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مزارع گندم ورامين و  (Heteroptera: Pentatomoidea)هاي آفت اي سنتنوع گونه

  (Eurygaster integriceps Puton)تغييرات جمعيت سن گندم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ایران ،پزشكی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره( شهرریگروه گیاه: *حسن قهاری 
 

 

 

 1396 آبانتاریخ پذیرش:            1396 مرداد یافت:تاریخ در

 چکیده

و  1392هاي در مزارع گندم مناطق مختلف ورامين طي سال Scutelleridaeو  Pentatomidae هاي دو خانوادهاي سنتنوع گونه 

 Eurygasterاين پژوهش عبارتند از:  آوري شده درهاي جمعآوري گرديدند. سنگونه سن جمع 9مورد بررسي قرار گرفت و در مجموع  1393

integriceps (Puton, 1881) ،Odontotarsus impictus Jakovlev, 1886 وAncyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1789)  از

 ,Scutelleridae،Graphosoma (Graphosoma) lineatum lineatum (Linnaeus, 1758) ،Aelia acuminata (Linnaeusخانواده 

1758)، Aelia melanota Fieber, 1886 ،Eurydema (Eurydema) ornata (Linnaeus, 1758) ، Eurydema putoni (Jakovlev, 

منظور تعيين زمان ظهور سن مادر و نيز هايي بهبرداري. نمونهPentatomidae از خانواده Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)و(1877

ماسين، جوادآباد و پيشوا انجام گرفت. ورامين شامل قرچك، عسگرآباد، ده مختلف زيستي سن گندم در پنج منطقهتغييرات جمعيت مراحل  مطالعه

باشد و زمان ها در مناطق مختلف نشان داد كه زمان ظهور سن مادر در تمام مناطق مزبور از اواخر اسفند تا اوايل فروردين ميبردارينتايج نمونه

از اواخر فروردين تا اوايل ارديبهشت است. براساس دستاوردهاي اين پژوهش كه شامل تعيين زمان ظهور و اوج تراكم اوج آن در اغلب مناطق 

باشد، ضمن حمايت از دشمنان طبيعي، زمان مناسب جهت رهاسازي پارازيتوئيدهاي پرورش يافته و يا جمعيت سن گندم در منطقه ورامين مي

 گردد.هاي كم خطر در قالب مديريت تلفيقي آفت فراهم ميكشند آفتاستفاده از ساير عوامل كنترل مان
 

 

  Pentatomidae ،Scutelleridaeسن گندم، تغييرات جمعيت، ورامين،  کلمات کلیدی:

  hghahari@yahoo.com :* پست الكترونیكی نویسنده مسئول
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 مقدمه

شود محسوب مي استراتژيك در ايران و جهان محصوالت جزو گندم       

دهد و در مي و حدود بيست درصد منابع غذايي مردم جهان را تشكيل

دليل دارا بودن نسبت و ميزان مطلوب پروتئين و ميان غالت به

هيدروكربن براي تغذيه انسان، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است 

(. گندم نيز مانند ساير محصوالت Stavraki ،1982؛ 1371)كريمي، 

باشد كه باعث خسارت و هاي متعددي ميزراعي داراي آفات و بيماري

گردند. در اغلب مناطقي از ايران كه به عملكرد محصول مي كاهش

 Eurygaster integricepsگندم،  معمولي سن دارد، اختصاص گندم كشت

Puton, 1881 (Hemiptera: Scutelleridae)ترين آفت و عامل ، مهم

گردد. گسترش اصلي كاهش كمي و كيفي اين محصول محسوب مي

داق خوبي از دخالت انسان در محيط توان مصسن گندم در كشور را مي

هاي انسان در محيط طبيعي ازجمله چراي طبيعي دانست. دخالت

ها و گياهان ها، از بين بردن گياهان چند ساله، درختچهي دامرويهبي

عنوان سوخت، تخريب مراتع و كشت گندم در اين مناطق جنگلي به

مناطق انتشار باعث برهم خوردن تعادل اكولوژيكي محيط، گستردگي 

رويه هاي بياست. انجام سمپاشي و افزايش جمعيت اين آفت گرديده

عليه سن گندم و نابودي دشمنان طبيعي آن نيز ازجمله عوامل مهمي 

ترين آفات عنوان يكي از مهم است كه سبب گرديده است سن گندم به

، Critchley؛ a1372؛ رجبي، 1371اول، )مدرس گردد گندم و جو مطرح

 Scutelleridae و Pentatomidae هايسن ايگونه تنوع درخصوص (.1998

فوق از ايران  گونه براي دو خانواده 42و  221ترتيب ايران، تاكنون به

( كه بيانگر وجود تنوع 2014و همكاران،  Ghahariگزارش شده است )

 باشد. در رابطه با تغييرات جمعيت سنها در ايران ميبااليي از اين سن

نيا، )تفقدي نبوده مالحظه قابل چندان گرفته انجام تحقيقات ايران، در گندم

همين دليل ( كه به1390؛ ثمين و همكاران، 1375پور، ؛ ايراني1373

گوناگون مبارزه در قالب مديريت تلفيقي  هايروش كارآيي اثبات رغمعلي

ندم سن گ مشكل (،2006و همكاران،  Gul ؛Kogan ،1998) (IPM) آفات

است و تمام كشاورزان مانند سابق  نشده كشور مرتفع اي ازهيچ منطقه در

در راستاي  اكولوژيك مطالعات نمايند.مي وسيع سطح در به سمپاشي اقدام

كارگيري در به و اساسي نخست هايگام آفات جزو جمعيت تغييرات تعيين

گردد هاي كارآمد در كنترل آفات كشاورزي محسوب مياسترتژي

(Schowalter ،2016) تغييرات جمعيت  حاضر پژوهش در اساس اين بر كه

 سن گندم در مناطق مختلف ورامين مورد مطالعه قرار گرفته است.
 

