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  چکیده

 Eurygaster integriceps) محصول گندم در کشور و وجود آفت مهمی چـون سـن گنـدم    يراهبرد با توجه به اهمیت
Puton)دنمایحفاظت از این محصول  درتواند کمک بزرگی مناسب و کارآمد می یقیت تلفیریمدي فاده از یک برنامه، است. 
باشـند، شـناخت ایـن عوامـل و     مـی  یقـ یت تلفیریمـد  يترین ارکان برنامهژیک یکی از مهم که عوامل کنترل بیول ییجااز آن

ید تخم از عوامـل مهـم کنتـرل بیولژیـک سـن گنـدم       یاي پارازیتوزنبوره. ت استیحائز اهمحفاظت و حمایت از آنها بسیار 
آوري و هـاي فعـال در شـهر بنـاب جدیـد جمـع      انجـام شـد گونـه    1387ر که در تابسـتان سـال   ضي حادر مطالعه .ندهست

یـد  ییتوگونه زنبور پاراز پنج. استفاده شدشی آن اهاي تخم در مزارع گندم و حواز تلهبراي این منظور . ندی گردیدیشناسا
درصـد   .ندتعلـق داشـت    Encyrtidae يخانواده به گونه دوو  Scelionidae يخانواده به گونه تخم به دست آمد که سه

 Trissolcusي گونـه  سـه . بـود % 23/12بـه طـور متوسـط     و 59/22و  6/2ن یمختلـف بـ   يهـا خیسم کل در تـار یتیپاراز
grandis (Thomson)، Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele وO. telenomicida (Vassilijev)،  در

شـود  یران گزارش مین بار از ایاول يبرا O. fecundus يگونه .برخوردار بودند يشتریب یمواقع مختلف فصل از فراوان
  و

 T. semistriatus (Nees)وT. djadetshko (Rjachovsky) يگونـه  .بودنـد  فعـال در منطقـه   يهـا ر گونـه یز سـا یـ ن  
 T. grandis ن یشـتر یبدر بهـار  فصـل   يدر ابتـدا  کـه  بودسم یتیپاراز% 76/12با حداکثر فعال در منطقه  يگونهن ینخست

و  8/13ب یـ ترتبـه ( افتنـد ی يبرتـر  Ooencyrtus جـنس  يگونـه دو  ،گنـدم  يخر فصل رشـد اوا در یرا داشت ول یفراوان
ژه در بخـش  یـ وبـه  کـه ) ر مـاه یمختلف در ت يهاخریدر تا O. telenomicidaو  O. fecundus يدو گونه يبرا% 47/13
مختلـف   ییایـ در پراکنش زنبورها در جهات جغراف يداریمعن يهاتفاوت .بودنددر تابستان ها گونهن یترفعال ءجز یشرق
  زبـان  یم يهـا گونـه  یفراوانـ  يا رویـ خود انگـل   يم رویر مستقیبا تأث ییآب و هوا راتییتغ .دین شهرستان مشاهده گردیا
  .دها باشدییتویپارازن یا یرات فصلییعامل تغتواند یم
  
  Trissolcus grandis ،Ooencyrtusسن گندم، فون،  تغییرات فصلی،پارازیتویید تخم،  :هاي کلیديژه وا
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Abstract  

Regarding strategic importance of wheat and occurrence of sunn pest (Eurygaster integriceps 

Puton), as an important pest of wheat in Iran, an efficient IPM program against the pest is 

needed for an acceptable production. Since natural enemies are one of the most important 

components in IPM programs, their identification is necessary for augmentation as well as 

conservation and enhancement purposes. Egg parasitoids are the most important biological 

control agents of sunn pest. Thus, identifying the combination of the species as well as studying 

their seasonal fluctuations were carried out in summer 2008 in New Bonab county, East 

Azerbaijan province, northwest of Iran. Egg traps were used for this purpose. Five species of the 

egg parasitoids belonging to Scelionidae and Encyrtidae were collected. Total parasitism rate was 

