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تنوع گونهاي سنهاي آفت ( )Heteroptera: Pentatomoideaمزارع گندم ورامين و
تغييرات جمعيت سن گندم ()Eurygaster integriceps Puton



حسن قهاری* :گروه گیاهپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ،ایران
تاریخ دریافت :مرداد 1396

تاریخ پذیرش :آبان 1396

چکیده
تنوع گونهاي سنهاي دو خانواده  Pentatomidaeو  Scutelleridaeدر مزارع گندم مناطق مختلف ورامين طي سالهاي  1392و
 1393مورد بررسي قرار گرفت و در مجموع  9گونه سن جمعآوري گرديدند .سنهاي جمعآوري شده در اين پژوهش عبارتند از:

Eurygaster

) Odontotarsus impictus Jakovlev, 1886 ،integriceps (Puton, 1881و) Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1789از
خانواده Aelia acuminata (Linnaeus, ،Graphosoma (Graphosoma) lineatum lineatum (Linnaeus, 1758)،Scutelleridae
)Eurydema putoni (Jakovlev, ،Eurydema (Eurydema) ornata (Linnaeus, 1758) ،Aelia melanota Fieber, 1886 ،1758

)1877و) Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758از خانواده  .Pentatomidaeنمونهبرداريهايي بهمنظور تعيين زمان ظهور سن مادر و نيز
مطالعه تغييرات جمعيت مراحل مختلف زيستي سن گندم در پنج منطقه ورامين شامل قرچك ،عسگرآباد ،دهماسين ،جوادآباد و پيشوا انجام گرفت.
نتايج نمونهبرداري ها در مناطق مختلف نشان داد كه زمان ظهور سن مادر در تمام مناطق مزبور از اواخر اسفند تا اوايل فروردين ميباشد و زمان
اوج آن در اغلب مناطق از اواخر فروردين تا اوايل ارديبهشت است .براساس دستاوردهاي اين پژوهش كه شامل تعيين زمان ظهور و اوج تراكم
جمعيت سن گندم در منطقه ورامين مي باشد ،ضمن حمايت از دشمنان طبيعي ،زمان مناسب جهت رهاسازي پارازيتوئيدهاي پرورش يافته و يا
استفاده از ساير عوامل كنترل مانند آفتكشهاي كم خطر در قالب مديريت تلفيقي آفت فراهم ميگردد.
کلمات کلیدی :سن گندم ،تغييرات جمعيت ،ورامينScutelleridae ،Pentatomidae ،
* پست الكترونیكی نویسنده مسئول:

hghahari@yahoo.com
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تنوع گونهای سنهای آفت مزارع گندم ورامین و تغییرات جمعیت سن گندم

مقدمه
گندم جزو محصوالت استراتژيك در ايران و جهان محسوب ميشود
و حدود بيست درصد منابع غذايي مردم جهان را تشكيل ميدهد و در
ميان غالت بهدليل دارا بودن نسبت و ميزان مطلوب پروتئين و
هيدروكربن براي تغذيه انسان ،از اهميت بسيار زيادي برخوردار است
(كريمي1371 ،؛  .)1982 ،Stavrakiگندم نيز مانند ساير محصوالت
زراعي داراي آفات و بيماريهاي متعددي ميباشد كه باعث خسارت و
كاهش عملكرد محصول ميگردند .در اغلب مناطقي از ايران كه به
كشت گندم اختصاص دارد ،سن معمولي گندمEurygaster integriceps ،
) ،Puton, 1881 (Hemiptera: Scutelleridaeمهمترين آفت و عامل
اصلي كاهش كمي و كيفي اين محصول محسوب ميگردد .گسترش
سن گندم در كشور را ميتوان مصداق خوبي از دخالت انسان در محيط
طبيعي دانست .دخالتهاي انسان در محيط طبيعي ازجمله چراي
بيرويهي دامها ،از بين بردن گياهان چند ساله ،درختچهها و گياهان
جنگلي به عنوان سوخت ،تخريب مراتع و كشت گندم در اين مناطق
باعث برهم خوردن تعادل اكولوژيكي محيط ،گستردگي مناطق انتشار
و افزايش جمعيت اين آفت گرديده است .انجام سمپاشيهاي بيرويه
عليه سن گندم و نابودي دشمنان طبيعي آن نيز ازجمله عوامل مهمي
است كه سبب گرديده است سن گندم به عنوان يكي از مهمترين آفات
گندم و جو مطرح گردد (مدرساول1371 ،؛ رجبي1372a ،؛ ،Critchley
 .)1998درخصوص تنوع گونهاي سنهاي  Pentatomidaeو Scutelleridae
ايران ،تاكنون بهترتيب  221و  42گونه براي دو خانواده فوق از ايران
گزارش شده است ( Ghahariو همكاران )2014 ،كه بيانگر وجود تنوع
بااليي از اين سنها در ايران ميباشد .در رابطه با تغييرات جمعيت سن
گندم در ايران ،تحقيقات انجام گرفته چندان قابل مالحظه نبوده (تفقدينيا،
1373؛ ايرانيپور1375 ،؛ ثمين و همكاران )1390 ،كه بههمين دليل
عليرغم اثبات كارآيي روشهاي گوناگون مبارزه در قالب مديريت تلفيقي
آفات (1998 ،Kogan( )IPM؛  Gulو همكاران ،)2006 ،مشكل سن گندم
در هيچ منطقهاي از كشور مرتفع نشده است و تمام كشاورزان مانند سابق
اقدام به سمپاشي در سطح وسيع مينمايند .مطالعات اكولوژيك در راستاي
تعيين تغييرات جمعيت آفات جزو گامهاي نخست و اساسي در بهكارگيري
استرتژيهاي كارآمد در كنترل آفات كشاورزي محسوب ميگردد
( )2016 ،Schowalterكه بر اين اساس در پژوهش حاضر تغييرات جمعيت
سن گندم در مناطق مختلف ورامين مورد مطالعه قرار گرفته است.