 هامواد و روش

 Pentatomidaeهاي اين پژوهش در دو مقوله شامل شناسايي سن       

و تغييرات جمعيت مراحل مختلف زيستي سن گندم  Scutelleridaeو 

 و شناسايي آوريجمعر مناطق مختلف ورامين انجام گرفت. د

 ،ورامين گندم مزارع در فعال Scutelleridaeو  Pentatomidae هايسن

 هاي دو خانوادهترين گونهآوري و شناسايي مهمجمع منظوربه

Pentatomidae  وScutelleridae  فعال در مزارع گندم مناطق مختلف

هاي هرز ور زدن در داخل مزارع و نيز علفورامين، اساساً از روش ت

آوري مزارع گندم استفاده گرديد. البته در بعضي مواقع جمع حاشيه

روش مستقيم )با استفاده از پنس و يا دست( نيز انجام گرفت. به

آوري شده با استفاده از كليدهاي شناسايي معتبر مورد هاي جمعنمونه

زد پيرمولت در فرانسه ارسال شناسايي قرار گرفته و جهت تأييد ن

گرديدند. تصاوير مناسب )برخي ارجينال و بعضي اقتباس از اينترنت( 

-منظور شناخت مهمآوري شده در اين پژوهش بههاي جمعبراي سن

آوري سنين جمع گردد.هاي فعال در مزارع گندم ارائه ميترين گونه

يت منظور بررسي تغييرات جمعمختلف پورگي و سن مادر به

منظور تعيين زمان ظهور به ،سن گندم در مناطق مختلف ورامين

سن مادر و نيز مطالعه تغييرات جمعيت سن گندم در منطقه ورامين، 

ماسين، جوادآباد و پيشوا انتخاب شامل قرچك، عسگرآباد، ده منطقه پنج

هاي مرحله و به فاصله زماني يك هفته در تاريخ 14ها در برداريو نمونه

25/12/1392 ،7/1/1393 ،14/1/1393 ،21/1/1393 ،28/1/1393 ،

5/2/1393 ،12/2/1393 ،17/2/1393 ،24/2/1393 ،1/3/1393 ،

انجام گرفت.  29/3/1393و  22/3/1393، 15/3/1393، 8/3/1393

برداري از مراحل مختلف زيستي سن گندم )سن مادر و منظور نمونهبه

برداري حركت كرده د نمونهسنين مختلف پورگي(، در قطر مزارع مور

گرفت و تمام مراحل زيستي سن گندم و در هر ده قدم، تور زدن انجام 

هاي پالستيكي به داخل كيسه تفكيك به شدند آوريجمع داخل تور در كه

تور مورد  شدند تا در فرصت مناسب شمارش شوند. قطر دهانهمنتقل 

گرفت بار تور زدن انجام مي 3قدم  10متر بود و در هر سانتي 33 استفاده

ادن(. براي هر منطقه ت)در سه قسمت راست، چپ و روبروي محل ايس

گندم دو هكتاري در نظر گرفته شد و به اين ترتيب با  نيز ده مزرعه

هاي مختلف از شمارش هر يك از مراحل زيستي سن گندم در تاريخ

هريك  ، زمان ريزش سن مادر در1393خرداد  29تا  1392اسفند  25

از مناطق و تغييرات جمعيت مراحل مختلف پورگي سن گندم مورد 

 SASافزار آماري ها با استفاده از نرمارزيابي قرار گرفت. در پايان داده

ها نيز با استفاده از آزمون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و ميانگين

 رديدند.مقايسه گ (Duncan's multiple range test) دانكن چند دامنه
 

       نتایج

در  فعال Scutelleridaeو  Pentatomidaeهاي سن شناسايي       

ها در رابطه با تنوع نتايج بررسي :مزارع گندم ورامين
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نشان  Scutelleridaeو  Pentatomidaeهاي هاي خانوادهسن ايگونه

 مزبور )سه گونه از خانواده گونه از دو خانواده 9داد كه در مجموع 

Scutelleridae و شش گونه از خانواده Pentatomidaeزارهاي ( از گندم

 آوري شدههاي جمعآوري گرديدند. گونهمناطق مختلف ورامين جمع

باشند، در زير يك براي فون ايران جديد نمي در اين پژوهش كه هيچ

 گردند.معرفي مي

 Scutelleridae خانواده -الف

)سن گندم(:  Eurygaster integriceps (Puton, 1881) گونه -1

هاي فراواني از هر دو جنس نر و ماده و نيز سنين مختلف پورگي نمونه

آوري شدند. به اين برداري جمعاز تمام مزارع گندم و جو مورد نمونه

آوري شده از مزارع جمع ترين گونهترين و فراوانترتيب اين گونه مهم

عنوان گونه غالب معرفي بود و بهگندم و جو مناطق مختلف ورامين 

 (.5تا  1هاي گردد )شكلمي

 

