
  دانشکده کشاورزي

گروه گیاهپزشکی

  مطالعه بیواکولوژي و دشمنان طبیعی سن گندم

Eurygaster integriceps Puton  (Hem.: Scutelleridae)                      

  در منطقه کورائیم شهرستان نیر

  :اساتید راهنما

  دکتر قدیر نوري قنبالنی و دکتر سید علی اصغر فتحی

  :اد مشاوراست

دکتر ابراهیم ابراهیمی

  :توسط

  پریسا هنرمند

  دانشگاه محقق اردبیلی

  87شهریور 

  



                                                                                   ھنرمند: نام خانوادگي دانشجو

پریسا: نام

 Eurygaster  لوژي و دشمنان طبیعي سن گندممطالعھ بیواكو:عنوان پایان نامھ

integriceps Puton(Hem.:  Scutelleridae)در منطقھ كورائیم شھرستان نیر

دكتر قدیر نوري قنبالني و دكتر سید علي اصغر فتحي:اساتید راھنما
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: تاریخ فارغ التحصیلي                كشاورزي  :  دانشكده

٨١: تعداد صفحھ                         ٨٧/۶/٣١

.بیواكولوژي، دشمنان طبیعي، سن گندم، كورائیم: ھاكلید واژه

Eurygaster integricepsسن گندم،:  چكیده Put.ترین آفت گندم و سایر غالت در ،  مھم

در این تحقیق تراكم جمعیت مراحل مختلف زیستي سن . ایران و خاورمیانھ است

،  ١۵٠٠گندم و دشمنان طبیعي آن روي رقم دیم سرداري در ھر یك از ارتفاعات 

رتفاعات و در ھر یك از ا١٣٨۶كورائیم در سال يمتر در منطقھ١۶٠٠و ١۵۵٠

ھمچنین . مطالعھ شد١٣٨٧ي گیوي در سال متر در منطقھ١٧٠٠و ١۶۵٠، ١۶٠٠

جمعیت مراحل مختلف زیستي سن گندم و دشمنان طبیعي آن روي سھ گیاه میزبان 

ي گندم دیم سرداري، گندم آبي گاسكوژن و جوي دیم سھند در منطقھ: شامل

و جوي دیم ٢ندم دیم آذرو نیز گندم دیم سرداري، گ١٣٨۶كورائیم در سال 

ھا در ھر دو منطقھ بردارينمونھ. بررسي شد١٣٨٧ي گیوي در سال سھند در منطقھ

بھ دو روش كادر انداختن و تور زدن  بھ صورت تصادفي از اردیبھشت تا مرداد 

 ThomsonTrissolcusدر ھر دو منطقھ زنبور . انجام شد١٣٨٧و ١٣٨۶ھاي ماه سال

grandis(Hym: Scelionidae)ي غالب پارازیتویید تخم شناسایي گردیدبھ عنوان گونھ .

بھ عنوان زنبور پارازیتویید تخم با ) Ooencyrtus sp.)Hym: Encyrtidaeزنبورضمناً 

.Role-Desv: ھمچنین چھار گونھ مگس پارازیتویید شامل. آوري شدجمعیت كمتر جمع

oblongaEctophasia ،Phasia subcoleoptrata L.،F. Eliozeta helluo وMeig.lateralisElomyia

)Dip: Tachinidae(نتایج این . آوري شدنددر این تحقیق از روي سن گندم جمع

ي كورائیم و گیوي نشان داد كھ تراكم جمعیت حشرات كامل تحقیق در منطقھ

قایسھ با ھا و میزان خسارت سن در ارتفاعات پایین در مھا، پورهزمستاني، تخم

كھ، تراكم جمعیت حشرات كامل بھاره در در صورتي. ارتفاعات باالتر بیشتر بود

این نتایج نشان . تر بیشتر بودارتفاعات باال در مقایسھ با ارتفاعات پایین

ھاي زمستاني و دھند كھ حشرات كامل بھاره سن گندم بھ دلیل خسارت بیشتر سنمي

-كمبود غذا بھ ارتفاعات باالتر مھاجرت ميتر و ھا در ارتفاعات پایینپوره

ھاي پارازیتویید در ي كورائیم جمعیت زنبورھا و مگسھمچنین در منطقھ. كنند

ھاي متر بھ دلیل وجود درختان بید و صنوبر بھ عنوان پناھگاه١۵٠٠ارتفاع 

متر ١۶٠٠و ١۵۵٠زمستاني براي این دشمنان طبیعي در مقایسھ با دو ارتفاع 

ي گیوي جمعیت زنبورھاي كھ، در منطقھدر حالي. نبود درخت بیشتر بودبھ دلیل 

ي متر بھ دلیل وجود درختان زالزالك در حاشیھ١٧٠٠پارازیتویید در ارتفاع 

ھاي زمستاني براي این زنبورھا در مقایسھ با مزارع گندم بھ عنوان پناھگاه

ھمچنین نتایج این . متر بھ دلیل نبود درخت بیشتر بود١۶۵٠و ١۶٠٠ارتفاع 

تحقیق نشان داد كھ میزان خسارت سن گندم و جمعیت دشمنان طبیعي آن روي گندم 

این نتایج نشان داد كھ . دیم سرداري در مقایسھ با جوي دیم سھند بیشتر بود

.گذاردميرنوع گیاه میزبان بر روي جمعیت سن گندم و دشمنان طبیعي آن  تاثی

  

  