مواد و روشها
اين پژوهش در دو مقوله شامل شناسايي سنهاي Pentatomidae

و  Scutelleridaeو تغييرات جمعيت مراحل مختلف زيستي سن گندم
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در مناطق مختلف ورامين انجام گرفت .جمعآوري و شناسايي
سنهاي  Pentatomidaeو  Scutelleridaeفعال در مزارع گندم ورامين،
بهمنظور جمعآوري و شناسايي مهمترين گونههاي دو خانواده
 Pentatomidaeو  Scutelleridaeفعال در مزارع گندم مناطق مختلف
ورامين ،اساساً از روش تور زدن در داخل مزارع و نيز علفهاي هرز
حاشيه مزارع گندم استفاده گرديد .البته در بعضي مواقع جمعآوري
به روش مستقيم (با استفاده از پنس و يا دست) نيز انجام گرفت.
نمونههاي جمعآوري شده با استفاده از كليدهاي شناسايي معتبر مورد
شناسايي قرار گرفته و جهت تأييد نزد پيرمولت در فرانسه ارسال
گرديدند .تصاوير مناسب (برخي ارجينال و بعضي اقتباس از اينترنت)
براي سنهاي جمعآوري شده در اين پژوهش بهمنظور شناخت مهم-
ترين گونههاي فعال در مزارع گندم ارائه ميگردد .جمعآوري سنين
مختلف پورگي و سن مادر بهمنظور بررسي تغييرات جمعيت
سن گندم در مناطق مختلف ورامين ،بهمنظور تعيين زمان ظهور
سن مادر و نيز مطالعه تغييرات جمعيت سن گندم در منطقه ورامين،
پنج منطقه شامل قرچك ،عسگرآباد ،دهماسين ،جوادآباد و پيشوا انتخاب
و نمونهبرداريها در  14مرحله و به فاصله زماني يك هفته در تاريخهاي
،1393/1/28 ،1393/1/21 ،1393/1/14 ،1393/1/7 ،1392/12/25
،1393/3/1 ،1393/2/24 ،1393/2/17 ،1393/2/12 ،1393/2/5
 1393/3/22 ،1393/3/15 ،1393/3/8و  1393/3/29انجام گرفت.
بهمنظور نمونهبرداري از مراحل مختلف زيستي سن گندم (سن مادر و
سنين مختلف پورگي) ،در قطر مزارع مورد نمونهبرداري حركت كرده
و در هر ده قدم ،تور زدن انجام گرفت و تمام مراحل زيستي سن گندم
كه در داخل تور جمعآوري شدند به تفكيك به داخل كيسههاي پالستيكي
منتقل شدند تا در فرصت مناسب شمارش شوند .قطر دهانه تور مورد
استفاده  33سانتيمتر بود و در هر  10قدم  3بار تور زدن انجام ميگرفت
(در سه قسمت راست ،چپ و روبروي محل ايستادن) .براي هر منطقه
نيز ده مزرعه گندم دو هكتاري در نظر گرفته شد و به اين ترتيب با
شمارش هر يك از مراحل زيستي سن گندم در تاريخهاي مختلف از
 25اسفند  1392تا  29خرداد  ،1393زمان ريزش سن مادر در هريك
از مناطق و تغييرات جمعيت مراحل مختلف پورگي سن گندم مورد
ارزيابي قرار گرفت .در پايان دادهها با استفاده از نرمافزار آماري SAS
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و ميانگينها نيز با استفاده از آزمون
چند دامنه دانكن ( )Duncan's multiple range testمقايسه گرديدند.

نتایج
شناسايي سنهاي  Pentatomidaeو  Scutelleridaeفعال در
مزارع گندم ورامين :نتايج بررسيها در رابطه با تنوع
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گونهاي سنهاي خانوادههاي  Pentatomidaeو  Scutelleridaeنشان
داد كه در مجموع  9گونه از دو خانواده مزبور (سه گونه از خانواده
 Scutelleridaeو شش گونه از خانواده  )Pentatomidaeاز گندمزارهاي
مناطق مختلف ورامين جمعآوري گرديدند .گونههاي جمعآوري شده
در اين پژوهش كه هيچ يك براي فون ايران جديد نميباشند ،در زير
معرفي ميگردند.
الف -خانواده