 
هاي پوره سن پنجم سن گندم در حال تغذيه از دانه :1شكل 

 شيري گندم

 

 
 هاي نر و ماده در حال جفتگيري بر روي برگ گندمسن :2شكل 

 
 گذاري بر روي برگ گندمسن مادر در حال تخم: 3شكل 

 

 
 ت تخم سن گندم بر روي برگ گندمدستجا :4شكل 

 

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

: اين گونه به Odontotarsus impictus Jakovlev, 1886 گونه -2

نر  نمونه 3آوري گرديد )تعداد بسيار اندك در مزارع گندم و جو جمع

ندم است و خطوط تر از سن گنمونه ماده(. اين سن كمي كوچك 2و 

رنگ در بخش پشتي بدن دارد و از اين لحاظ كم نواري شكل بسيار كم

 (.6باشد )شكل مي .Aelia sppهاي و بيش شبيه سن
 

 
 Odontotarsus impictus Jakovlev, 1886 گونه :6شكل 

 

: اين سن Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1789) گونه -3

مزارع  داب، جو موشي و چچم واقع در حاشيههاي هرز مناز روي علف

نمونه نر(. سن كوچكي  5ماده و  نمونه 8) گرديد آوريورامين جمع گندم

اي روشن در متن است كه بدن تقريباً مثلثي شكل با نوارهاي قهوه

 (.7رد )شكل اكرمي رنگ د
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 Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1789) گونه :7شكل 

 

 Pentatomidae هخانواد -ب

 Graphosoma (Graphosoma) lineatum lineatum گونه -1

(Linnaeus, 1758)هاي فراوان در مناطق تحت : يكي از گونه

شناسي شكلنر(. از لحاظ  نمونه 19نمونه ماده و  35برداري بود )نمونه

 (. 8)شكل باشد ي طولي سياه در متن قرمز مينيز داراي نوارها
 

 
 Graphosoma (Graphosoma) lineatum lineatum : گونه8شكل 

(Linnaeus, 1758) 
 

ترين : اين گونه فراوانAelia acuminata (Linnaeus, 1758) گونه -2

هاي باشد و نمونهگونه بعد از سن گندم در مزارع گندم و جو مي

 نر(. سن نمونه 18نمونه ماده و  24آوري گرديد )متعددي از آن جمع

نسبتاً كوچكي است با رنگ كرم متمايل به خاكستري كه داراي نوارهاي 

 (. 9باشد )شكل طولي در سطح بدن مي
 

 
 Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) : گونه9شكل 

 

شناسي كمي : از لحاظ شكلAelia melanota Fieber, 1886 گونه -3

تر و به ي شكم حجيمباشد و دارامي A. acuminata تر از گونهبزرگ

باشد. اين سن اغلب در اواخر دوره رويش گندم و جو اي ميرنگ قهوه

ماده(  نمونه 2گردد و در اين پژوهش نيز به تعداد معدودي )ظاهر مي

 (. 10آوري شده است )شكل جمع
 

 
 Aelia melanota Fieber, 1886گونه  :10شكل 

 

: Eurydema (Eurydema) ornata (Linnaeus, 1758) گونه -4

هايي است كه فعاليت خود را در اوايل بهار و قبل از جزو اولين گونه

ها آغاز آن ر مزارع و حاشيهد .Aelia sppهاي ريزش سن گندم و گونه

آوري نر جمع ماده و يك نمونه نمايد و در اين تحقيق، سه نمونهمي

باشد اي تيره ميهشده است. سن نسبتاً كوچكي با رنگ قرمز و لكه

 (.  11)شكل 
 

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

 

: اين گونه معموالً در Eurydema putoni (Jakovlev, 1877) گونه -5

گذارد، به كاهش مي رو E. ornata خرداد و زماني كه جمعيت گونه

قرمز رنگ بدن حشره  هاي شيري و سياه در متنلكه گردد.ظاهر مي

 2گردد. در اين پژوهش نيز تعداد معدودي از اين گونه )مشاهده مي

 آوري شد. نر( از منطقه پيشوا جمع نمونه 3ماده و  نمونه

تر : اين سن بزرگDolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) گونه -6

 كه طولطوريباشد بهيم .Eurydema sppو  .Aelia sppهاي از سن

 (. 12متر است )شكل ميلي 12تا  5/9دار بدن سن بال
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 Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) : گونه12شكل 

 