2.6-22.59% (12.23% at average) in different dates. Trissolcus grandis (Thomson), Ooencyrtus 

fecundus Ferriere & Voegele and O. telenomicida (Vassiljev) were the most abundant species at 

different period of the season. This is the first record of O. fecundus from Iran. The other less 

frequent species were T. semistriatus (Nees), and T. djadetshko (Rjachovsky). T. grandis was the 

first species that observed in spring with a maximum parasitism rate of 12.76%. The two 

Ooencyrtus species however, preceded it at summer (Ooencyrtus fecundus, and O. telenomicida 

with maximum parasitism rates of 13.8 and 13.47%, respectively in different dates in July). There 

were significant difference of parasitism rates in different geographical parts of the area as the 

parasitism rate in the eastern fields was found higher than both southern and western ones. It 

seems that climatic factors are responsible for the observed changes both spatially and temporally 

and may act directly on the parasitoids or indirectly on hosts. 
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  مقدمه
ن ینخســتکــوثري  ،)1326(الکســاندروف  نظــرطبــق 
ــیمحقــق ا ــه یران ــ 1319در ســال  اســت ک ــهی  از ک گون

خوار  يید تخم سن گندم را در منطقهیزنبورهاي پارازیتو
 بـه ) گرمسـار فعلـی  (ارادان شهرستان ورامـین   يدهکده

   Asolcus semistriatus Neesو آن را  دســت آورد
ر ایــن منطقــه ي ســن را داهــتخــم  %90 کــهمعرفـی کــرد  

یـد  یالکساندروف زنبورهاي پارازیتو .پارازیته کرده بودند
ــدم را در منطقــه  ــه  از ورامــین يتخــم ســن گن ي دو گون

Microphanurus vassilievi Mayr و  
M. semistriatus Nees        م نـا معرفی کـرد کـه بعـدها

بـه بررسـی تعـداد     وي .تغییریافت  Trissolcusبه جنس
هـاي  ویژگـی  محل زمستان گذرانی، بعضی ه ونسل، شیو
  . نها پرداختآرفتاري و اکولژیک  ،بیولژیک
هـا جهـت   زنبـور  ایـن  پرورش و رهاسازي بار اولین

عملـی در ورامـین   صـورت  بـه  سن گنـدم  کنترل بیولژیک
آغاز شد و بعـدها بـه علـت شـرایط جـوي نامناسـب ایـن        
 منطقه و کمبود درخت با شکسـت مواجـه شـد و از سـال    

بعـدها   یولـ پیگیري گردید در اصفهان این عملیات  1329
 )1352( صـفوي  ).1339 صـفوي (د شدر آنجا هم متوقف 
یـد تخـم سـن گنـدم در     یپارازیتو هـاي ضمن معرفی گونه

، کلیدي براي تشـخیص شـش گونـه از    1352ایران تا سال
ــه نمــود Trissolcusجــنس  ــی. ارائ ضــمن ) 1373( رجب

 T. festivae ران به نامین افو يبرا جدید يامعرفی گونه

(Viktorov)،    ــد ــرار دادن کلی ــا محــور ق ــدي ب ــد جدی کلی
  .تنظیم نموده است) 1983(کونونوا وف کوزلو

، مـدرس  )1367 و 1347( ، شجاعی)1340(فرحبخش 
هایی جداگانـه  در فهرست) 1383( یخانجان و) 1373( اول

ــور پارازیتوگونــه ــاطق  یهــاي زنب یــد تخــم ســن را در من
براساس مطالعات رجبـی و   .کشور معرفی کردندمختلف 

ي غالب در هر منطقه و گاهی در گونه )1367(امیر نظري 
. کندق میمختلف فر يو در سالها نقاط مختلف یک منطقه

از سـایر    T. grandisي در شرایط ایـران فعالیـت گونـه   
ان یصـلوات ( زودتر شروع می شـود  و ها بیشتر استگونه

د تخـم سـن   ییتویپاراز يهاگونه) 1383( یخانجان .)1370
  :درکر اعالم یشرح زران بهیرا در ا
  

 Trissolcus grandis (Thomson)  
  T. semistriatus (Nees)  