Scutelleridae

 -1گونه )( Eurygaster integriceps (Puton, 1881سن گندم):
نمونههاي فراواني از هر دو جنس نر و ماده و نيز سنين مختلف پورگي
از تمام مزارع گندم و جو مورد نمونهبرداري جمعآوري شدند .به اين
ترتيب اين گونه مهمترين و فراوانترين گونه جمعآوري شده از مزارع
گندم و جو مناطق مختلف ورامين بود و بهعنوان گونه غالب معرفي
ميگردد (شكلهاي  1تا .)5

شكل  :4دستجات تخم سن گندم بر روي برگ گندم

شكل  :5سنين مختلف پورگي سن گندم از سن اول تا سن پنجم

شكل  :1پوره سن پنجم سن گندم در حال تغذيه از دانههاي
شيري گندم

 -2گونه  :Odontotarsus impictus Jakovlev, 1886اين گونه به
تعداد بسيار اندك در مزارع گندم و جو جمعآوري گرديد ( 3نمونه نر
و  2نمونه ماده) .اين سن كمي كوچكتر از سن گندم است و خطوط
نواري شكل بسيار كمرنگ در بخش پشتي بدن دارد و از اين لحاظ كم
و بيش شبيه سنهاي  Aelia spp.ميباشد (شكل .)6

شكل  :2سنهاي نر و ماده در حال جفتگيري بر روي برگ گندم

شكل  :6گونه Odontotarsus impictus Jakovlev, 1886

 -3گونه ) :Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1789اين سن
شكل  :3سن مادر در حال تخمگذاري بر روي برگ گندم

از روي علفهاي هرز منداب ،جو موشي و چچم واقع در حاشيه مزارع
گندم ورامين جمعآوري گرديد ( 8نمونه ماده و  5نمونه نر) .سن كوچكي
است كه بدن تقريباً مثلثي شكل با نوارهاي قهوهاي روشن در متن
كرمي رنگ دارد (شكل .)7
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رنگ قهوهاي ميباشد .اين سن اغلب در اواخر دوره رويش گندم و جو
ظاهر ميگردد و در اين پژوهش نيز به تعداد معدودي ( 2نمونه ماده)
جمعآوري شده است (شكل .)10

شكل  :7گونه )Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1789

ب -خانواده
 -1گونه

Pentatomidae

Graphosoma (Graphosoma) lineatum lineatum

) :(Linnaeus, 1758يكي از گونههاي فراوان در مناطق تحت
نمونهبرداري بود ( 35نمونه ماده و  19نمونه نر) .از لحاظ شكلشناسي
نيز داراي نوارهاي طولي سياه در متن قرمز ميباشد (شكل .)8

شكل  :10گونه Aelia melanota Fieber, 1886

 -4گونه ):Eurydema (Eurydema) ornata (Linnaeus, 1758
جزو اولين گونه هايي است كه فعاليت خود را در اوايل بهار و قبل از
ريزش سن گندم و گونههاي  Aelia spp.در مزارع و حاشيه آنها آغاز
مينمايد و در اين تحقيق ،سه نمونه ماده و يك نمونه نر جمعآوري
شده است .سن نسبتاً كوچكي با رنگ قرمز و لكههاي تيره ميباشد
(شكل .)11

شكل  :8گونه Graphosoma (Graphosoma) lineatum lineatum
)(Linnaeus, 1758

 -2گونه ) :Aelia acuminata (Linnaeus, 1758اين گونه فراوانترين
گونه بعد از سن گندم در مزارع گندم و جو ميباشد و نمونههاي
متعددي از آن جمعآوري گرديد ( 24نمونه ماده و  18نمونه نر) .سن
نسبتاً كوچكي است با رنگ كرم متمايل به خاكستري كه داراي نوارهاي
طولي در سطح بدن ميباشد (شكل .)9

شكل  :11گونه )Eurydema (Eurydema) ornata (Linnaeus, 1758

 -5گونه ) :Eurydema putoni (Jakovlev, 1877اين گونه معموالً در
خرداد و زماني كه جمعيت گونه  E. ornataرو به كاهش ميگذارد،
ظاهر ميگردد .لكههاي شيري و سياه در متن قرمز رنگ بدن حشره
مشاهده ميگردد .در اين پژوهش نيز تعداد معدودي از اين گونه (2
نمونه ماده و  3نمونه نر) از منطقه پيشوا جمعآوري شد.
 -6گونه ) :Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758اين سن بزرگتر
شكل  :9گونه )Aelia acuminata (Linnaeus, 1758

 -3گونه  :Aelia melanota Fieber, 1886از لحاظ شكلشناسي كمي
بزرگتر از گونه  A. acuminataميباشد و داراي شكم حجيمتر و به
438

از سنهاي  Aelia spp.و  Eurydema spp.ميباشد بهطوريكه طول
بدن سن بالدار  9/5تا  12ميليمتر است (شكل .)12
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در تاريخ  1393/1/28بود .زمان ظهور پورههاي سنين اول تا پنجم به
ترتيب در تاريخهاي ،1393/2/28 ،1393/1/28 ،1393/1/21
 1393/2/5و  1393/2/12و اوج تراكم جمعيت هر يك از مراحل
پورگي فوق بهترتيب در تاريخهاي ،1393/2/12 ،1393/2/5
( 1393/2/12سنين دوم تا چهارم) و  1393/2/17مشاهده گرديد .سن
مادر بعد از ظهور در تاريخ  1393/1/7تا  1393/2/17در طبيعت
فعاليت تغذيهاي و تخمريزي داشت و البته جمعيت آن از زمان اوج به
بعد روند نزولي سريع و معنيداري داشت (شكل .)14
شكل  :12گونه )Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758

