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 چکیده
هاي  باشند که بسیار تخصصی عمل کرده و کلیه گونه می Aphidiidaeها متعلق به خانواده  فراوانترین و مهمترین پارازیتوئیدهاي شته     

ررسی انتخابی در شهرستان کرمانشاه براي بگندم دو مزرعه از   83-85در این تحقیق طی سال هاي . کنند ها را پارازیته می آن فقط شته
عملیات نمونه برداري زراعی فصل  طول در هاي غالب گونهتغییرات جمعیت  با شته هاي میزبان وارتباط میزبانی زنبورهاي پارازیتوئید 

درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد و  2/74با  Sitobion avenaeنتایج نشان داد که شته گونه . انجام گرفت
با فراوانی   Diuraphis noxiaشته روسی گندم . درصد کمترین فراوانی جمعیت شته را داشت 8/0با  Schizaphis graminumگونه

  Aphidius rhopalosiphiزنبور پارازیتویید. ایست که فقط در منطقه معتدل استان کرمانشاه مشاهده گردیدتنها گونهدرصد  4/1
درصد در جایگاه  25با فراوانی   Lysiphlebus fabarum  ختصاص داده و زنبوردرصد از فراوانی را  به خود ا 3/33بعنوان گونه غالب، 

نیمه دوم اردیبهشت به بعد است، هر چند فعالیت آن ها از اوایل فروردین آغاز می شود، روند  ازاوج جمعیت شته غالب . دوم  قرار دارد
جمعیت زنبورهاي پارازیتویید از  .رسدهشت به پیک جمعیتی خود میو در نیمه اردیب شروعافزایشی قابل توجه این شته از اواخر فروردین 

دما، کمتر شده و دوباره با افزایش دما نسبی اردیبهشت با کاهش  اواسطها آغاز و از حدود نیمه فروردین همزمان با افزایش جمعیت شته
  .که در آخر اردیبهشت به اوج جمعیتی خود می رسدسیر صعودي داشته به نحوي

  
  کرمانشاه ،Aphidiidaeپارازیتویید زنبورهاي ، شته هاي گندم :ات کلیديکلم

  
  مقدمه

ها افزایش یافته و خسارت قابل که در بعضی سال ها جمعیت برخی از گونه آیند،محصوالت به شمار میمهم این از جمله آفات شته ها      
از باال خانواده  Aphelinidaeو  Ichneumonoideaاز باال خانواده  Aphidiidaeدو خانواده . کنندتوجهی به مزارع گندم و جو وارد می

Chalcidoidea ایران حدود  در .دهند ها را تشکیل می هاي بال غشائیان پارازیتوئیدهاي شته هاي سایر خانواده از گونه بعالوه تعداد کمی
 Aphidiidaeدو خانواده . اندغالت شناسایی و معرفی شدهگونه شته بر روي 10حدود که از این تعداد  گونه شته شناسایی شده است 300

هاي بال  هاي سایر خانواده از گونه بعالوه تعداد کمی Chalcidoideaاز باال خانواده  Aphelinidaeو  Ichneumonoideaاز باال خانواده 
  هاي کشاورزي دشمنان طبیعی مهمی ثر اکوسیستمپارازیتوئیدهاي این خانواده در اک. دهند ها را تشکیل می غشائیان پارازیتوئیدهاي شته

هاي  در استرالیا فراوانترین پارازیتوئید شته. باشند هاي کنترل بیولوژیک از پتانسیل زیادي برخوردار می بوده و در برنامه
هاي  ر خانوادههاي زی باشد که از هندوستان وارد شده و بسیاري از شته می  Aphidius colemaniزنبور   Aphidiidaeخانواده

Aphidinae و Myzinae زنبور پارازیتوئید . کندرا پارازیته میA. rhopalosiphi شته  را براي اولین بار در ایران از رويS. avenae 
  .)3(گردیددر مزارع گندم گرگان و گنبد گزارش 

  
  
  



 

٢ 

  
  بررسی منابع

هـاي کنتـرل بیولوژیـک از     بوده و در برنامه  زي دشمنان طبیعی مهمیهاي کشاور اکثر اکوسیستم در  Aphidiidaeپارازیتوئیدهاي خانواده 
هـا مـورد اسـتفاده     در کنترل بیولوژیک کالسیک شـته  Aphidiidaeگونه از پارازیتوئیدهاي خانواده  23. باشند پتانسیل زیادي برخوردار می