 صورت حشرهگذراني آن بهيك تا دو نسل در سال دارد و زمستان       

ها آن هايي است كه در مزارع غالت و حاشيهكامل است. از اولين گونه

ه جمعيت اين سن نيز در اغلب مواقع سال پائين شود و البتديده مي

 غير از گندم و جو )از خانوادهاست. گياهان ميزبان اين گونه به

Graminaeهاي ( شامل گياهان خانوادهCompositae ،Leguminosae 

نر  ماده و يك نمونه باشند. در اين تحقيق دو نمونهمي Cruciferaeو 

 رديد.آوري گاز منطقه عسگرآباد جمع

منظور بررسي مادر و سنين مختلف پورگي به سن آوريجمع       

نتايج  ،تغييرات جمعيت سن گندم در مناطق مختلف ورامين

ها در رابطه با زمان ظهور سن مادر و نيز تغييرات جمعيت بررسي

خرداد  29الي  1392اسفند  25مراحل مختلف پورگي سن گندم از 

رامين شامل قرچك، عسگرآباد، مختلف و در پنج منطقه 1393

ارائه شده است. نتايج  5تا  1هاي ماسين، جوادآباد و پيشوا در شكلده

قرچك و جوادآباد اولين گروه از  دهد كه اگرچه در دو منطقهنشان مي

هاي مادر در اواخر اسفند مشاهده گرديدند اما در ساير مناطق، سن

ظاهر شدند. بديهي است  هاي مادر در ابتداي فروردين در طبيعتسن

هاي مادر كامالً به شرايط آب و هوايي بستگي دارد كه زمان ظهور سن

 ها در طبيعت ارائه نمود.توان تاريخ دقيقي را درخصوص ظهور آنو نمي

قرچك جمعيت سن مادر از زمان  در منطقه :قرچك منطقه -الف

رد و پس از روند افزايشي دا 5/2/1393( تا تاريخ 25/12/1393ظهور )

 24/2/1393كه در تاريخ كند تا اينكاهش پيدا مي سرعت به جمعيت آن

هاي سنين اول تا گردد. زمان ظهور پورهسن مادر تقريباً ناپديد مي

، 5/2/1393، 5/2/1393، 28/1/1393ترتيب قرچك به در منطقه پنجم

 گيپنجم پور تا اول سنين تراكم جمعيت و اوج 17/2/1393، 12/2/1393

، 17/2/1393 ،17/2/1393 ،12/2/1393 هايتاريخ در ترتيببه نيز

 (. 13دست آمد )شكل به 24/2/1393و 24/2/1393

د دهپيشوا نشان مي در منطقه هابردارينمونه نتايج :منطقه پيشوا -ب

و اوج تراكم جمعيت آن 7/1/1393كه زمان ظهور سن مادر در تاريخ 

هاي سنين اول تا پنجم به بود. زمان ظهور پوره 28/1/1393در تاريخ 

، 28/2/1393، 28/1/1393، 21/1/1393هاي ترتيب در تاريخ

و اوج تراكم جمعيت هر يك از مراحل  12/2/1393و  5/2/1393

، 12/2/1393، 5/2/1393هاي خترتيب در تاريپورگي فوق به

مشاهده گرديد. سن  17/2/1393)سنين دوم تا چهارم( و  12/2/1393

در طبيعت  17/2/1393تا  7/1/1393مادر بعد از ظهور در تاريخ 

ريزي داشت و البته جمعيت آن از زمان اوج به اي و تخمفعاليت تغذيه

 (.14داري داشت )شكل بعد روند نزولي سريع و معني
 

 

 25جوادآباد، اولين سن مادر در  در منطقه :جوادآباد منطقه -ج

اسفند در طبيعت ظاهر گرديد و اوج تراكم جمعيت آن در تاريخ 

منطقه  هاي سنين اول تا پنجم در اينمشاهده شد. پوره 28/1/1393

 ،5/2/1393 ،28/1/1393 ،21/1/1393 هايتاريخ در ترتيببه

هاي اوج در طبيعت ظاهر شدند و زمان 17/2/1393، 12/2/1393

 
( و سنين مختلف E. integricepsتغييرات جمعيت سن مادر ) :13شكل 

 قرچك پورگي در منطقه
 

 
( و سنين مختلف E. integriceps: تغييرات جمعيت سن مادر )14شكل 

 پيشوا پورگي در منطقه
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، 12/2/1393هاي ترتيب در تاريختراكم جمعيت سنين پورگي نيز به