 T. rufiventris (Mayr)  
 T. basalis (Wollaston)  

 T. vassilievi (Mayr)  
 T. festivae (Viktorov)  

 T. delucchi Kozlov  
 Gryon monspeliensis (Picard)  

 Ooencyrtus telenomicida (Vassiljev)   
  

 یمطالعـات  )1352 يبه نقل از صفو، 1953(رومانووا 
یـد  یآوري و شناسـایی زنبورهـاي پارازیتو  درمورد جمـع 

گذرانی آنهـا انجـام داده   ي زمستانتخم سن گندم و نحوه
وان یـ اونجـوئر و ک و  )1994(شیمشـک و همکـاران   . است

و  )2004(البوحســـینی و همکـــاران  در ترکیـــه و) 1995(
هـاي  بررسـی  در سـوریه نیـز   )2006(و همکاران  یسیتر

 .اندمشابهی انجام داده

، )1374(، عســـگري )1367(رجبــی و امیـــر نظـــري  
و  الـف  1377( همکـاران و پـور  یرانـ یا ،)1375(پور یرانیا
،  )1379( يو عسـگر  ينـور ، )1377( یو رجب یتقدس، )ب

ــ یمنصــور قاضــ مکــاران ه، مهــرآور و )1379( یو رجب
هـاي فونسـتیک   در بررسی )1383( حق شناس و )1379(

لرسـتان، مرکـزي، همـدان،    تهران، هاي جداگانه در استان
اقـدام بـه   کردسـتان و اصـفهان    چهار محال و بختیـاري، 

 .هاي غالت نمودندشناسایی این عوامل کنترل زیستی سن
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 یجـان شـرق  یدر استان آذربان زنبورها یاز فون ا یاطالع
ــترس ن ــلــذا در اســت، یدر دس  ي، مطالعــهین بررســی

ن استان یا ياز شهرستانها یکین حشرات در یک ایفونست
ن گونـه  یـ ا يبرا يه عنوان سرآغازب یک فصل زراعی یط

 .مطالعات مورد توجه قرار گرفت

  
  هامواد و روش
 مــزارع اطــراف در 1387ســال  حاضــر در يمطالعــه

در اسـتان   شهرستان مرند واقـع  توابع ازشهر بناب جدید 
بــراي انجــام ایــن . یرفتآذربایجــان شــرقی صــورت پــذ 

بررسی ابتدا حشرات کامل سن گندم از مزارع بناب جمـع  
گروه گیاهپزشـکی   يآوري و در یکی از واحدهاي گلخانه

ســانتیگراد و  يدرجــه 25 ± 2دانشــگاه تبریــز در دمــاي 
اعت سـ  16 ينور يدرصد و دوره 40±10رطوبت نسبی 

گذاشـته   يهاتخم. روز نگهداري شدنددر شبانه یروشنای
هـا در  آوري گردیدنـد و از آن طـور روزانـه جمـع   شده به
 يهـا تلـه . ل اسـتفاده شـد  یـ هاي تخم به شـرح ذ تله يتهیه
متـر  یسـانت  3×14به ابعادزرد و سبز رنگ  ي، مقواهاتخم

 تلـه در هـر  . نـد بوددو بار تا شده که به شکل مثلث بودند 
چسـبانده   عیماچسب استفاده از تخم سن گندم با عدد  34

 ين رویزمـ سـطح  از  يک متـر یـ در ارتفـاع   تله هـا  وشد 
گر نصـب  یگندم و بـه فواصـل پـنج متـر از همـد      يهابوته
تله تعبیه شد کـه در سـاخت    335در مجموع تعداد  .ندشد

 یسـمت شـمال   ر ازیغبه. کار رفتعدد تخم به 11400آنها 
یط نامساعد براي کشت گنـدم فاقـد مـزارع    دلیل شرابه که

شرق، غـرب و   یعنمزارع سه سمت دیگر ی ،باشدگندم می
 1387در سـال   يگذارتله .شدند يگذارتله جداگانه جنوب
، 12/3، 2/3، 28/2، 14/2 ،7/2هـاي  تاریخ نوبت در 10 در
گردید و بعد از یک  انجام 29/4و  ،22/4 ،9/4 ،26/3، 19/3
   .آوري شدندجمع هاتله هفته