 درروي قسـمتهاي هـوایی گنـدم    را از گونه شـته   7تعداد   .)8(اندمورد تالش، پارازیتوئیدها مستقر شده 55مورد از  32قرار گرفته اند و در 
, A uzbekistanicus چهار گونه از زنبورهاي پارازیتوئید شته روسی گندم  با نامهاي علمی .)6(نموداستان کردستان جمع آوري و معرفی 

 P. volucre ,Aphelinus sp.  وD. rapae  وئید زنبور پارازیت. )4(شده استاز کرج جمع آوريA. rhopalosiphi      بـراي اولـین بـار
گونه زنبور پارازیتوئید جمـع آوري گردیـد    5در مزارع گندم گرگان و گنبد گزارش کردند، در این بررسی  S. avenaeشته  در ایران از روي

ر منـاطق گونـاگون پراکنـده    هـا د  فراوان تر و نسبت به سـایر پارازیتوئیـد   A. albipodus varipesو  D. rapaeکه از بین آنها دو گونه 
هـا بـوده    جزء کمیاب ترین گونـه  P. volucreفراوانی کمتري داشته و گونه A. matricariae و  A. uzbekistanicusهاي  گونه. بودند
شـده  ش به عنوان مهمترین و غالبترین پارازیتوییـدهاي شـته کلـزا از اسـتان کرمانشـاه گـزار        D. rapaeزنبور پارازیتویید گونه  .)3(است
  .)2(است

  
  مواد و روش ها

دو مزرعـه گنـدم بـا مسـاحت یـک       کرمانشـاه به منظور بررسی تغییرات جمعیت زنبورهاي پارازیتویید و شته هاي میزبان آنها در شهرستان 
هـاي مـنظم   رداريدر دوره رشد و نمو گندم با بازدیدهاي هفتگی و نمونه ب.  هکتار انتخاب شد و نمونه برداریهاي منظم هفتگی انجام گرفت

 10متر از همـدیگر انتخـاب شـد و در هـر ردیـف، از       10ردیف موازي به فواصل حدود  3 در هر بار نمونه گیري از هر مزرعهاز مزارع گندم  
 3ر متـر از همـدیگر د   10ساقه گندم به فواصل  30بدین ترتیب هر هفته تعداد . متر آماربرداري بعمل آمد 10ساقه به فاصله تقریبی حدود 

هـاي آزمـایش    به آرامی با قیچی بریده شده و بطور جداگانه در لولـه ) برگ ، ساقه و خوشه ( ردیف بررسی گردید و قسمتهاي آلوده به شته 
هاي جمع آوري شده در طـول   با توجه به فراوانی گونهشته و زنبور گونه غالب . براي شمارش و تشخیص و نگهداري به آزمایشگاه منتقل شد

داد بعنـوان گونـه    اي که در طول فصل زراعی بیشترین سهم از کـل جمعیـت را تشـکیل مـی    به عبارت دیگر گونه. عی تعیین گردیدفصل زرا
م یرسـ تExcel با استفاده از نرم افـزار   ي غالب هر منطقهها در پایان هر فصل زراعی نمودار تغییرات جمعیت گونهو  غالب در نظر گرفته شد

  .گردید
 

  نتایج و بحث
گونـه غالـب    2/74با فراوانی نسـبی   S. avenaeنتایج نشان داد که از بین پنج گونه شته جمع آوري شده از مناطق معتدل استان، گونه     

ایسـت  تنها گونـه  D. noxiaشته روسی گندم  .درصد کمترین فراوانی را به خود اختصاص داد 0/ 8با  S. graminumمنطقه بوده و گونه 
از جمعیت پایین و همچنین پراکنش محدود در استان برخـوردار   4/1با فراوانی  معتدل استان کرمانشاه مشاهده گردید وکه فقط در منطقه 

موسوم به شته روسـی فقـط بـه تعـداد معـدود و در        D. noxia ها ي صورت گرفته در مزارع گندم ورامین شتهبر اساس نتایج بررسی. بود
ها در ارتباط با تنوع زیسـتی   غالبیت گونهکه  نشان دادات تحقیق نتایج .)5(آوري گردید شت محصول جمعنزدیک به برداو اواخر فصل زراعی 

هـاي صـحرایی و    نتـایج حاصـل از بررسـی    .و تعداد هر گونه در شروع فصل زراعی بوده و گونه غالب ممکن است با گذشت زمان عوض شـود 
در بین پارازیتوییـدهاي جمـع    .گونه زنبور براي فون پارازیتوییدهاي مناطق معتدل استان گردید 4آزمایشگاهی منجر به شناسایی و معرفی 