ثبت گرديد  24/2/1393و  24/2/1393، 17/2/1393، 12/2/1393

 (.15)شكل 

ماسين، ده در منطقه هابردارينمونه نتايج براساس :نماسيده منطقه -د

 در طبيعت مشاهده شد و زمان 14/1/1393اولين سن مادر در تاريخ 

بود. زمان ظهور  28/1/1393اوج تراكم جمعيت آن نيز در تاريخ 

ترتيب شامل نجم در مزارع گندم بهپهاي سنين اول تا پوره

و  12/2/1393، 12/2/1393، 5/2/1393، 28/1/1393، 28/1/1393

، 5/2/1393هاي ترتيب در تاريخاوج تراكم جمعيت سنين پورگي نيز به

دست آمد به 24/2/1393و  17/2/1393، 17/2/1393، 12/2/1393

 (.16)شكل 
 

 
( و سنين مختلف E. integricepsتغييرات جمعيت سن مادر ) :15شكل 

 جوادآباد پورگي در منطقه
 

 
( و سنين مختلف E. integricepsيرات جمعيت سن مادر )تغي :16شكل 

 ماسينده پورگي در منطقه
 

 ها در منطقهبرداريبراساس نتايج نمونه :عسگرآباد منطقه -ه

ترتيب عسگرآباد، زمان ظهور سن مادر و تاريخ اوج تراكم جمعيت آن به

 هاي سنين اول تابود. زمان پيدايش پوره 28/1/1393و  7/1/1393

، 5/2/1393، 28/1/1393، 21/1/1393هاي ترتيب در تاريخپنجم به

ها به و زمان اوج تراكم جمعيت هر يك از آن 12/2/1393، 5/2/1393

 17/2/1393، 12/2/1393، 5/2/1393، 5/2/1393 هايتاريخ در ترتيب

 (.17تعيين گرديد )شكل  24/2/1393و 

ميانگين تراكم مراحل مختلف زيستي سن گندم شامل سن مادر        

 1جدول  مين درهاي سنين اول تا پنجم در مناطق مختلف وراو پوره

 سطح آماري در داريكه اختالف معني دهدمي نشان نتايج  شده است. ارائه

برداري، سن ها وجود دارد. در تمام مناطق مورد نمونهبين ميانگين%  1

ترين تراكم جمعيت بود كه باالترين ميزان مربوط به مادر داراي بيش

رين تراكم جمعيت چنين باالتدست آمد. همجوادآباد و قرچك به مناطق

هاي هاي سنين اول و دوم در منطقه جوادآباد و براي پورهبراي پوره

 (.1قرچك تعيين گرديد )جدول  سنين سوم، چهارم و پنجم در منطقه

 

 

 
( و سنين مختلف E. integriceps: تغييرات جمعيت سن مادر )17شكل 

 عسگرآباد پورگي در منطقه
 

 
برداري از مورد نمونه هاي مربوط به پنج منطقهدرجه حرارت :18شكل 

 خرداد 29اسفند الي  25تاريخ 
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 ( در مناطق مختلف ورامينE. integricepsميانگين تراكم مراحل مختلف زيستي سن گندم ) :1جدول 

 سن مادر 5پوره سن  4پوره سن  3پوره سن  2پوره سن  1پوره سن  (سن) زيستيمنطقه /        مرحله 

 b49/0 b43/0 b50/0 b40/0 bc26/0 a21/1 قرچك

 b35/0 bc28/0 bc25/0 d05/0 d03/0 ab59/0 پيشوا

 ab62/0 ab57/0 b39/0 bc29/0 c14/0 a67/1 جوادآباد

 c14/0 c13/0 cd10/0 d06/0 d06/0 b36/0 ماسينده

 bc33/0 c17/0 c13/0 cd09/0 d07/0 ab74/0 عسگرآباد

 91/0 11/0 18/0 27/0 32/0 39/0 ميانگين

 باشند.مي 01/0دار در سطح آماري هاي داراي حروف غيرمشابه داراي اختالف معنيميانگين* 

 

 بحث

ها در مناطق مختلف ورامين برداريبا در نظر گرفتن نتايج نمونه       

گردد كه زمان ظهور آمده است مشخص مي 17 تا 13هاي كه در شكل

سن مادر در تمام مناطق مزبور در اواخر اسفند تا اوايل فروردين 

چه كه در ظهور زود هنگام و يا دير هنگام آفات باشد. طبيعتاً آنمي

اول شرايط آب و  باشد، در درجهكشاورزي در طبيعت حائز اهميت مي

هاي مادر شدن دياپوز در سنشكسته هوايي است كه عامل اصلي در 

(. با توجه Popov ،1978؛ Stavraki ،1982؛ 1373نيا، باشد )تفقديمي

مورد بررسي در ورامين از نظر شرايط آب و هوايي  منطقه 5كه به اين

(، لذا در اين وضعيت 18خصوص دما تقريباً يكسان بودند )شكل و به

رشدي گندم در مزارع  هايخصوص از نظر تفاوتتفاوت بيوكليمايي به

ها به بعضي مزارع مطرح باشد. تواند در جلب زودتر سنمختلف مي

برداري در اين تحقيق در نزديكي چنين بعضي مناطق نمونههم

ها( قرار داشتند و لذا ظهور زودتر گذراني سنها )محل زمستانكوهپايه

دورتر مورد ها در مقايسه با مناطق جوار اين كوهپايهها به مزارع همسن

 انتظار بود. 