مقدمھ -١-١

-، بھ نام Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae)سن گندم،

در  senn bugs،soune or sen pestsدر انگلیسي، Sunn pestھاي عمومي 

در Vrednata jitna dirvenistaدر روسیھ، noxious pentatomidفرانسھ، 

 cimici delدر عراق، Eroizhaدر مجارستان،  gabonapoloskaبلغارستان، 

grano  ،در ایتالیاKauroi  ،در لبنانplosnitele cerealelor در روماني

سن گندم ). ١٩٩٨كریتچلي، (در كرواسي معروف است  zitnich stenicaو

میانھ و شوروي سابق خاورمھم گندم و سایر غالت در ایران، آفت 

  ؛١٣٨٣نجفي و شیخي، ؛١٣٧٢رجبي، (ي اخیر بوده است طی ھفت دھھ

Aeliaھای متعلق بھ جنس گونھ). ١٩٩٨و كریتچلي، ١٩٩۵جواھري، 

بھ طور  Scutelleridae  از خانوادهEurygasterو Pentatomidaeاز خانواده

و مناطق ) b١٩۶٢براون، (میانھ ھای غالت خاورراعتغالب در ز

ھاي این برخي از گونھ.شوندمي  مشاھده١ي پالئاركتیكمعتدلھ

كھ بقیھ غیر مھاجر بوده حاليدو جنس مھاجر ھستند، در

براون، (ھاي محدود دارند جایيجابھ                  یا

سرد كوھستاني بھ ھاي مھاجر تحت شرایط آب و ھواي گونھ). ١٩۶۵

ماني بیشتر ھاي زمستاني مھاجرت كرده و درصد زندهپناھگاه

). ١٩۶٢ aبراون،(تر ھستند دارند و از نظر خسارت اقتصادي مھم

باشد كھ طي بھار و ابتداي یك سن مھاجر مي  .integricepsEي گونھ

تابستان در مزارع گندم تغذیھ و زادآوري كرده و از نیمھ دوم 

حال در با این. كندھاي تابستاني مھاجرت ميبھ پناھگاهتابستان

-گونھبراي مثال در عراق زیر. حالت کلی استثنائاتی وجود دارد

در اطراف بغداد وجود دارد کھ توانایي E. integricepsای از

ھاي ھرز مھاجرت پاییني داشتھ و در اواخر تابستان بھ زیر علف

ه و در آنجا تابستان و زمستان حاشیھ مزارع گندم مھاجرت كرد

موجود در شمال عراق، يگونھكھ زیردر حالي. كندرا سپري مي

توانایي مھاجرت باالیي داشتھ و در اواخر تابستان بھ زیر 

ھاي گون موجود در ارتفاعات مھاجرت كرده و در آنجا بوتھ

دلیل اختالف در توانایي مھاجرت این دو . كندزمستان را سپري مي

تواند با شرایط فیزیولوژیکی بدن آنھا از جملھ یر گونھ ميز

كھ، ذخایر بھ طوري. ناکافی بودن ذخایر غذایی در ارتباط باشد

ي سن گندم موجود در اطراف بغداد موجب گونھغذایي كمتر در زیر

). ١٩٩٨كریتچلي، (شود کاھش انگیزه پرواز یا جلوگیري از آن می
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بندی بندپایان ردهجایگاه سن گندم در -٢-1

، ٢ي بندپایان، بھ شاخھ.Eurygaster integriceps Putسن گندم، 

، بخش حشرات ٤ي حشرات،         زیررده٣ي شش پایانرده

ی و خانواده٧ي ناجورباالن، راستھ٦، زیر بخش نوباالن٥بالدار

Scutelleridaeگونھ از جنس ١۴تاكنون . باشدمتعلق ميEurygaster

تنھا سھ گونھ از نظر اقتصادي یا گزارش شده است اما در دن

Put.E. integriceps ،E. maura: از  قابل توجھ است كھ عبارتند (L.) وE. 

austriaca (Schrk.) ) ،ي تشخیص دو گونھ).1998کریتچلیE. integricepsو                   

E. mauraرامرھاي از ھمدیگر بدون تشریح و تھیھ اسالید از پا

غالبًا E. maura). ١٩٩۵جواھري، (پذیر است سختي امكاننر بھ

 .Eكھ در مناطق غربي و شمال اروپا انتشار داشتھ، در حالي

integriceps بیشتر در جنوب و شرق اروپا پراكنش دارد، اما

ھا بررسي. از آفریقا گزارش نشده است.integricepsEتاكنون

ھاي گندم نسبت بھبھ دانھE. mauraاند كھ خسارتنشان داده

E. integriceps اھمیت اقتصادي كمتري دارد و كاھش كیفیت

چندان E. mauraھاي گندم خسارت دیده از نانوایي آرد دانھ

).١٩٩۵جواھري، (جدي نیست 

شناسي حشرات كامل سن گندمریخت-٣-١

و در نسبتًا بزرگ بودهE. integricepsي بدن حشرات كامل جثھ

سپرچھ رشد زیادي ؛متر طول دارندمیلی١٣تا ۵/١١حدود  

ي سن گندم با داشتن سپرچھ؛كرده و پشت شکم را پوشانده

بدن پھن بوده ؛باشدھا ميشکم شبیھ سوسکبزرگ در سطح پشتي

رنگ بدن حشرات كامل ؛باشدمی۵۶/١و نسبت طول بھ عرض بدن 

اي تیره و اره تا قھوهاي در حشرات کامل بھسن از زرد قھوه

یک ؛باشدي روشن متنوع مينیز داشتن عالیم سیاه در زمینھ

. ي سپرچھ وجود داردمعموًال در قاعدهMعالمت سفید بھ شکل 

ھای بر اساس ویژگی  E. mauraاز    E. integricepsتشخیص دقیق 

ي دو گونھ. ھا استوار استھای جنسی مثل پارامر در نراندام
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E. integriceps وE. mauraي از گونھE. austriacaداشتن خرطوم با

بودن شیار طرفین زیر پیشانی و امتداد آن تر، موازی پھن

).١٩۶۴بیبنك، (شوند ي عقبی زیر پیشانی مشخص میتا حاشیھ

پراكنش جغرافیایی-۴-١

ي عرض درجھ۵۵تا ٢۵بھ طور معمول بین E. integricepsسن

ي ي طول جغرافیایی در نیمکرهدرجھ٨٠تا ٢٠جغرافیایی و 

میانھ این سن در جنوب شرقی در خاور. شمالی پراکنش دارد

ھای مختلف ایران، عراق، سوریھ، لبنان و ترکیھ، قسمت

). ١٩٩٣مردوخی و حیدری، (زند فلسطین اشغالي خسارت می

ھمچنین این سن در اروپای شرقی از کرواسی، صربستان، 

وگسالوی سابق، یونان، بلغارستان، رومانی و نگرو، یمونتھ

ھای روسیھ، اکراین و نیز در آسیای غربی از کشور

قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و 

در E. mauraسن ). ١٩۶۶فائو، (آوري شده است پاکستان جمع

و نیز در شمال ) جز مناطق شمالی و جنوبیبھ(غرب آسیا 

در اروپاي جنوبي، E. austriacaسن  . شودت میآفریقا یاف

، ترکیھ و شوروي )از مراكش تا الجزایر(آفریقاي شمالي 

).١٩٩٨كریتچلي، (سابق پراكنش دارد 

بانی ي میزدامنھ-۵-١

ي بھ طور غالب از گیاھان متعلق بھ تیره، E. integricepsسن      

Graminaeــھ ــدم                   ب  Triticum(   ویــژه گن

aestivum L. ( جو ،)Hordeum vulgare L. ( چاودار ،)Secale cereale L. (

ھای ھرز متعلق ھاي علف، گونھ) .Zea mays L(،           ذرت 

،Agrotis،Avena،                    Bromusھـاي بھ جـنس

Dactylis،Festuca،Lolium وPoaــھو ــایر گون ــی س ــای وحش ھ

ــــــــــــــــــــــل                                                گرا ــــــــــــــــــــــھ مث مین

Hochst.Heteranthelium piliferum١٩٧٣جـواھری، (کنـد تغذیھ می .(

ھـای و علـف) .Crotalaria juncea L(شـاھدانھ                   

ــــن ــــبز پھ ــــرز س ــــھھ ــــرگ ب ــــتر                                ب ــــژه خارش وی

.)Alhagi camelorum Fisch (وKunth.).Prosopis stephaniana (Willdــھ -ب

ي سن گندم مھم ھستند كننده آب در تغذیھعنوان منابع تامین

شـده ھاي خشك و سختسازند كھ از دانھو سن گندم را قادر مي

). a١٩۶٢بـراون، (ھاي رسـیده در مـزارع تغذیـھ كنـد خوشھ



از (گنـدم گذران سـنعنوان پناھگاه زمستانگیاھان وحشي بھ

ي سن در زمان رسیدگي گندم تا شروع تغذیھ زمان توقف تغذیھ

در ایران، عراق، تركیھ و قفقاز و غیره ) در بھار سال بعد

                     ،Artemisia herba-alba Asso: عبارتنــــــــــــد از 

(Tragacantha) spp.Astragalus ،Kochia spp.وAcantholimon spp. .