اي دیگر به خود اختصـاص  درصد فراوانی جایگاه اول را دربین زنبوره 3/33گونه غالب منطقه بوده و با  A. rhopalosiphiآوري شده زنبور
 6همانطور که نتـایج منـدرج در جـدول شـماره     )2نمودار (داشت در مرتبه دوم فراوانی قرار درصد 25فراوانی با  L. fabarumگونه و  داده

ر تنها از مناطق معتدل استان جمع آوري شده انـد و د  Aphelinus spو  L.  fabarum  ،B.acalephaeنشان می دهد سه گونه زنبور 
  .A ها حاکی از آنست که در بین چهار گونه زنبور جمع آوري شده گونهبررسی. مناطق گرمسیر و سردسیر استان مشاهده نگردیدند
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rhopalosiphi همانطور که نمودار تغییرات جمعیت  .ها در مناطق گوناگون محیطی دیده شدند فراوان تر بوده و نسبت به سایر پارازیتوئید

در نیمه دوم اردیبهشت بـه بعـد     S. avenaeنشان می دهد اوج جمعیت شته غالب منطقه معتدل یعنی ) 1نمودار ( 1384ها در سال  شته
در  است، هر چند فعالیت آن ها از اوایل فروردین ماه آغاز می شود، روند افزایشی قابل توجه این شته از اواخر فروردین قابل مشاهده بـوده و 

هاي آزمایشی، گونه غالب و عمـده در  با وجود تفاوت محسوس شرایط آب و هوایی طی سال. رسدی خود مینیمه اردیبهشت به پیک جمعیت
 D. noxiaشته جمع آوري شده از مزارع گنـدم ورامـین  گونه  5میان در . باشدمی  S. avenaeمزرعه آزمایشی منطقه معتدل استان گونه 

 .M شـته  در حـالی کـه    آوري گردیـد  جمع) نزدیک به برداشت محصول(فصل زراعی  موسوم به شته روسی فقط به تعداد معدود و در اواخر
dirhodum  نیـز از   1379هاي مزارع گندم بوده و در سال  گونه غالب شته) 1380و  1378هاي  سال( در دو سال از سه سال مورد بررسی

جمعیتی شته هاي غالت در ورامین نشان دهنده این مطلب نتایج تحقیقات این محقق روي تغییرات  ).5(جمعیت قابل توجهی برخوردار بود
هـا بواسـطه واکـنش عـددي      فعالیت شکارگرها و از جمله کفشـدوزك ، باال بودهي غالت در ورامین ها جمعیت شتههایی که در سالاست که 

بـر  . ه اسـت ها گردید جابجایی غالبیت گونهو  S. avenaeو مانع از رشد جمعیت آتی گونه  هها در اوایل اردیبهشت ماه به اوج خود رسید آن
اردیبهشت ماه به اوج خود رسیده و از هفته سوم اردیبهشت ماه شـروع بـه کـاهش     هاي غالت اساس تحقیقات در استان تهران جمعیت شته

شـت مـاه بـه اوج خـود     از آفات مهم مزارع گندم منطقه گرگان و گنبد بوده و فعالیـت آن در اردیبه  S. avenaeهمچنین شته . )7(کندمی
  .)3(رسد می

 
  کرمانشاه مقایسه درصد فراوانی شته هاي میزبان در درودفرامان : 1نمودار شماره 
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  هاي پارازیتویید مزارع گندم معتدل استان کرمانشاهنسبت فراوانی زنبور: 2نمودار شماره 
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  کلی نتیجه گیري
جمعیت زنبورهاي پارازیتویید در مزرعه نشان می دهد   )2نمودار ( 1384در سال  هاپارازیتویید همانطور که نمودار تغییرات جمعیت    

ها آغاز و از دهم اردیبهشت با کاهش دما، جمعیت کمتر شده و دوباره با آزمایشی از حدود نیمه فروردین همزمان با افزایش جمعیت شته
پس از این تاریخ و به دنبال افزایش بیشتر . ج جمعیتی خود می رسدکه در آخر اردیبهشت به اوافزایش دما سیر صعودي داشته به نحوي

 .Lجمعیت زنبور پارازیتویید  .کنددرجه سلسیوس به باال جمعیت زنبور پارازیتویید و شته میزبان به شدت روند کاهشی پیدا می 20دما از 
fabarum  و شته میزبان آنAphis fabae این افزایش تا زمانی ادامه دارد که از دماي مطلوب رشد  همرا با افزایش دما ادامه داشته اما