عوامل متعددي روي اكولوژي و تغييرات جمعيت سن گندم مؤثر        

باشند. از بين عوامل غير زنده، درجه حرارت محيط جزو مؤثرترين مي

كه طوريرود، بهار ميشمعوامل روي تغييرات جمعيت سن گندم به

فعال سن گندم و طول مدت اين ورود به مراحل زيستي فعال و غير

باشد. در اوايل بهار در مناطق تحت تأثير مستقيم عامل مزبور مي مراحل

زمان با افزايش درجه حرارت دياپوز سن گندم هم مختلف، مرحله

ندم به رسد و سن گدرجه سلسيوس، به پايان مي 12تا  11محيط به 

اساس نمايد و برها ميصورت دستجات شروع به مهاجرت به جلگه

تا  20تحقيقات انجام شده براي وقوع طغيان سن گندم، درجه حرارت 

همين ترتيب در زمان باشد. بهدرجه سلسيوس حائز اهميت مي 22

درجه  26تا  25برداشت گندم، زماني كه درجه حرارت به باالتر از 

همين اي روي سن گندم دارد و بهتأثير كشندهرسد، سلسيوس مي

زمان با افزايش درجه حرارت شروع به دليل افراد كامل سن گندم هم

نمايند. چنانچه ميانگين درجه ها به سمت ارتفاعات ميجلگه مهاجرت از

اي كه سبب مهاجرت هاي سال به اندازهترين ماهحرارت محيط در گرم

رتفاعات گردد، افزايش نيابد، سن گندم ها به سمت اسن گندم از جلگه

 متري از سطح دريا زمستان 300تا  250قادر است حتي در ارتفاع 

، Popov؛ 1379؛ رجبي، 1371گذراني كند )مردوخي و حيدري، 

طور مثال در منطقه تراكياي تركيه كه ميانگين درجه (. به1978

بيني ان پيشهاي جوالي و آگوست )تير و مرداد( از ميزحرارت در ماه

كنند. در اين گذراني ميها زمستانها در جلگهتر است، سنشده كم

ها گذراني سنهايي با ارتفاع مناسب جهت زمستانمنطقه اصوالً كوه

چنين در جنوب روسيه كه درجه (. هم1371اول، وجود ندارد )مدرس

كند، سن گندم در مزارع غالت يا سطح درجه تجاوز نمي 23حرارت از 

و  Gostovكند )گذراني ميهاي اطراف اين مزارع زمستانگلجن

Kontev  ،1983 يكي ديگر از عوامل آب و هوايي مهم در نوسانات .)

هاي انجام شده، باشد. طبق بررسيجمعيت سن گندم، بارندگي مي

رشد و نمو سن گندم براي  متر باران در طي دورهميلي 35ا ت 25وجود 

صورت طور مستقيم و هم بهباشد. باران هم بهوقوع طغيان ضروري مي

تأثير غيرمستقيم )افزايش رطوبت نسبي محيط( مطابقت فنولوژي گياه 

كه بارش ناگهاني طوريدهد، بهبا بيولوژي آفت را تحت تأثير قرار مي

هايي كه ويژه پورهاي روي افراد كامل و بهباران و تگرگ، تأثير كشنده

؛ Popov ،1978اند، دارد )دست نياوردهاه را بههنوز فرصت يافتن پناهگ

Safavi ،1974ها از (. عامل ديگر باد است كه در هنگام مهاجرت سن

خصوص در تعيين سمت پرواز، روي ها و برعكس و بهارتفاعات به جلگه

چنين گذارد. همزمان ظهور و تغييرات جمعيت سن گندم تأثير مي

اي روي از گاهي تأثير كشندهوزش بادهاي شديد در خالف جهت پرو

 (.Yüksel ،1968؛ 1984و همكاران،  Lodosها دارد )سن

هاي مؤثر در نوسان جمعيت سن گندم، ميزبان ميان عوامل زنده از       

ها و نيز دشمنان طبيعي نقش مهمي سن گندم از آن گياهي و تغذيه

غذاي سن  هاي گياهي تأمين كنندهكنند. در رابطه با ميزبانايفاء مي

باشد. كلي سن گندم با سه نوع محيط گياهي در ارتباط ميطورگندم، به
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گذراني: سن گندم براي محفوظ گياهان مطلوب براي زمستان -الف

ماندن از اثرات نامناسب محيطي در فصل زمستان در زير تعدادي از 

چه برد. چنانسر ميجمله گون و تعدادي ديگر از گياهان بهگياهان از

هاي مطلوب ن گياهان رشد و انبوهي مناسب داشته باشند، مكاناي

 Simsek؛ a, b1372)رجبي،  گردندمحسوب مي سن گذرانيزمستان براي

ها گياهاني مانند گياهان پناهگاهي: در جلگه -(. بSezar ،1985و 

Vaccaria sp. ،Leontica leontiperalum L. ،Saponaria sp. ،

Hordeum morinum L. ،Aristolachia sp. ،Arum sp. ،Cephalaria 

sp. ،Pyramidata sp. ،Aegilops sp.  و تعداد زيادي از گياهان پهن

گذاري و نيز هاي مناسبي را براي تخمبرگ ديگر در مزارع گندم مكان

هاي سنين اول و دوم سن گندم در سطح زيرين برگ پنهان شدن پوره

هاي اهان مورد تغذيه: ميزبانگي -(. جPopov ،1978سازند )فراهم مي

اي و ساير اصلي سن گندم شامل گندم، جو، چاودار، يوالف، ذرت خوشه

؛ رجبي، 1371باشند )مردوخي و حيدري، هاي وحشي ميگرامينه

گونه از گياهان وحشي شناسايي  31(. در ارتفاعات ايران بيش از 1379

هاي گيرند. جنسرار ميساكن ارتفاعات ق هايسن تغذيه مورد كه اندشده

(: Graminaeگندميان ) خانواده -1مهم اين گياهان عبارتند از: 