آب سـازگاري خـوبي یاھان  بـا نـواحي كوھسـتاني بـياین گ

            بلـوطھمچنین تعدادي از درختان خـزان كننـده مثـل. دارند

)Quercus spp. (،شـمال در بیشتر مناطق شمالي ماننـد روسـیھ

عنوانبھدریاي سیاه، روماني و بلغارستان 

در بینویژه بلوط بھ. گذران سن گندم ھستندپناھگاه زمستان

زبان                      یم  ترین گیاهكننده اصليدرختان خزان 

. ارایھ شده است) c١٩۶٢(٨براي تامین سن گندم توسط بروان

ده یاھی خسارت دیھای گاندام-۶-١

ي ي گیاھان گندم و جو، بستھ بھ مرحلھبرگ، ساقھ و خوشھ

قرار ي این آفتتوانند مورد حملھرشدی سن گندم و گیاه می

ي رشدی قبل از ھاي سن دوم بھ بعد، در مرحلھپوره. بگیرند

-در مرحلھ. کنندھا تغذیھ را آغاز میدھی غالت، روی برگخوشھ

منظور ذخیره سازی مواد غذایی مورد نیاز کامل بھي حشره

ھا ھا و دانھگذرانی، از خوشھگذرانی و زمستانطی تابستان

د حشرات کامل خارج شده از ي شدیتغذیھ. کنندتغذیھ می

ي گیاھان گندم جوان منجر پناھگاه زمستانی از برگ و ساقھ

شود بھ پژمرده شدن و آسیب دیدن برگ مرکزی در حال رشد می

ه سن . معروف است٩کھ این خسارت تحت عنوان مرگ قلب گیا

ھاي رسیده خسارت جدي گندم در اواخر فصل رشد گندم بھ دانھ

ي تشکیل خوشھ منجر بھ خوشھ رت در مرحلھزند كھ این خسامي

).١٩٩٨كریتچلي، (شود میھاو پوکی دانھ١٠سفیدی

خسارت بھ دانھ -١-۶-١

در (ھا ھای گندم از پوکی دانھي خسارت سن بھ دانھدامنھ

تا چروکیدگی ) ي شیری شدنھا در مرحلھزمان تغذیھ از دانھ

) رسیدگی دانھيھا در مرحلھدر زمان تغذیھ از دانھ(جزئی 
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ي مرکزی سیاه روی دانھ کھ توسط وجود نقطھ. متغیر است

دھد کھ رنگ احاطھ شده است، نشان میرنگ یا بیای کمھالھ

تزریق بزاق سمی سن . دانھ توسط سن گندم خسارت دیده است

ي گندم گلوتن دانھ را تخریب کرده و کیفیت آرد بھ دانھ

حریري (دھد اھش میھا را کنانوایي حاصل از این دانھ

سن گندم بھ سھ روش ). ١٩٩٨وھمكاران بھ نقل از كریتچلي، 

: زند ھای گندم خسارت میزیر بھ دانھ

زنی بذر و کاھش قدرت جوانھ) ب(کاھش عملكرد محصول، ) الف(

.کاھش سطح گلوتن) ج(

گیری روش استاندارد برای ارزیابی عملکرد محصول، اندازه

ھای خسارت دیده دانھ در دانھزن ھزارو. دانھ استوزن ھزار

درصد کاھش ٩٢تا ٧٨ھای سالم بین توسط سن نسبت بھ دانھ

ھای خسارت دیده از سن گندم زنی دانھمعموًال جوانھ. یابدمی

            ھازدگي دانھگیرد، برای مثال سننیز تحت تاثیر قرار می

درصد ٨٨میزان  زني بھدرصد باعث كاھش جوانھ١۴میزان بھ

و شوروونکف و ١٩٨۴میخایلووا و وریانکینا، (شود مي

).١٩٨۴ھمکاران، 

زان گلوتن دانھ تحت یده از سن گندم میخسارت ديدر دانھ

ر یھمچنین سا. ابدیھاي بزاق تزریقي کاھش میمیر آنزیتاث

- ميھا نیز کاھش تھ بودن دانھیسیھا مثل االستات دانھیخصوص

ب یعلت تخرده بھیھای خسارت دصل از دانھر حایخم. یابد

- عی دارد، نرم و چسبنده شده و بھیر طبیداری غیگلوتن پا

ر نیز از نظر ین خمینان پختھ شده از ا. دیآخوبی ور نمی

٢طبق نظر برخي از محققین خسارت . باشدكیفي نامطلوب مي

ر قابل قبول است یھا برای پخت نان غدرصدی دانھ٣تا 

) ١٩٧١(١١وانف و آنتوننکویگر). ١٩٨۴و ھمکاران، نیالھرم(

دانھ سخت نسبت بھ خسارت سن ھاي گندمگزارش كردند كھ رقم

آستانھ . نرم ھستندھاي گندم  دانھتر از رقمگندم، حساس

درصد ۵تا ٣ھاي گندم در حدود اقتصادی خسارت سن بھ دانھ

۵کھ تا یيھاو دانھ) ١٩٨١انتسوا، یروم(زدگي است خسارت

توانند برای پخت می              انددهیدرصد خسارت د

ھ یدر تھتھ آب مورد استفاده،یدیزان اسینان بستھ بھ م

نوري و ). ١٩٩٨بھ نقل از كریتچلي، (ر استفاده شوند یخم
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با ارزیابي خسارت كمي حشرات كامل سن ) ١٣٨١(ھمكاران 