يك تا دو نسل در سال دارد و زمستانگذراني آن بهصورت حشره
كامل است .از اولين گونههايي است كه در مزارع غالت و حاشيه آنها
ديده ميشود و البته جمعيت اين سن نيز در اغلب مواقع سال پائين
است .گياهان ميزبان اين گونه بهغير از گندم و جو (از خانواده
 )Graminaeشامل گياهان خانوادههاي Leguminosae ،Compositae
و  Cruciferaeميباشند .در اين تحقيق دو نمونه ماده و يك نمونه نر
از منطقه عسگرآباد جمعآوري گرديد.
جمعآوري سن مادر و سنين مختلف پورگي بهمنظور بررسي
تغييرات جمعيت سن گندم در مناطق مختلف ورامين ،نتايج
بررسيها در رابطه با زمان ظهور سن مادر و نيز تغييرات جمعيت
مراحل مختلف پورگي سن گندم از  25اسفند  1392الي  29خرداد
 1393در پنج منطقه مختلف ورامين شامل قرچك ،عسگرآباد،
دهماسين ،جوادآباد و پيشوا در شكلهاي  1تا  5ارائه شده است .نتايج
نشان ميدهد كه اگرچه در دو منطقه قرچك و جوادآباد اولين گروه از
سن هاي مادر در اواخر اسفند مشاهده گرديدند اما در ساير مناطق،
سنهاي مادر در ابتداي فروردين در طبيعت ظاهر شدند .بديهي است
كه زمان ظهور سنهاي مادر كامالً به شرايط آب و هوايي بستگي دارد
و نميتوان تاريخ دقيقي را درخصوص ظهور آنها در طبيعت ارائه نمود.

شكل  :13تغييرات جمعيت سن مادر ( )E. integricepsو سنين مختلف
پورگي در منطقه قرچك

الف -منطقه قرچك :در منطقه قرچك جمعيت سن مادر از زمان
ظهور ( )1393/12/25تا تاريخ  1393/2/5روند افزايشي دارد و پس از
آن جمعيت به سرعت كاهش پيدا ميكند تا اينكه در تاريخ 1393/2/24
سن مادر تقريباً ناپديد ميگردد .زمان ظهور پورههاي سنين اول تا
پنجم در منطقه قرچك بهترتيب ،1393/2/5 ،1393/2/5 ،1393/1/28
 1393/2/17 ،1393/2/12و اوج تراكم جمعيت سنين اول تا پنجم پورگي
نيز بهترتيب در تاريخهاي ،1393/2/17 ،1393/2/17 ،1393/2/12
1393/2/24و  1393/2/24بهدست آمد (شكل .)13
ب -منطقه پيشوا :نتايج نمونهبرداريها در منطقه پيشوا نشان ميدهد
كه زمان ظهور سن مادر در تاريخ 1393/1/7و اوج تراكم جمعيت آن

شكل  :14تغييرات جمعيت سن مادر ( )E. integricepsو سنين مختلف
پورگي در منطقه پيشوا

ج -منطقه جوادآباد :در منطقه جوادآباد ،اولين سن مادر در 25
اسفند در طبيعت ظاهر گرديد و اوج تراكم جمعيت آن در تاريخ
 1393/1/28مشاهده شد .پورههاي سنين اول تا پنجم در اين منطقه
بهترتيب در تاريخهاي ،1393/2/5 ،1393/1/28 ،1393/1/21
 1393/2/17 ،1393/2/12در طبيعت ظاهر شدند و زمانهاي اوج
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تراكم جمعيت سنين پورگي نيز بهترتيب در تاريخهاي ،1393/2/12
 1393/2/24 ،1393/2/17 ،1393/2/12و  1393/2/24ثبت گرديد
(شكل .)15
د -منطقه دهماسين :براساس نتايج نمونهبرداريها در منطقه دهماسين،
اولين سن مادر در تاريخ  1393/1/14در طبيعت مشاهده شد و زمان
اوج تراكم جمعيت آن نيز در تاريخ  1393/1/28بود .زمان ظهور
پورههاي سنين اول تا پنجم در مزارع گندم بهترتيب شامل
 1393/2/12 ،1393/2/12 ،1393/2/5 ،1393/1/28 ،1393/1/28و
اوج تراكم جمعيت سنين پورگي نيز بهترتيب در تاريخهاي ،1393/2/5
 1393/2/17 ،1393/2/17 ،1393/2/12و  1393/2/24بهدست آمد
(شكل .)16

 1393/1/7و  1393/1/28بود .زمان پيدايش پورههاي سنين اول تا
پنجم بهترتيب در تاريخهاي ،1393/2/5 ،1393/1/28 ،1393/1/21
 1393/2/12 ،1393/2/5و زمان اوج تراكم جمعيت هر يك از آنها به
ترتيب در تاريخهاي 1393/2/17 ،1393/2/12 ،1393/2/5 ،1393/2/5
و  1393/2/24تعيين گرديد (شكل .)17