Aegilops sp. ،Agropyron sp. ،Alepecurus sp. ،Arrhenatherun 

sp. ،Boissiera sp. ،Bromus sp.  ،Eremopa sp. ،sp. Melica  ،

Psathurostachys sp. ،Leocopoa sp.،Eremopyrum sp. ،

Heteranthelium sp. ،Hordeum sp. ،Poa sp. ،Secale sp. .2- 

: Papaveraceae خانواده -Compositae :Helichrysum sp. .3 خانواده

Hypecum sp.خانواده -. د Caryophyllaceae :Silene sp.كه . با اين

عنوان گياهان ميزبان سن گندم در ارتفاعات شناسايي گياهان فوق به

 هاي مورد تغذيهاطمينان وجود دارد كه تعداد واقعي گونه شدند، اما اين

سن گندم در ارتفاعات كشور بيش از گياهان مذكور باشد )رجبي و 

(. عالوه بر گياهان فوق، گياهان 1371؛ زمردي، 1370، 1366ترمه، 

مانند سبز ديگري كه هنگام برداشت غالت در داخل مزارع باقي مي

(، آب الزم Alhagi camelorum Fischerمي )مانند خارشتر با نام عل

كنند )رجبي، هاي سفت گندم را تأمين ميافراد از دانه جهت تغذيه

 (.Farid, 1985؛ 1379

هاي اخير تخريب مداوم يكي از داليل گسترش سن گندم در سال       

مراتع بر اثر چراي مفرط و نيز از طريق جايگزين نمودن غالت ديم به 

هاي ت. در حقيقت با تخريب مراتع كه ميزبانجاي مراتع بوده اس

هاي ساكن اند، سنساكن ارتفاعات را در خود جاي داده هايوحشي سن

سوي غالت ديم غني از كه زندگي آرام و زاد و ولد ناچيزي دارند به

شوند. هاي مهاجر تبديل ميمواد غذايي جلب شده و در نتيجه به سن

هاي داليل متفاوت از قسمتبه ي سن گندم در چند مرحله وتغديه

 :گيردگيرد كه در زير مورد بررسي قرار ميمختلف گياه صورت مي

هاي گندم پس از مهاجرت از سن مادر از برگ و ساقه تغذيه -الف

گيري ها پس از تأمين انرژي و مواد الزم جهت جفتارتفاعات به جلگه

 ريزي. و تخم

منظور تأمين هاي شيري گندم بهپورگي از دانه در مرحله تغذيه -ب

 انرژي الزم براي رشد و نمو و تعويض جلد. 

 هاي شيري، خميري و رسيدهافراد كامل از دانه حريصانه تغذيه -ج

منظور مهاجرت از منظور تأمين انرژي و مواد غذايي الزم بهغالت به

ه شده هاي زمستاني در ارتفاعات، مصرف مواد ذخيرها به پناهگاهجلگه

گذراني، مهاجرت گذراني و زمستانطوالني نه ماه تابستان در دوره

 ها. هاي زمستاني به جلگهمجدد در بهار سال آينده از پناهگاه

كامل افراد نسل جديد سن گندم كه بسيار  اين مرحله از تغذيه       

هاي گيرد باعث كاهش شديد كيفيت دانهحريصانه و سريع صورت مي

عبارت گردد. بهاومت آفت به عوامل نامساعد محيطي ميگندم و نيز مق

گرم به وزن سن گندم در اين دوره اضافه ديگر روزانه حدود پنج ميلي

 (.Popov ،1984؛ a, b1372؛ رجبي، 1370شود )صلواتيان، مي

چربي  هايي كه با وزن و ذخيرهچنين ثابت شده است سنهم       

نمايند، در برابر سرماي مي مطلوب از مزارع به سمت ارتفاعات پرواز

گزارش شده است  %20ها كنند و حداكثر تلفات آنزمستان مقاومت مي

اما افرادي كه فاقد مقادير كافي مواد غذايي ذخيره شده در بدن باشند 

هاي زمستانه تلف شده و حتي در صورت حركت به اكثراً در پناهگاه

عادي داراي ميزان علت ضعيف بودن، نسبت به افراد ها بهسمت جلگه

؛ 1984و همكاران،  Shurovenkovتري خواهند بود )زادآوري كم

Gostov  وKontev ،1983.) 

هايي هاي متنوع طي سالسن گندم از مراتع و ميزبان نقش تغذيه       

شيميايي به شكل مؤثري وارد عمل نگرديده بود و  كه هنوز مبارزه

داد، آلوده به سن روي ميبار در مناطق سال يك 8تا  6طغيان آن هر 

دليل غذا بوده و ساير عوامل ها اساساً بهخوبي نمايان بود. اين طغيانبه

جمله عوامل اقليمي عموماً تابعي از عامل مزبور تلقي گرديده است. از

هاي اوج طغيان با از بين بردن قسمت عبارت ديگر سن گندم در سالبه

گذران باعث ممانعت افراد زمستان وسيلههاي منطقه بهزراعت عمده

كافي شده و در نتيجه  ها و حشرات كامل نسل جديد از تغذيهپوره

ها، حشرات كامل نسل جديد ضمن تلفات جمعيت قابل توجهي از پوره

علت ضعف سازي ناكافي به ارتفاعات رفته و در آن اماكن بهنيز با ذخيره

گرما و خشكي تابستانه  وسيلهاي شديداً بهناشي از كمبود مواد ذخيره

؛ Yüksel ،1968؛ 1371بينند )زمردي، و سرماي زمستانه آسيب مي

Lodos ،1961 ،با توجه به نقش تغذيه در اكولوژي سن 1379؛ رجبي .)

گندم و حالت طغياني اين آفت، جلوگيري از تخريب مراتع، برداشت 

ستفاده از زود هنگام گندم و خارج نمودن محصول از دسترس آفت، ا

ارقام زودرس، استفاده از ارقام مقاوم و متحمل به سن گندم 
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كارهاي عملي مبارزه با اين كارگيري عوامل كنترل بيولوژيك از راهو به