يھ رابطھقزوین گزارش كردند كيمعمولي گندم در منطقھ

تراكم جمعیت سن گندم با كاھش محصول خطي بوده و ھمبستگي 

بین تعداد دانھ در ھر سنبلھ و كاھش عملكرد با انبوھي 

ھاي مورد آزمایش مثبت و جمعیت حشرات كامل سن گندم در رقم

. دار استمعني% ١در سطح احتمال 

ولوژی و اکولوژی یب-٧-١

در ایران، سوریھ و بیولوژی و اکولوژی سن گندم عمدتاً 

ھای مختلف بیولوژی ھمچنین جنبھ. ترکیھ مطالعھ شده است

این آفت در مناطق تحت پراکنش مثل شوروی سابق، بلغارستان 

كریتچلي، (ي استپی اکراین  نیز مطالعھ شده است و منطقھ

اي شامل فعالیت مطالعات متعدد آزمایشگاھي و مزرعھ). ١٩٩٨

بنکز و ھمکاران، (ای سن گندم روزانھ و رفتار تغذیھ

ي حشرات کامل ، مطالعات انجام شده در زمینھ تغذیھ)١٩۶١

، اکولوژی مناطق )a١٩۶٢براون،(ھای غذایی مختلف در رژیم

گذراني سن گندم و نوسانات تراکم جمعیت آن نشان زمستان

باشد و این یک سال میE. integricepsاند کھ طول یک نسل داده

لي در طول دوره زندگی تنھا دو ماه و نیم تا سھ آفت تک نس

ي سال فعالیت دارد و بقیھGraminaeماه روی گیاھان خانواده 

-ھای گیاھان واقع در شیب تپھرا بھ حالت استراحت زیر پوشش

این دوره استراحت یا . کندصورت دیاپوز سپری میھا بھ

در طول گذرانیتابستان) الف: (باشددیاپوز شامل دو فاز می

گذرانی در طول زمستان) ب(ماھھای گرم و خشک تابستان و 

در زمان استراحت تراکم . ماھھای سرد پاییز و زمستان

گذران اغلب بسیار فشرده است ھاي زمستانپناھگاهجمعیت در

-ھای زمستانپناھگاه).عدد در متر مربع۶٠تا ١٠بھ تعداد (

لومتر از مزارع یک٢٠تا ١٠حدود گذران سن گندم معموالً 

ن آفت قادر است یچھ ااگر. گندم آلوده بھ سن فاصلھ دارند

در . ز پرواز کندین) لومتریک١۵٠(ھای دورتر تا فاصلھ

گذران ھاي زمستانمانده در پناھگاهبھار حشرات کامل زنده

کنند، با وقفھ بھ مزارع گندم و جو مھاجرت میبا پرواز بی

. شتر طول بکشدیا بیک ماه یاست ن مھاجرت ممکن یحال انیا

ک زمان یگذران در ن معنی کھ ھمھ حشرات کامل زمستانیبھ ا

ن یشوند و اگذران خارج نمیھاي زمستانمشخص از پناھگاه

گذران و ارتفاع ھای زمستانموضوع بستگی بھ ارتفاع پناھگاه



گذران حشرات کامل زمستان. مزارع گندم و جو کشت شده دارد

اھان زراعی ید را روی گینسل جد،گیريھ و جفتیذبعد از تغ

كریتچلي، (کنند جاد مییدر اواخر اردیبھشت و خردادماه ا

١٩٩٨.(

گذرانی ستانزم-٨-1

بھ ١٢آرنول ديلھیوسبھE. integricepsگذانی ات زمستانیجزئ

سالھ در ۴ي، طي یك دوره)١٩٩٨(نقل از كریتچلي 

مطالعھ ) اهیای سیشمال در(نیھای کوبان، در اکراکوھستان

سن گندم بین دشت حاصلخیز . و بھ تفصیل شرح داده شده است

. ھاي مرتفع پراكنش داردمسطح در ارتفاعات پایین و كوه

در اوایل تابستان پس از تغذیھ از غالت بھارهحشرات کامل 

ھواي گرم و (با نامساعد شدن شرایط آب و ھوایي و غذایي 

بھ ارتفاعات باالتر با ) یاھان میزبانشدن گخشک و نیز خشک

كنند و خود گذرانی مھاجرت ميدماي پایین بھ منظور تابستان

در طي زمستان، دمای ھوا . کنندرا با فقدان غذا سازگار می

برای E. integricepsد و یآن میییلی پایدر ارتفاعات باال خ

ا ازیتر نییبقاي خود مجبور است دوباره بھ ارتفاعات پا

گذرانی مھاجرت ھاي جنوبی برای زمستانھای شمالی بھ شیببیش

یخي پروتئیني با فعالیت ضد) ١٣٨٠(بغدادي و ھمكاران . کند

ھاي آوري شده از پناھگاهاز حشره كامل سن گندم جمع

ھاي زمستاني را استخراج و شناسایي كردند كھ در نمونھ

ساس احتمال گذران سن گندم وجود نداشت و بر این اتابستان

تواند نقش مھمي در زنده ماندن دادند كھ این تركیب مي

تمام ) c١٩۶٢(٢راونب. حشره در فصل زمستان داشتھ باشد

گذراني و استراحت سن گندم را كھ شامل تابستانيدوره

و " Overwintering period"گذراني آفت است، تحت عنوانزمستان

كند سوي آنھا پرواز ميمزارع گندم را كھ در بھار حشره بھ

"invasion area "گذراني، در در طول دوره زمستان. نامیده است

حدود یك چھارم منابع چربي ذخیره شده در بدن حشره مصرف 

یك چھارم جمعیت در صورت ناكافي بودن شود و تقریباً مي

- ران، عراق و جنوبیدر ا. چربي ممكن است تلف شونديذخیره

٢٠٠٠تا ١٠٠٠ن یدر ارتفاعات ب.integricepsEھ، یشرقی ترک

،  .Artemisia sppھاير بوتھیزا و معموالً یمتر باالتر از سطح در
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spp.Kochia،Acantholimon spp.کندگذرانی میره  زمستانیو غ .

درجھ شامل ۴٠ی بیشتر از یایھاي جغرافدر نواحي با عرض

، سن گندم در کشورھای بلغارستان، رومانی و شوروي سابق

ھاي  بلوططور معمول در جنگلكننده و بھھای خزانجنگل

.کندگذرانی میزمستان

گراد یدرجھ سانت١٣تا ١٢کھ دمای ھوا بھ در بھار زمانی

ا مارس تا می، سن گندم بھ مناطق یھ یرسد، از ماه فورمی

تر كھ غالت كشت شده ھاي ھموار پاییندشتمجاور و معموالً 

گذرانی را بھ عنوان زمستان) ١٩٨٨(١٣پاولوف. كننديپرواز م

موحدي . استعامل موثر در تداوم انبوھي آفت گزارش كرده

نیز گزارش كردند كھ وزن تر، خشك ) ١٣٨٢(فاضل و عبداللھي 

و مقدار آب موجود در بدن سن معمولي گندم در اماكن 

.گذراني متفاوت استزمستانتابستان و

  ست شناسییز-٩-١

عددی ١۴ھای کوچک ھاي خود را در دستھھای سن گندم تخمماده

ھا در تخم. دھدي گیاھان قرار میروی سطح برگ یا ساقھ

Eurygaster spp. بھ رنگ سبز و در سنAelia spp.كرم رنگ ھستند .