شكل  :17تغييرات جمعيت سن مادر ( )E. integricepsو سنين مختلف
پورگي در منطقه عسگرآباد

شكل  :15تغييرات جمعيت سن مادر ( )E. integricepsو سنين مختلف
پورگي در منطقه جوادآباد

شكل  :18درجه حرارتهاي مربوط به پنج منطقه مورد نمونهبرداري از
تاريخ  25اسفند الي  29خرداد

شكل  :16تغييرات جمعيت سن مادر ( )E. integricepsو سنين مختلف
پورگي در منطقه دهماسين

ه -منطقه عسگرآباد :براساس نتايج نمونهبرداريها در منطقه
عسگرآباد ،زمان ظهور سن مادر و تاريخ اوج تراكم جمعيت آن بهترتيب
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ميانگين تراكم مراحل مختلف زيستي سن گندم شامل سن مادر
و پورههاي سنين اول تا پنجم در مناطق مختلف ورامين در جدول 1
ارائه شده است .نتايج نشان ميدهد كه اختالف معنيداري در سطح آماري
 %1بين ميانگينها وجود دارد .در تمام مناطق مورد نمونهبرداري ،سن
مادر داراي بيشترين تراكم جمعيت بود كه باالترين ميزان مربوط به
مناطق جوادآباد و قرچك بهدست آمد .همچنين باالترين تراكم جمعيت
براي پورههاي سنين اول و دوم در منطقه جوادآباد و براي پورههاي
سنين سوم ،چهارم و پنجم در منطقه قرچك تعيين گرديد (جدول .)1

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  :1ميانگين تراكم مراحل مختلف زيستي سن گندم ( )E. integricepsدر مناطق مختلف ورامين
منطقه /

مرحله زيستي (سن)

قرچك
پيشوا
جوادآباد
دهماسين
عسگرآباد
ميانگين

پوره سن 1

پوره سن 2

پوره سن 3

پوره سن 4

پوره سن 5

سن مادر

0/49b
0/35b
0/62ab
0/14c
0/33bc

0/43b
0/28bc
0/57ab
0/13c
0/17c

0/50b
0/25bc
0/39b
0/10cd
0/13c

0/40b
0/05d
0/29bc
0/06d
0/09cd

0/26bc
0/03d
0/14c
0/06d
0/07d

1/21a
0/59ab
1/67a
0/36b
0/74ab

0/39

0/32

0/27

0/18

0/11

0/91

* ميانگينهاي داراي حروف غيرمشابه داراي اختالف معنيدار در سطح آماري  0/01ميباشند.

بحث
با در نظر گرفتن نتايج نمونهبرداريها در مناطق مختلف ورامين
كه در شكلهاي  13تا  17آمده است مشخص ميگردد كه زمان ظهور
سن مادر در تمام مناطق مزبور در اواخر اسفند تا اوايل فروردين
ميباشد .طبيعتاً آنچه كه در ظهور زود هنگام و يا دير هنگام آفات
كشاورزي در طبيعت حائز اهميت ميباشد ،در درجه اول شرايط آب و
هوايي است كه عامل اصلي در شكسته شدن دياپوز در سنهاي مادر
ميباشد (تفقدينيا1373 ،؛ 1982 ،Stavraki؛  .)1978 ،Popovبا توجه
به اينكه  5منطقه مورد بررسي در ورامين از نظر شرايط آب و هوايي
و بهخصوص دما تقريباً يكسان بودند (شكل  ،)18لذا در اين وضعيت
تفاوت بيوكليمايي بهخصوص از نظر تفاوتهاي رشدي گندم در مزارع
مختلف ميتواند در جلب زودتر سنها به بعضي مزارع مطرح باشد.
همچنين بعضي مناطق نمونهبرداري در اين تحقيق در نزديكي
كوهپايهها (محل زمستانگذراني سنها) قرار داشتند و لذا ظهور زودتر
سنها به مزارع همجوار اين كوهپايهها در مقايسه با مناطق دورتر مورد
انتظار بود.
عوامل متعددي روي اكولوژي و تغييرات جمعيت سن گندم مؤثر
مي باشند .از بين عوامل غير زنده ،درجه حرارت محيط جزو مؤثرترين
عوامل روي تغييرات جمعيت سن گندم بهشمار ميرود ،بهطوريكه
ورود به مراحل زيستي فعال و غيرفعال سن گندم و طول مدت اين
مراحل تحت تأثير مستقيم عامل مزبور ميباشد .در اوايل بهار در مناطق
مختلف ،مرحله دياپوز سن گندم همزمان با افزايش درجه حرارت
محيط به  11تا  12درجه سلسيوس ،به پايان ميرسد و سن گندم به
صورت دستجات شروع به مهاجرت به جلگهها مينمايد و براساس
تحقيقات انجام شده براي وقوع طغيان سن گندم ،درجه حرارت  20تا
 22درجه سلسيوس حائز اهميت ميباشد .بههمين ترتيب در زمان
برداشت گندم ،زماني كه درجه حرارت به باالتر از  25تا  26درجه
سلسيوس ميرسد ،تأثير كشندهاي روي سن گندم دارد و بههمين