 (.Safavi ،1974؛ Stavraki ،1982گردد )آفت كليدي محسوب مي

آگاهي در خصوص اطالعات پيش دليل ارائهنتايج اين بررسي به       

سن مادر و زمان پيدايش دستجات تخم سن گندم ارزشمند زمان ظهور 

آميز سن گندم، مبارزه با سن مادر و منظور كنترل موفقيتباشد. بهمي

خصوص در هاي مؤثر و ايمن و بهيا دستجات تخم با استفاده از روش

باشد. زيرا در اين شرايط قالب مديريت تلفيقي آفات حائز اهميت مي

ترين ي ايجاد كوچكهرگز به اين آفت اجازه )مبارزه با سن مادر(

ترين روش شود و از ديدگاه مديريت آفات مطلوبخسارتي داده نمي

 (.Mertins ،1977و  Coppel؛ Waag ،1984و  Hassellباشد )مي

پارازيتوئيد تخم  انبوه و رهاسازي زنبورهاي كه توليدديگر اين نكته       

ها و بطه با زمان پيدايش تخمسن گندم با داشتن اطالعات كافي در را

دنبال خواهد آميز بهها در طبيعت نتايج موفقيتمدت زمان حضور آن

(. 1963و همكاران،  Martin؛ De Queiroz ،1990و  Foersterداشت )

ترين پارازيتوئيدهاي سن گندم شامل زنبورهاي پارازيتوئيد تخم از مهم

( و نيز .Trissolcus sppخصوص جنس )به Scelionidae خانواده

و همكاران،  Samin) باشندمي Tachinidae خانواده پارازيتوئيد هايمگس

(. در رابطه با زنبورهاي مزبور 2011و همكاران،  Ghahari؛ 2010

 54كه تاكنون طوريهاي متعددي در ايران انجام شده است بهپژوهش

از ايران  Scelionidae گونه متعلق به هشت جنس از زنبورهاي خانواده

 Trissolcusگونه به جنس  22گزارش گرديده است كه از اين تعداد 

 (.2015و همكاران،  Ghahariتعلق دارند )
 

  منابع
بررسي تغييرات فصلي جمعيت زنبورهاي  .1375 ،پور، ش.ايراني .1

 :Eurygaster integriceps Put. (Heteropteraپارازيتوئيد سن گندم 

Scutelleridae) نامه كارشناسي آباد و فشند. پايان، كمالدر كرج

 .صفحه 187 .ارشد دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران

بررسي ديناميسم جمعيت سن گندم  .1373 ،نيا، ب.تفقدي .2

(Eurygaster integriceps Put.در منطقه )نامه كارشناسي كرج. پايان

 صفحه.  62 .شناسي دانشگاه تهرانارشد حشره

 ،قهاري، ح. و خدام، ح. ؛عسگري، ش. ؛ي، م.شجاع ؛ثمين، ن. .3

 Eurygaster integricepsتغييرات جمعيت سن گندم،  .1390

(Hemiptera: Scutelleridae)  در مزارع گندم و جو و معرفي

هاي تابستانه و زمستانه در مناطق پارازيتوئيدهاي مهم آن در پناهگاه

، صفحات 6ه ، شمار5جلد  .ورامين و شهر ري. مجله دانش زراعت

 .91تا  79

هاي علل بنيادي گسترش سن گندم در سال .a1372، .رجبي، غ .4

هاي گياهي، وزارت جهاد اخير. مؤسسه تحقيقات آفات و بيماري

 كشاورزي.

اي دست آمده در نوسانات دورهتجربيات به .b1372، .رجبي، غ .5

، 61جلد  .هاي گياهيجمعيت سن گندم. نشريه آفات و بيماري

 .12تا  1، صفحات 2و  1اي هشماره

آور گندم و جو در ايران. هاي زياناكولوژي سن .1379 ،رجبي، غ.ر. .6

 343 .وزارت كشاورزي، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 صفحه. 

تغذيه و توليدمثل دو گونه سن  .1366 ،رجبي،غ.ر. و ترمه، ف. .7

در اماكن  .Aelia furcula Fو Eurygaster integriceps Put گندم .

هاي ها در سالاين پديده با گسترش آن گذراني و رابطهزمستان

 ،55 . دورههاي گياهياخير. نشريه مؤسسه بررسي آفات و بيماري

 .139تا  131صفحات  ،2و  1هاي شماره

بررسي تكميلي زندگي دو سن  .1370 ،جبي، غ.ر. و ترمه، ف.ر .8

در  .Aelia furcula Fو  .Eurygaster integriceps Putمهم گندم 

 هاي گياهي.مؤسسه بررسي آفات و بيماري ارتفاعات ايران. نشريه

 .9تا  1صفحات  ،2و  1 هاي، شماره59 دوره

سن گندم در ايران. گزارش كنفرانس  سابقه .1371 ،زمردي، ع. .9

 .34تا  31صفحات  .سن گندم، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران

 صفحه. 599 .مركز نشر دانشگاهي تهران گندم. .1371 ،كريمي، ه. .10

لزوم شناسايي عوامل مؤثر محيط در مبارزه  .1370 ،صلواتيان، م. .11

با آفات گياهان زراعي. انتشارات سازمان ترويج كشاورزي، چاپ اول، 

 صفحه. 203 .تهران

بيواكولوژي سن گندم و بررسي علل طغيان  .1371 ،مدرس اول، م. .12

كنفرانس سن گندم. دانشكده كشاورزي  آن در منطقه تراكيا. گزارش

 .70تا  51صفحات  .دانشگاه تهران

بررسي تغييرات جمعيت و  .1371 ،مردوخي، و. و حيدري، م. .13

خسارت سن معمولي در مزارع ديم استان كردستان. مجله آفات و 
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