ای در ھاي سن گندم تحت شرایط مزرعھدوره نشوونماي تخم

روز ١٠تا ٩، در حدود  درجھ سانتیگراد٢٠میانگین دمای 

.Aelia sppھاي سن ھا، مادهعالوه بر تفاوت رنگ تخم. کشدطول می

spp.Eurygasterنسبت                                    بھ

ي گندم تر بر روي ساقھھاي بزرگصورت تودهھای تخم را بھدستھ

از ھای سن اول سن گندم قبلپوره. دھدقرار            مي

صورت              ھا مدتی بھپراکنده شدن و رفتن بھ طرف خوشھ

سن گندم . مانندشان باقی میھای تخمجمعي در اطراف پوستھدستھ

ھای سن زمان الزم برای نشوونمای پوره. گی داردپنج سن پور

كھ طول دوره باشد، درصورتيروز مي٧تا ۴اول تا چھارم 

طول دوره نسلي . روز است١١تا ١٠نشوونماي سن آخر پورگي 

تا ۵٠روز و حداكثر ٣٧تا ٣۵از تخم تا حشره بالغ حداقل 

باشد كھ بھ دسترسي بھ غذا و شرایط آب و ھوایي روز مي۶٠

). ١٩٩٨كریتچلي، (بستگي دارد 

اي رفتار تغذیھ-١٠-١
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ي ندرت روي ساقھي سن یك و دو بھي پورهسن گندم در مرحلھ

منظور مخفي ماندن از حملھ شكارگرھا شود و بھميگندم دیده 

- زماني. شودطور عمده در قسمت پایین پوشش گیاھي مستقر ميبھ

سن سوم رسیدند بھ قسمت باالي گیاھان منتشر ھا بھ كھ پوره

ھاي سن چھار و پنج روي ساقھ و ي پورهدوره تغذیھ. شوندمي

گرم شدن ھوا ي گیاھان زراعي میزبان بیشتر بوده و باخوشھ

ھا ھمچنین بیشتر پوره. كنندبیشتر در اوایل صبح تغذیھ مي

ھاي بھ منظور تحمل گرماي روز در جستجوي پناھگاھي در برگ

ھاي بالغ نسل جدید بھ سن. تر یا در سطح خاك ھستندپایین

ماني ي چربي بیشتر نیاز دارند چرا كھ درصد زندهذخیره

بھ میزان چربي ذخیره شده ھاي زمستاني آنھا در پناھگاه

ھاي بالغ بھاره در مقایسھ بھ ھمین دلیل سن. بستگي دارد

. ھاي خارج شده از پناھگاه زمستاني وزن كمتري دارندبا سن

شود كھ حشرات بنابراین، برداشت زودھنگام گندم باعث مي

كامل بھاره نتوانند چربي كافي در بدن ذخیره نمایند و 

ھاي زمستاني تاثیر آنھا در پناھگاهمانياین عامل در زنده

). ١٣٧٩رجبي، (منفي خواھد داشت 

فیزیولوژي-١١-١

و E. integricepsاي در زمینھ فیزیولوژي مطالعات گسترده

آگاھي و تغییرات تراكم جمعیت سن گندم بھ منظور پیش

یكي از عوامل . جلوگیري از حمالت این آفت انجام شده است

زیولوژیكي بدن، مقدار و نوع ذخایر مھم در تغییرات فی

چربي است كھ در زنده ماندن این آفت طي دوران 

گذراني تا بھار سال آینده موثر گذراني و زمستانتابستان

اگرچھ این موضوع با مدیریت آفت ارتباط نزدیك . است

تواند بھ پیدایش ندارد، ولي این مطالعات در نھایت مي

در این . آفت منجر گرددراھكارھاي جدید در كنترل این

توان بھ تحقیقات در زمینھ تاثیر ھورمون جواني در مورد مي

زایي و فعال نمودن دیاپوز و نیز تاثیر آن در گامت

سایر مطالعات در ).١٩٩٨كریتچلي، (زایي اشاره كرد اسپرم

ي مطالعھ) الف: (ي فیزیولوژي سن گندم عبارتند از زمینھ

ي مطالعھ) ب(اختار اسپرماتوفور، فرایند اسپرماتوژنز و س

) ج(، ١٤ھاي غذایيو تولید سلولتركیبات بیوشیمیایي تخم

ي سیستم عصبي و مطالعھ) د(ي ساختار غدد مولد بو، مطالعھ
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ي تقسیمات سلولي تخم، مطالعھ) ه(ترشحي، -ھاي عصبيسلول

) خ(اندازي و سینھ در پوستي نقش غدد پس قفسھ مطالعھ) ر(

كریتچلي، (ھورمون جواني روي شدت تنفس و غیره تاثیر

١٩٩٨.(

عوامل موثر در دینامیسم جمعیت -١٢-١

تراكم جمعیت سن گندم تحت تاثیر عوامل زنده شامل 

ھا و نوع گیاه میزبان شكارگرھا، پارازیتوییدھا، پارازیت

و عوامل غیرزنده نظیر شرایط اقلیمي و عملیات كشاورزي 

قرار كشھاو نیز كاربرد آفت) برداشتكاشت، داشت و( شامل

.دارد

عوامل زنده-١-١٢-١

دشمنان طبیعي-١-١-١٢-١

-ھا از قبیل عنكبوتوسیلھ تعدادي از شكارگرسن گندم بھ

ي ھاي خانوادهو مگسCarabidaeي ھاي خانوادهھا، سوسك

Tachinidaeھمچنین سایر شكارگرھا . گیردمورد حملھ قرار مي

پایان نیز تحت ھا و صدبالتوري،Nabidaeھاي  از قبیل سن

.شرایط خاص در كنترل جمعیت سن گندم مھم ھستند

ھاي وسیلھ تعداد زیادي از گونھتوانند بھھا ھمچنین ميسن

پارازیتویید اختصاصي پارازیتھ شوند كھ               

- ھاي پارازیتویید تخم متعلق بھ خانوادهھا گونھترین آنمھم

ي سن از دیگر عوامل زیستي كنترل كننده. باشدميScelionidaeي

و Beauveria bassiana (Balsamo)توان بھ نماتدھا، قارچگندم مي

ي كنترل در زمینھ. اشاره كردBacillus thuringiensis Berlinerباكتري

و Beauveria bassianaجمعیت سن گندم توسط نماتدھا، قارچ

مطالعات كمتري انجام شده است   .thuringiensisBباكتري 

).١٩٩٨كریتچلي، (

ھا عنكبوت-١-١-١-١٢-١

ا ھاي سرولوژیكي براي از روش) ١٩٧٨(١٥تیتووا و اگورو

 .Eھایي كھ روي                       ي عنكبوتتشخیص گونھ

                                                            
         Zaeva-2                                   Titova and Egorova-١



integricepsكنند، استفاده كردنددر شوروي سابق تغذیھ مي .