دليل افراد كامل سن گندم همزمان با افزايش درجه حرارت شروع به
مهاجرت از جلگهها به سمت ارتفاعات مينمايند .چنانچه ميانگين درجه
حرارت محيط در گرمترين ماههاي سال به اندازهاي كه سبب مهاجرت
سن گندم از جلگهها به سمت ارتفاعات گردد ،افزايش نيابد ،سن گندم
قادر است حتي در ارتفاع  250تا  300متري از سطح دريا زمستان
گذراني كند (مردوخي و حيدري1371 ،؛ رجبي1379 ،؛ ،Popov
 .)1978بهطور مثال در منطقه تراكياي تركيه كه ميانگين درجه
حرارت در ماههاي جوالي و آگوست (تير و مرداد) از ميزان پيشبيني
شده كمتر است ،سنها در جلگهها زمستانگذراني ميكنند .در اين
منطقه اصوالً كوههايي با ارتفاع مناسب جهت زمستانگذراني سنها
وجود ندارد (مدرساول .)1371 ،همچنين در جنوب روسيه كه درجه
حرارت از  23درجه تجاوز نميكند ،سن گندم در مزارع غالت يا سطح
جنگلهاي اطراف اين مزارع زمستانگذراني ميكند ( Gostovو
 .) 1983 ،Kontevيكي ديگر از عوامل آب و هوايي مهم در نوسانات
جمعيت سن گندم ،بارندگي ميباشد .طبق بررسيهاي انجام شده،
وجود  25تا  35ميليمتر باران در طي دوره رشد و نمو سن گندم براي
وقوع طغيان ضروري ميباشد .باران هم بهطور مستقيم و هم بهصورت
تأثير غيرمستقيم (افزايش رطوبت نسبي محيط) مطابقت فنولوژي گياه
با بيولوژي آفت را تحت تأثير قرار ميدهد ،بهطوريكه بارش ناگهاني
باران و تگرگ ،تأثير كشندهاي روي افراد كامل و بهويژه پورههايي كه
هنوز فرصت يافتن پناهگاه را بهدست نياوردهاند ،دارد (1978 ،Popov؛
 .)1974 ،Safaviعامل ديگر باد است كه در هنگام مهاجرت سنها از
ارتفاعات به جلگهها و برعكس و بهخصوص در تعيين سمت پرواز ،روي
زمان ظهور و تغييرات جمعيت سن گندم تأثير ميگذارد .همچنين
وزش بادهاي شديد در خالف جهت پرواز گاهي تأثير كشندهاي روي
سنها دارد ( Lodosو همكاران1984 ،؛ .)1968 ،Yüksel
از ميان عوامل زنده مؤثر در نوسان جمعيت سن گندم ،ميزبانهاي
گياهي و تغذيه سن گندم از آنها و نيز دشمنان طبيعي نقش مهمي
ايفاء ميكنند .در رابطه با ميزبانهاي گياهي تأمين كننده غذاي سن
گندم ،بهطوركلي سن گندم با سه نوع محيط گياهي در ارتباط ميباشد.
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الف -گياهان مطلوب براي زمستانگذراني :سن گندم براي محفوظ
ماندن از اثرات نامناسب محيطي در فصل زمستان در زير تعدادي از
گياهان ازجمله گون و تعدادي ديگر از گياهان بهسر ميبرد .چنانچه
اين گياهان رشد و انبوهي مناسب داشته باشند ،مكانهاي مطلوب
براي زمستانگذراني سن محسوب ميگردند (رجبي1372a,b ،؛ Simsek
و  .)1985 ،Sezarب -گياهان پناهگاهي :در جلگهها گياهاني مانند
،Saponaria sp. ،Leontica leontiperalum L. ،Vaccaria sp.
Cephalaria ،Arum sp. ،Aristolachia sp. ،Hordeum morinum L.
 Aegilops sp. ،Pyramidata sp. ،sp.و تعداد زيادي از گياهان پهن
برگ ديگر در مزارع گندم مكانهاي مناسبي را براي تخمگذاري و نيز
پنهان شدن پورههاي سنين اول و دوم سن گندم در سطح زيرين برگ
فراهم ميسازند ( .)1978 ،Popovج -گياهان مورد تغذيه :ميزبانهاي
اصلي سن گندم شامل گندم ،جو ،چاودار ،يوالف ،ذرت خوشهاي و ساير
گرامينههاي وحشي ميباشند (مردوخي و حيدري1371 ،؛ رجبي،
 .)1379در ارتفاعات ايران بيش از  31گونه از گياهان وحشي شناسايي
شدهاند كه مورد تغذيه سنهاي ساكن ارتفاعات قرار ميگيرند .جنسهاي
مهم اين گياهان عبارتند از -1 :خانواده گندميان (:)Graminae
Arrhenatherun ،Alepecurus sp. ،Agropyron sp. ،Aegilops sp.
،Melica sp. ،Eremopa sp. ،Bromus sp. ،Boissiera sp. ،sp.
،Eremopyrum sp.،Leocopoa sp. ،Psathurostachys sp.
-2 .Secale sp. ،Poa sp. ،Hordeum sp. ،Heteranthelium sp.
خانواده  -3 .Helichrysum sp. :Compositaeخانواده :Papaveraceae
 .Hypecum sp.د -خانواده  .Silene sp. :Caryophyllaceaeبا اينكه