با وجود اینکه شته هاي میزبان دو بار پیک جمعیتی نشان دادند با این وجود جمعیت زنبورها داراي سیر . )1(شته و پارازیتویید باالتر نرود
همچنین در خصوص ارتباط جمعیت . گندم استرشد پارازیتویید و میزبان مصادف با مراحل نهایی جمعیت کاهش تقریبا یکنواخت بوده و 

ها به شدت کاهش توان گفت که با خشک شدن گیاه در مراحل انتهایی رشدي، جمعیت شتهشته ها و پارازیتوییدها با فنولوژي گیاه، می
. شوند، نیز کاهش می یابدیافته و به دنبال آن جمعیت پارازیتوییدهاکه به لحاظ جستجوگري براي پیدا کردن میزبان دچار اختالل می

توان به دما، رطوبت، بارندگی، تغذیه که از مهمترین آنها میی است عیت پارازیتویید و میزبان تحت تاثیر عوامل محیطی مختلفمتغییرات ج
وجه قرار گیرد چرا جهت بررسی دقیق تر اثر همزمان عوامل ذکر شده و عوامل دیگر مانند باد باید مورد ت. و مرحله رشدي گیاه اشاره کرد

همچنین تغذیه و مراحل رشدي گیاه روي جمعیت . که شدت و سرعت باد روي قدرت جستجوگري و تخم ریزي زنبور پارازیتویید تاثیر دارد
از مواد  عامل مهم دیگر اثر گذار بر میزان پارازیتیسم زنبورهاي پارازیتویید استفاده. میزبان و در نتیجه پارازیتویید آن تاثیر گذار است

تري از تغییرات بنابر این توجه به این عوامل نتایج دقیق. یابدافزایش می شیمیایی در مزرعه است و با خاتمۀ سمپاشی میزان پارازیتیسم
تواند فراوانی  ها می فعالیت زیاد برخی از دشمنان طبیعی نظیر کفشدوزك .)1(جمعییت پارازیتویید و میزبان را به همراه خواهد داشت

. دهند هاي پارازیته و مومیایی را نیز مورد تغذیه قرار می ها حتی شته کفشدوزكگفته برخی محققین به . زنبورهاي پارازیتوئید را کاهش دهد
   .)5(بنابراین ممکن است باعث کاهش شدید نرخ رشد جمعیت زنبورهاي پارازیتوئید شوند
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  منابع 

پایان نامه . در شرایط آزمایشگاهی Lysiphlebus fabarum(Aphidiidae)بررسی بیولوژي زنبور . 1381. متین، شباقري .1
 . صفحه 91.  دانشکده کشاورزي، دانشگاه گیالن. کارشناسی ارشد

غالب آنها   يگونه ها تیجمع راتییو تغ ییمطالعه کارآو شته کلزا  دیتوئیپاراز يفون وپراکنش زنبورها یبررس. 1389. م ،توحیدي .2
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	به منظور بررسی تغییرات جمعیت زنبورهای پارازيتوييد و شته های میزبان آنها در شهرستان کرمانشاه دو مزرعه گندم با مساحت یک هکتار انتخاب شد و نمونه برداریهای منظم هفتگی انجام گرفت.  در دوره رشد و نمو گندم با بازديدهاي هفتگي و نمونه برداري�هاي منظم از مزارع گندم  در هر بار نمونه گيري از هر مزرعه 3 رديف موازي به فواصل حدود 10 متر از همديگر انتخاب شد و در هر رديف، از 10 ساقه به فاصله تقريبي حدود 10 متر آماربرداري بعمل آمد. بدين ترتيب هر هفته تعداد 30 ساقه گندم به فواصل 10 متر از همديگر در 3 رديف بررسي گرديد و قسمتهاي آلوده به شته ( برگ ، ساقه و خوشه ) به آرامي با قيچي بريده شده و بطور جداگانه در لولههاي آزمايش براي شمارش و تشخيص و نگهداري به آزمايشگاه منتقل شد. گونه غالب شته و زنبور با توجه به فراواني گونههاي جمع آوري شده در طول فصل زراعي تعيين گرديد. به عبارت ديگر گونه�اي كه در طول فصل زراعي بيشترين سهم از كل جمعيت را تشكيل ميداد بعنوان گونه غالب در نظر گرفته شد و در پايان هر فصل زراعي نمودار تغييرات جمعيت گونههاي غالب هر منطقه با استفاده از نرم افزار  Excelترسيم گرديد.