خانواده را از مزارع ١۴عنكبوت متعلق بھ گونھ ٧۵آنھا 

آوري كردند كھ ھمگي روي پاییزه در مناطق مختلف جمعگندم

-در میان گونھ. كردندزیاد تغذیھ ميوسن گندم بھ میزان كم

ھاي                      شكارگر سن گندم مستقر در سطح خاك گونھھاي عنكبوت

Pardosa monticola (Cl.)   وThorellTrochosa terricola و در بین

Xysticus kochiiھاي مستقر روي پوشش گیاھي گونھ عنكبوت Thorell  

-آنھا ھمچنین گزارش كردند كھ پوره. اھمیت بیشتري دارند

ھا ي عنكبوتھاي سن گندم بیشتر از حشرات كامل مورد حملھ

.گیرندقرار مي

Carabidaeي ھاي خانوادهسوسك- ٢-١- ١-١٢-١

، Carabidaeي ھاي شكارگر سن گندم خانوادهھاي سوسكگونھ

توسط تعدادي از محققین اتحاد جماھیر شوروي سابق شناسایي 

ا). ١٩٩٨كریتچلي، (و گزارش شده است  در ) ١٩٧۴(١٦زیو

جنس این خانواده ١۴گونھ از ٢٨مزارع گندم ناحیھ ورونز، 

آنھا در بین. را بھ عنوان شكارگر سن گندم معرفي كرد

 .P (.Schall)و Pterostichus sericeus (F. de W.)،(L.)P. cupreusھايگونھ

punctulatusدر. ھاي شكارگر سن گندم بودندجزو موثرترین گونھ

% ٣/١١مطالعات انجام شده در مزارع گندم آلوده بھ سن گندم 

شكار Carabidaeي ھاي خانوادهاي از گونھھا توسط مجموعھسن

ي صورت گرفتھ طي مطالعھ) ١٩٧۶(١٧تیتووا و كوپرستین. دندش

جنس متعلق بھ ٣۵گونھ از ٨۵ي استپي شمال قفقاز، در منطقھ

تجزیھ محتواي دستگاه گوارش . را گزارش كردنداین خانواده

ھا با استفاده از مطالعات سرولوژیكي نشان داد این گونھ

P. crenuligerھايكھ گونھ (Chaud.) وChlaenius aeneocephalus Dej.از

-گونھاسالویناسك ويمنطقھترین شكارگرھاي سن گندم درمھم

P. crenuliger،                        P. puncticollis (Dej.)ھاي 

-ي سالك ميترین شكارگرھا در منطقھجزو مھم P.  sericeusو

رش شده توسط گزاCarabidaeي ي خانوادهگونھ٨۵از .باشند

درصد آنھا از مراحل مختلف ٨٠، بیش از )١٩٧٩(١٨كوپرستین

ھاي عنوان مثال گونھبھ. كنندزیستي سن گندم تغذیھ مي

                                                            
  

3- Podluzhskii             2-Kuperstein        -Titova and  Kuperstein-1

  



وPterostichus ،Chlaenius ،Harpalusھاي متعلق بھ جنس

Gynandromorhusھا و سنین مختلف پورگي سن تغذیھ مياز تخم -

، Brachinusھاي تعلق بھ جنسھاي مكھ  گونھدر حالي. كنند

Bembidion ،Trechus وMicrolestesي بیشتر از سنین اولیھ

ھاي ھاي متعلق بھ جنسگونھ. كنندپورگي سن گندم تغذیھ مي

Calosoma ،Carabus وBroscus  و ۴ھاي سن نیز بیشتر از پوره

گزارش ) ١٩٨١(٣پادلوژسكي.كنندو حشرات بالغ تغذیھ مي۵

مزارع در Carabidaeي خانوادهھايكھ تراكم جمعیت سوسككرد

- قند و آفتابگردان كشت ميگندم كھ در تناوب بعد از چغندر

ھا و نیز ھمچنین مصرف ریزمغذي. یابدشوند افزایش مي

. شوندموجب افزایش تراكم جمعیت شكارگرھا ميNPKكودھاي 

شوند ميھاي حیواني كھ در مزارع گندم استفاده اما، كود

.ھاي معدني را ندارندتاثیر مشابھ كود

Tachinidaeي ھاي خانوادهمگس-٣-١-١-١٢-١

ھا از لحاظ كثرت گونھ دومین خانواده بزرگ این مگس

ھاي این خانواده تقریبًا در گونھ. باشدميدوباالني راستھ

ھا در مراحل الروي از حشرات این مگس. شوندھر جایي یافت مي

سھ گونھ مھم این خانواده كھ . كنندگندم تغذیھ ميكامل سن

                 : اند عبارتند از از شوروي سابق گزارش شده

Clytioma helluo (F.))فازینھ طالیي( ،Alophora subcoleoptrata (L.)