گياهان فوق بهعنوان گياهان ميزبان سن گندم در ارتفاعات شناسايي
شدند ،اما اين اطمينان وجود دارد كه تعداد واقعي گونههاي مورد تغذيه
سن گندم در ارتفاعات كشور بيش از گياهان مذكور باشد (رجبي و
ترمه1370 ،1366 ،؛ زمردي .)1371 ،عالوه بر گياهان فوق ،گياهان
سبز ديگري كه هنگام برداشت غالت در داخل مزارع باقي ميمانند
(مانند خارشتر با نام علمي  ،)Alhagi camelorum Fischerآب الزم
جهت تغذيه افراد از دانههاي سفت گندم را تأمين ميكنند (رجبي،
1379؛ .)Farid, 1985
يكي از داليل گسترش سن گندم در سالهاي اخير تخريب مداوم
مراتع بر اثر چراي مفرط و نيز از طريق جايگزين نمودن غالت ديم به
جاي مراتع بوده است .در حقيقت با تخريب مراتع كه ميزبانهاي
وحشي سنهاي ساكن ارتفاعات را در خود جاي دادهاند ،سنهاي ساكن
كه زندگي آرام و زاد و ولد ناچيزي دارند بهسوي غالت ديم غني از
مواد غذايي جلب شده و در نتيجه به سنهاي مهاجر تبديل ميشوند.
تغديهي سن گندم در چند مرحله و بهداليل متفاوت از قسمتهاي
مختلف گياه صورت ميگيرد كه در زير مورد بررسي قرار ميگيرد:
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الف -تغذيه سن مادر از برگ و ساقههاي گندم پس از مهاجرت از
ارتفاعات به جلگهها پس از تأمين انرژي و مواد الزم جهت جفتگيري
و تخمريزي.
ب -تغذيه در مرحله پورگي از دانههاي شيري گندم بهمنظور تأمين
انرژي الزم براي رشد و نمو و تعويض جلد.
ج -تغذيه حريصانه افراد كامل از دانههاي شيري ،خميري و رسيده
غالت بهمنظور تأمين انرژي و مواد غذايي الزم بهمنظور مهاجرت از
جلگهها به پناهگاههاي زمستاني در ارتفاعات ،مصرف مواد ذخيره شده
در دوره طوالني نه ماه تابستانگذراني و زمستانگذراني ،مهاجرت
مجدد در بهار سال آينده از پناهگاههاي زمستاني به جلگهها.
اين مرحله از تغذيه كامل افراد نسل جديد سن گندم كه بسيار
حريصانه و سريع صورت ميگيرد باعث كاهش شديد كيفيت دانههاي
گندم و نيز مقاومت آفت به عوامل نامساعد محيطي ميگردد .بهعبارت
ديگر روزانه حدود پنج ميليگرم به وزن سن گندم در اين دوره اضافه
ميشود (صلواتيان1370 ،؛ رجبي1372a, b ،؛ .)1984 ،Popov
همچنين ثابت شده است سنهايي كه با وزن و ذخيره چربي
مطلوب از مزارع به سمت ارتفاعات پرواز مينمايند ،در برابر سرماي
زمستان مقاومت ميكنند و حداكثر تلفات آنها  %20گزارش شده است
اما افرادي كه فاقد مقادير كافي مواد غذايي ذخيره شده در بدن باشند
اكثراً در پناهگاههاي زمستانه تلف شده و حتي در صورت حركت به
سمت جلگهها بهعلت ضعيف بودن ،نسبت به افراد عادي داراي ميزان
زادآوري كمتري خواهند بود ( Shurovenkovو همكاران1984 ،؛
 Gostovو .)1983 ،Kontev
نقش تغذيه سن گندم از مراتع و ميزبانهاي متنوع طي سالهايي
كه هنوز مبارزه شيميايي به شكل مؤثري وارد عمل نگرديده بود و
طغيان آن هر  6تا  8سال يكبار در مناطق آلوده به سن روي ميداد،
بهخوبي نمايان بود .اين طغيانها اساساً بهدليل غذا بوده و ساير عوامل
ازجمله عوامل اقليمي عموماً تابعي از عامل مزبور تلقي گرديده است.
بهعبارت ديگر سن گندم در سالهاي اوج طغيان با از بين بردن قسمت
عمده زراعتهاي منطقه بهوسيله افراد زمستانگذران باعث ممانعت
پورهها و حشرات كامل نسل جديد از تغذيه كافي شده و در نتيجه
ضمن تلفات جمعيت قابل توجهي از پورهها ،حشرات كامل نسل جديد
نيز با ذخيرهسازي ناكافي به ارتفاعات رفته و در آن اماكن بهعلت ضعف
ناشي از كمبود مواد ذخيرهاي شديداً بهوسيله گرما و خشكي تابستانه
و سرماي زمستانه آسيب ميبينند (زمردي1371 ،؛ 1968 ،Yüksel؛
1961 ،Lodos؛ رجبي .)1379 ،با توجه به نقش تغذيه در اكولوژي سن
گندم و حالت طغياني اين آفت ،جلوگيري از تخريب مراتع ،برداشت
زود هنگام گندم و خارج نمودن محصول از دسترس آفت ،استفاده از
ارقام زودرس ،استفاده از ارقام مقاوم و متحمل به سن گندم

