داده

. این بررسی با هدف مطالعه تغییرات جمعیت زنبور ساقه خوار غالت در مزارع گندم منطقه سرپل ذهاب استان [4]است

  انجام شد. 1931و  1931اه طی دو سال زراعی کرمانش

 
 
 هامواد و روش .2

 

 ذهاب، سرپل شهرستان در شدهانتخاب آبی گندم همزرعیک  در 1931-31 و 1939-31 زراعی هایسال در هاآزمایش

 پاشی وسم عدم مانند عواملی مزرعه انتخاب در .شد انجام باشد،می کرمانشاه استان در غالت کشت مهم مناطق از یکی که

 بود. هکتار یک حدود انتخابی مزرعه وسعت. شد گرفته نظر در دسترسی سهولت

برداری از بازدید، بررسی و نمونه 1931و  1939های سالمنظور بررسی تغییرات جمعیت از حدود اوایل اسفندماه به

شد و تا زمان برداشت مصادف با اوایل خردادماه سال بعد ادامه داشت. درهرنوبت از بازدیدها  صورت هفتگی انجاممزارع آغاز و به

 12ز تور حشره گیری )قطر دهانه برداری  با استفاده او در هرکدام از مزارع انتخابی ضمن حرکت بر روی دو قطر مزرعه، نمونه

ای، منظور حذف اثرات حاشیهمتر( انجام شد. بهسانتی 12متر و بلندی مخروط تور سانتی 122بلندی دسته  متر،سانتی

یافت. حشرات جمع آوری شده در هر بار های مرکزی ادامه متری مزارع آغاز شده و به سمت بخش 9تا  2برداری از عمق نمونه

پس از قرار گرفتن در شیشه حاوی سیانور و اطمینان از مرگ حشرات، جهت تفکیک و شناسایی درون شیشه های در تورزنی 

مودار قل شدند. پس از شمارش تعداد حشرات کامل زنبور ساقه خوار گندم در هر تاریخ نمونه برداری، نتدار به آزمایشگاه من

 رسم گردید.  Excelتغییرات جمعیت براساس تعداد حشرات کامل شمارش شده با استفاده از نرم افزار 

 
 

 نتایج و بحث .3

 

های هفتگی از ابتدای فصل رویش گندم تا زمان برداریخوار در مزارع گندم با نمونهتغییرات جمعیت زنبور ساقه

اسفند ماه میانگین  7برداری  دهد که در  نمونهجمعیت در سال اول نشان می قرار گرفت. بررسی نوسانات مطالعه موردبرداشت 

یت به تدریج جمعهای بعد یبردارنمونهعدد در واحد نمونه برداری در مزرعه بود. در  1جمعیت زنبور ساقه خوار گندم کمتر از 

(. در 1عدد( در مزرعه شمارش گردید )شکل 71/12بیشترین تعداد ) 1931ماه فروردین 27یافته تا اینکه جمعیت در یش افزا

ها افزوده شده تا عدد بود که تدریج با افزایش دما بر تعداد آن 8برداری در سال دوم میانگین جمعیت این حشره اولین نمونه

عد از آن به عدد( در هر بار تورزنی مشاهده شد و ب 11بیشترین تعداد زنبور ) 1931فروردین  22و  12های جایی که در تاریخ

 (.2ا آخر فصل روند کاهشی داشت )شکل تدریج ت
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 1333-1331ذهاب در سال زراعی  خوار در منطقه سرپلتغییرات فصلی جمعیت زنبور ساقه :1شکل 

 

 
 1331-1331ذهاب در سال زراعی  خوار در منطقه سرپلتغییرات فصلی جمعیت زنبور ساقه -22-1شکل 

 

دهد که تغییرات جمعیت در هر دو سال زراعی تقریبا از روند دوسال مطالعه نشان میمقایسه روند جمعیت آفت در 

مشابهی برخوردار بود. فعالیت آفت در هر دو سال زراعی از حدود اوایل اسفند ماه آغاز گردید و با افزایش دما تا پایان فصل روند 

های گندم و مناسب نبودن در هر دوسال به رسیدگی ساقهافزایشی نشان داد. احتماال کاهش جمعیت آفت در پایان فصل زراعی 

 گردد. بافت ساقه ها برای تخم ریزی و فعالیت حشرات بالغ این آفت مربوط می

 
 

 نتیجه گیری  .1
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عدد  11های نمونه برداری به میانگین با توجه به اینکه جمعیت حشرات کامل زنبورهای ساقه خوار غالت در برخی تاریخ

در مزارع گندم شهرستان  ها و خسارت این آفت رسد، لذا بررسیهای بیشتر در مورد میزان آلودگی ساقهزنی میدر هر بار تور

 گردد. سرپل ذهاب پیشنهاد می
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خاطرحمایت مالی در انجام بدین وسیله از مدیریت پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به

 ردد.پژوهش سپاسگزاری می گ
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ABSTRACT 
Cephus pygmeaus L. (Hym.: Cephidae) is one of the important pests of poaceae and cause the severe damage in 

cereal fields in some years. In this study, population dynamics of this pest was investigated in a wheat field in 

SarPol-e Zahab region, Kermanshah Province during 2015 and 2016 years.  For this purpose, weekly sampling 

from field was started from the beginning of plant growth and continued until the harvesting time. Sampling 

pattern was x-shaped and a sweep net was used during sampling. Results showed that in February 26, the mean 

number of pest was less than 4 adults per net. The population increased in next sampling dates and reached to 

12.75 adult per net in 16 April 2015. In the second year, the mean number of adults was 8 per net at the first 

sampling and then increased with increasing of the temperature. The maximum number of pest was more than 15 

adults per net in 1 and 15 April 2016 and then the population decreased until the end of wheat growing season.     
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