Ectophassiaو ) فازینھ خاكستري( crassipennis (F.). گونھC. helluo

ھاي سن آخر و حشرات كامل سن گندم پورهنواحي جانبي بدندر

-ھا ميكند و بھ طرز موثري موجب عقیم شدن آنميتخمگذاري

جمعیت % ٧٨این گونھ دو نسل در سال دارد و بیشتر از . شود

E. integricepsگذراني این مگس بھزمستان. كندرا پارازیتھ مي-

 .Aایز وجھ تم. شودي بدن میزبان سپري ميصورت الرو در حفره

subcoleoptrataاز    C. helluoھاي این خانواده و سایر مگس

-این است كھ این گونھ تخم Phassinaeيمتعلق بھ  زیرخانواده

دھد و الروھا از ي میزبان قرار ميسینھھاي خود را در قفس

ي میزبان تغذیھ كرده و در مرحلھ سینھھاي قفسماھیچھ

-گذراني این گونھ بھزمستان.ندكيمگذرانيشفیرگي زمستان

شود كھ این گونھ در مي               صورت شفیره باعث

. ھا ظاھر شودبھار سال بعد یك ھفتھ زودتر از سایر گونھ



از تركیھ نیز گزارش Tachinidaeي این سھ گونھ مگس خانواده

). ١٩٩٨كریتچلي، (شده است 

پارازیتوییدھاي تخم  -۴-١-١-١٢-١

ي پارازیتوییدھاي تخم سن اي در زمینھات گستردهمطالع

رجبي، ؛١٣۶٨رجبي و امیرنظري، (گندم انجام شده است 

امیرمعافي و ھمكاران، ؛١٣٧٧رضابیگي و ھمكاران، ؛١٣٧٣

؛١٣٨٠عسگري و ھمكاران، ؛١٣٧٩پور و ھمكاران، فتحي؛١٣٧٩

؛٢٠٠٢اھلر، ؛٢٠٠٢و ٢٠٠٠الچ و والتر، ؛١٩٩٨دوقنلر، 

كوجاك ؛٢٠٠٣كنتي و ھمكاران، ؛٢٠٠٣یرمعافي و پاركر، ام

كوالزا و ؛٢٠٠۵و ٢٠٠۴كیوان و كیلیك، ؛٢٠٠٣و كلینجر، 

تریسي و ؛٢٠٠۶كوجاك و كودان، ؛٢٠٠٧و ٢٠٠۴ھمكاران، 

بسیاري از مطالعات مربوط بھ ). ٢٠٠۶ھمكاران، 

پارازیتوییدھاي تخم سن گندم در ایران و مراكش انجام شده 

با استفاده از ھاي كنترل بیولوژیك سن گندمبرنامھ.است

دلیل بروز مشكالت عدیده در این پارازیتوییدھاي تخم بھ

پرورش انبوه آنھا در آزمایشگاه، رھاسازي زنبوران در 

ھاي با طیف اثروسیع موفقیت كشبا حشرهمزرعھ و سمپاشي

ھاي پارازیتویید تخم سن گندم كھ گونھ.آمیز نبوده است

Scelionidaeي اند متعلق بھ خانوادهتاكنون معرفي شده

این پارازیتوییدھا تخم . باشندغشاییان ميي بالاز راستھ

- مي          ھا را نیز پارازیتھسایر حشرات یا عنكبوت

.كنند

ھاي این خانواده ھاي برخي از گونھاز خصوصیات بارز ماده

ي میزبان مستقر  ونھگاین است كھ بر روي حشره كامل ماده

این كار تا زمان تخمگذاري ماده میزبان ادامھ . شوندمي

منظور پارازیتھ یافتھ و پس از تخمگذاري، میزبان را بھ

ي این پدیده تحت عنوان پدیده. كنندھا ترك ميكردن تخم

نیز مشاھده Eucharitidaeي است و در خانوادهمعروف١٩زيفوره

).١٩٩٨كریتچلي، (شود مي

) ١٣٧٩(از رجبي بھ نقل) ١٩٧٩(٢٠ھمچنین بولزا و میخف

ھاي صحرایي و آزمایشگاھي نشان دادند كھ نیز با بررسي

                                                            
1- phoresy                           

     4- Kocak and Kilincer 1- Buleza and Mikheev              2- Kozlov and Kononova        3- Simsek et al.     



گیري از طریق حشرات نر جفتT. grandisي زنبور  مادهافراد

ي این آفت كشانده مادهنكرده سن گندم بھ محل استقرار افراد

ر با ردیابي از طریق شوند و پس از رسیدن بھ محل مورد نظمي

ھاي تخم این شده از حشرات ماده سن گندم دستھبوھاي ترشح

. كنندآفت را جستجو مي

ھاي گونھ) ١٩٩٨(بھ نقل از كریتچلي ٢١كوزلف و كونونووا

را در شوروي سابق شناسایي كردند Telenominaeي زیرخانواده

مینھ ھا، اطالعاتي در زشناسي گونھكھ عالوه بر توصیف ریخت

ھاي مھم نیز نشوونما، بیولوژي و پراكنش جغرافیایي گونھ

ھاي پارازیتویید تخم سن گندم بھ بیشتر گونھ. ارائھ دادند

گونھ مھم این جنس ٧. ھستندمتعلقTrissolcus (Telenomus)جنس  

T. semistriatus: كھ از شوروي سابق گزارش شده است عبارتند از

(Nees.) ،T. basalis (Woll.) ،T. nigribasalis (Voegele)  ،T. grandis 

(Thoms.)،T. bennisi (Voegele) ،)T. histani (Voegele  وT. vassiliewi

(Mayr) .ھاي ذكر شده در باال، رجبي و امیرنظري عالوه بر گونھ

ھاي پارازیتویید تخم سن گندم متعلق بھ جنس گونھ) ١٣۶٨(

Gryon وOoencyrtus قسمت مركزي فالت ایران  ھمچنین را از

ھا را از آن)١٩٩٨(بھ نقل از كریتچلي ٣سیمسك و ھمكاران

                     یگونھ.تركیھ گزارش كردند

(Kieffer)T. manteroi و كوجاك و ) ٢٠٠٣(۴جاك و كلینجرکوتوسط

ھاي در بین گونھ. از تركیھ گزارش شده است) ٢٠٠۶(۵كودان

١٩٧٢تا ١٩٧٠ي زماني ناسایي شده در شوروي سابق طي دورهش

T. grandis ،بیشترین فراواني را داشت، كھ این موضوع مي-

تواند با توانایي و قدرت تھاجم باالي این گونھ در ارتباط 

مطالعات آزمایشگاھي انجام شده ).  ١٩٩٨كریتچلي، (باشد 

T. grandisكھ نشان داد ) ١٣٧٩(توسط امیرمعافي و ھمكاران 

ریزي است و بھ محض خروج از تخم ي پیش از تخمفاقد  دوره

در مقایسھ با T. grandis. باشدریزي ميگیري و تخمقادر بھ جفت

T. simoni (Mayr) تحمل ) درجھ سانتیگراد٣٠(نسبت بھ دماي باال

                 يدر مقایسھ با گونھT. grandisھمچنین . بیشتري دارد

T. simoniدلیل  توانایي باالي جستجوگري، در مواجھھ با بھ

داراي قدرت رقابت باالتر سن از لحاظ فیزیولوژیكيھاي ھمتخم

                                                                                                                                                                                            
5- Kocak and Kodan                  6- Kivan and Kilic                               

      