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

و بهكارگيري عوامل كنترل بيولوژيك از راهكارهاي عملي مبارزه با اين
آفت كليدي محسوب ميگردد (1982 ،Stavraki؛ .)1974 ،Safavi
نتايج اين بررسي بهدليل ارائه اطالعات پيشآگاهي در خصوص
زمان ظهور سن مادر و زمان پيدايش دستجات تخم سن گندم ارزشمند
ميباشد .بهمنظور كنترل موفقيتآميز سن گندم ،مبارزه با سن مادر و
يا دستجات تخم با استفاده از روشهاي مؤثر و ايمن و بهخصوص در
قالب مديريت تلفيقي آفات حائز اهميت ميباشد .زيرا در اين شرايط
(مبارزه با سن مادر) هرگز به اين آفت اجازهي ايجاد كوچكترين
خسارتي داده نميشود و از ديدگاه مديريت آفات مطلوبترين روش
ميباشد ( Hassellو 1984 ،Waag؛  Coppelو .)1977 ،Mertins
نكته ديگر اينكه توليد انبوه و رهاسازي زنبورهاي پارازيتوئيد تخم
سن گندم با داشتن اطالعات كافي در رابطه با زمان پيدايش تخمها و
مدت زمان حضور آنها در طبيعت نتايج موفقيتآميز بهدنبال خواهد
داشت ( Foersterو 1990 ،De Queiroz؛  Martinو همكاران.)1963 ،
مهمترين پارازيتوئيدهاي سن گندم شامل زنبورهاي پارازيتوئيد تخم از
خانواده ( Scelionidaeبهخصوص جنس  )Trissolcus spp.و نيز
مگسهاي پارازيتوئيد خانواده  Tachinidaeميباشند ( Saminو همكاران،
2010؛  Ghahariو همكاران .)2011 ،در رابطه با زنبورهاي مزبور
پژوهشهاي متعددي در ايران انجام شده است بهطوريكه تاكنون 54
گونه متعلق به هشت جنس از زنبورهاي خانواده  Scelionidaeاز ايران
گزارش گرديده است كه از اين تعداد  22گونه به جنس Trissolcus
تعلق دارند ( Ghahariو همكاران.)2015 ،
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.4

اخير .مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي ،وزارت جهاد
كشاورزي.
.5

.6

پارازيتوئيد سن گندم Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera:
) Scutelleridaeدر كرج ،كمالآباد و فشند .پاياننامه كارشناسي
ارشد دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران 187 .صفحه.

.2

تفقدينيا ،ب .1373 ،.بررسي ديناميسم جمعيت سن گندم
( )Eurygaster integriceps Put.در منطقهكرج .پاياننامه كارشناسي
ارشد حشرهشناسي دانشگاه تهران 62 .صفحه.

.3

ثمين ،ن.؛ شجاعي ،م.؛ عسگري ،ش.؛ قهاري ،ح .و خدام ،ح،.
 .1390تغييرات جمعيت سن گندم،

Eurygaster integriceps

) (Hemiptera: Scutelleridaeدر مزارع گندم و جو و معرفي
پارازيتوئيدهاي مهم آن در پناهگاههاي تابستانه و زمستانه در مناطق
ورامين و شهر ري .مجله دانش زراعت .جلد  ،5شماره  ،6صفحات
 79تا .91

رجبي ،غ.ر .1379 ،.اكولوژي سنهاي زيانآور گندم و جو در ايران.
وزارت كشاورزي ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي343 .
صفحه.

.7

رجبي،غ.ر .و ترمه ،ف .1366 ،.تغذيه و توليدمثل دو گونه سن
گندم  Eurygaster integriceps Put.و  Aelia furcula F.در اماكن
زمستانگذراني و رابطه اين پديده با گسترش آنها در سالهاي
اخير .نشريه مؤسسه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي .دوره ،55
شمارههاي  1و  ،2صفحات  131تا .139

.8

رجبي ،غ.ر .و ترمه ،ف .1370 ،.بررسي تكميلي زندگي دو سن
مهم گندم  Eurygaster integriceps Put.و  Aelia furcula F.در
ارتفاعات ايران .نشريه مؤسسه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي.
دوره  ،59شمارههاي  1و  ،2صفحات  1تا .9

.9

زمردي ،ع .1371 ،.سابقه سن گندم در ايران .گزارش كنفرانس
سن گندم ،دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران .صفحات  31تا .34

.10

كريمي ،ه .1371 ،.گندم .مركز نشر دانشگاهي تهران 599 .صفحه.

.11

صلواتيان ،م .1370 ،.لزوم شناسايي عوامل مؤثر محيط در مبارزه
با آفات گياهان زراعي .انتشارات سازمان ترويج كشاورزي ،چاپ اول،
تهران 203 .صفحه.
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