با بررسي ) ٢٠٠۴(۶كیوان و كیلیك). ١٩٩٨كریتچلي، (باشد مي

گزارش T. semistriatusترجیح زنبور تاثیر سن تخم میزبان در

براي پرورش روزه سن گندمھاي یك تا سھكردند كھ تخم

ھاي تخمچراكھ. باشدتر ميانبوه این پارازیتوییدھا مناسب

. شوندھاي پارازیتویید ترجیح داده نميتر توسط مادهمسن

بنابراین، توصیھ كردند كھ رھاسازي پارازیتوییدھاي تخم 

آنھا . ریزي سن گندم صورت گیردي اصلي تخمباید قبل از دوره

ھاي با بررسي تاثیر نگھداري تخم میزبان٢٠٠۵ال ھمچنین در س

روي ) درجھ سانتیگراد- ٢٠و ۶(مختلف در دماھاي پایین 

بھ این نتیجھ رسیدند كھ تفاوت در میزان T. semistriatusررفتا

بھ شرایط نگھداري تخم میزبان در   T. semistriatusپارازیتیسم 

ي دیگر در مطالعھ.ي میزبان بستگي دارددماھاي پایین و گونھ

گزارش كردند كھ    T. simoniآنھا با بررسي رفتار پارازیتیسم

دلیل پایین بودن قدرت باروري این گونھ، باید تعداد بھ

زیادي از این پارازیتویید بھ منظور كنترل سن گندم در 

با مطالعھ رفتار ) ٢٠٠٢(٢٢الچ و والتر.مزرعھ رھاسازي شود

اي گزارش كردند كھ این گونھ شرایط مزرعھدرT. basalisیابيجفت

عنوان را بھT. basalis) ٢٠٠٢(٢٤اھلر.باشدمي٢٣ي ھمزادیك گونھ

در شمال Nezara viridula (L.)(Het.: Pentatomidae)پارازیتویید اصلي 

با شناسایي ) ٢٠٠۴(۴كوالزا و ھمكاران. كالیفرنیا معرفي كرد

بھ این T. basalisزیتویید تخم ھاي فرار جلب كننده پاراسینومون

ھاي این گونھ تنھا زماني بھ مواد نتیجھ رسیدند كھ ماده

شوند كھ حشرات جلب ميLeguminosaeي مترشحھ گیاھان خانواده

ریزي از این گیاھان تغذیھ و روي آنھا تخمN. viridulaبالغ 

.كرده باشند

- كربنبا مطالعھ بر روي ھیدرو٢٠٠٧آنھا ھمچنین در سال 

 .Tو تاثیر آن روي رفتار جستجوگري viridula.Nھاي كوتیكول 

basalisكھ باعث ایجاد رفتار ۵بھ این نتیجھ رسیدند كایروموني

شود در كوتیكول ھاي این پارازیتویید ميماده    جستجوگري

با تحقیق بر روي ) ٢٠٠٣(۶كنتي و ھمكاران. میزبان وجود دارد

 :.Murgantia histrionica(Het(Hahn)ه توسط عالیم شیمیایي ایجاد شد
                                                            

- Colazza et al.- Loch and Walter               - Inbreeding species                   - Ehler  
    

- Kairomone                         - Conti et al.                              - Trissi et al.  
  

  



Pentatomidae) و اثر آن بر زنبور پارازیتوییدTrissolcus 

brochymenae (Ashmead)ھاي این پارازیتویید دریافتند كھ ماده

بھ مواد فراري كھ در مراحل مختلف رشدي و از ھر دو جنس نر 

تریسي .شوندمي            شود جلبو ماده میزبان ترشح مي

ھاي سن گندم توسط درصد پارازیتیسم تخم) ٢٠٠۶(٧و ھمكاران

- قفس  را با استفاده ازT. grandis                  زنبور 

درصد ٩/٨٣تا ١/۶٠را بین Chamb6ھاي توري روي رقم گندم 

. گزارش كردند) بستھ بھ تراكم سن گندم در ھر متر مربع(

ھاي دانھ            ھ كیفیتآنھا ھمچنین گزارش كردند ك

ھاي آلوده بھ سن گندم و گندم و عملكرد محصول در  قفس

ھاي فاقد سن فاقد زنبور پارازیتویید در مقایسھ با قفس

تا ٢سن گندم بھ ھمراه ۴تا ٢ھاي حاوي قفسگندم و نیز

ھاي زنبور پارازیتویید خیلي پایین بود، ولي كیفیت دانھ٣

ھاي فاقد سن گندم در مقایسھ محصول در قفسگندم و عملكرد 

زنبور ٣تا ٢سن گندم بھ ھمراه ۴تا ٢ھاي حاوي با قفس

زاتیامینا و . داري نداشتپارازیتویید اختالف معني

با مطالعھ اكولوژي ) ١٩٩٨(بھ نقل از كریتچلي ٢٥ھمكاران

Trissolcus spp.ورونز شوروي سابق، گزارش كردند كھ يدر منطقھ

و ھواي گرم و خشك منجر بھ مرگ و میر باال در میان آب

در بھار این . شودحشرات بالغ پارازیتویید مي

ھاي گذاشتھ شده سن گندم را روي ساقھ و پارازیتوییدھا تخم

كنند و زنبوران ظاھر شده از این برگ گندم پارازیتھ مي

ھا بعد از برداشت گندم بھ سمت آفتابگردان و ذرت، تخم

بھ عنوان Pentatomidaeي ھاي خانوادهھاي سنھ تخمكجایي

- میزبان جایگزین بھ تعداد زیاد وجود دارند، مھاجرت مي

آنھا ھمچنین گزارش كردند كھ آب و ھواي گرم و . كنند

. آفتابي ھمانند شرایط ابري براي پارازیتیسم نامطلوب است

غذا  -٢- ١-١٢-١

 .Eسالھ روي ٣٠طي یك مطالعھ ) ١٣٧٣(در ایران رجبي 

integricepsتواند دلیل گزارش كرد ناكافي بودن غذا اغلب مي

- این رخداد در طول طغیان. اصلي مرگ و میر این آفت باشد

كھ حملھ افتد، یعني وقتيھاي بزرگ یا بعد از آن اتفاق مي

  ھاي مادر باعث خسارت شدید در مزارع گندم و خشك شدن سن

                                                            
3- Brown             2- Banks et al.        Zatyamina et al.-1  
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Abstract: Sunn pest, Eurygaster integriceps Put., is the most important pest of wheat and other cereal crops 
in Iran and Middle East. In this investigation, the population density of various life stages of Sunn pest and 
its natural enemies was studied on Sardari dry wheat cultivar in each of 1500, 1550 and 1600 meter heights 
in Kuraeym region in 2007 and 1600, 1650 and 1700 meter heights in Giwi region in 2008. Also, the 
population of various life stages of Sunn pest and its natural enemies was studied on three different host 
plants including Sardari dry wheat, Gaskogen irrigated wheat and Sahand dry barley in Kuraeym region in 
2007 and on Sardari dry wheat, Azar 2 dry wheat and Sahand dry barley in Giwi region in 2008. Samples in 
both region were taken by quadrat and sweep net method from May till Agust of years 2007 and 2008. In 

both region Trissolcus grandis Thomson (Hym: Scelionidae) were identified as the dominant egg parasitoids 
species and Ooencyrtus sp. (Hym: Encyrtidae) was collected in a lower frequencies. Also, four species of 

parasitoid tachinid flies including Ectophasia oblonga Role-Desv., Phasia subcoleoptrata L. Eliozeta helluo
F. and Elomyia Lateralis Meig. were collected from the adult stage.The results showed that, the population of 

overwintering adults, eggs, nymphs and the amount of Sunn pest damage was higher in low elevations than 
higher elevations. In contrast. the population of newly emerged adults was higher in higher elevations than 
lower elevations. These results show that newly emerged adults of Sunn pest migrate to high elevations
because of more damage by overwintering bugs and nymphs as well as food shortage in lower elevations. 
Also, in Kuraeym region at the height of 1500 meter, the population of parasitoids wasps and flies was higher 
than the 1550 and 1600 meter heights, because the existance of the willow and popolus trees which provided 
winter shelters for this natural enemies. It can be compared with Giwi region, in which, in the height of 1700, 
the population of egg parasitoids were higher than the heights of 1600 and 1650 meter, because of  the 
absence of trees. In the margin of wheat field, there were howthorn trees which served as winter shelters for 
this natural enemies. The results also showed that the amount of Sunn pest damage and the population of 
natural enemies on Sardari dry wheat cultivar was more than Sahand dry barley. This result demonestrated 

that the host plant may have an impact on the population of Sunn pest and its natural enemies.
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