ــدهااز  ــی  يکلی ــاك و و  ) 1379(رجب ــنیکلکوج ر ج
کلیـدهاي  و   Trissolcusجـنس  شناسـایی  براي  )2003(

بـراي  ) 2005(و ژانـگ و همکـاران   ) 2007(ات و خـان  یح
  .استفاده شد Ooencyrtusجنس  ییشناسا

  
  نتایج وبحث

-یـد جمـع  یگونـه زنبـور پارازیتو   پـنج در این مطالعه 

 يي آنها از خانوادهگونه سهدید که آوري و شناسایی گر
Scelionidae )يباالخــانواده Platygastroidea(  دوو 

ي باالخـــــانواده( Encyrtidae از خـــــانواده گونـــــه
Chalcidoidea( تله و  195 ،نصب شده يهاتلهاز  .ندبود

زنبـور   807کـه   ندآوري شدجمعطور سالم هبتخم  6600
ــا  ــد  از آنهـ ــت آمـ ــه دسـ ــدول ( بـ ــانواده .)1جـ ي از خـ

Scelionidae  ی کــه بــه دســت آمــد شــامل  یهــاگونــه
Trissolcus grandis   73 ،ماده 137(عدد  260به تعداد 

ا مـرگ قبـل از   یـ ب بـه نمونـه   یل آسـ یـ عدد به دل 50 و نر
 ،)بودنـد  غیر قابل تشـخیص  کامل يتکامل صفات حشره
T. semistriatus  86  غیر قابـل   6 نر، 26 ماده، 54(عدد

 12(عدد  T. djadetshko Rjachovsky 16 و )صتشخی
دو ز یــن Encyrtidaeي از خــانواده .بودنــد )نــر 4مــاده، 

ــه  ــه بـ ــد  گونـ ــت آمـ ــه دسـ ــاملکـ  Ooencyrtusشـ

telenomicida 203  غیر قابل  38 نر، 39ماده ، 126(عدد
 )دسـت آمـد  هبـ گنـدم  عدد تخـم سـن    200که از تشخیص 

 242تعـداد  به   O. fecundus Ferriere & Voegeleو
 237کـه از   غیر قابل تشخیص 62 نر، 69 ماده، 111(عدد 

درصــد  .)1جــدول ( بــود) دســت آمــدهعــدد تخــم ســن بــ
 و 59/22و  6/2ن یمختلف بـ  يخهایدر تار کل سمیتیپاراز
، T. grandis ،ن مقـدار یاز ا .بود% 23/12طور متوسط به

O. fecundus و O. telenomicida ب بـــا یـــترتبـــه
ــه % 03/25 و 61/30%، 33/33% ــل نمون ــاک ــه ه ــاگون  يه

  T. djadetshkoو T. semistriatus .نـد بود تـر متداول
. بودنـد  يبعـد  يهـا در رتبـه % 98/1و % 05/9ب بـا  یترتبه

 يشــتریت بیــل فصــل فعالیــر اواد T. grandis يگونــه
ن حـال در  یبا ا ،شدها زودتر فعال گونه يهیو از بق شتدا
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 .افتنــدی يبرتـر  Ooencyrtus يفصـل دو گونـه   يادامـه 
ن دو گونه از اواخـر خـرداد تـا زمـان برداشـت      یت ایفعال

  ر مالحظهیاواخر ت یعنیمحصول 
ش قابـل  یر افـزا یـ دوم ت يمـه یژه بعـد از نی وکه به دیگرد 

 .Tو  T. djadetshko يهـا گونـه .دا کـرد یـ پ يامالحظـه 

semistriatus و  %68/1 سـم یتیپاراز حـداکثر ب با یترتبه
 يشــتریت بخــرداد فعالیــ ییعنــدر اواســط فصــل  76/4%

 محـدودتر از ن دو گونـه  یـ ا تیـ فعال ن حـال یـ بـا ا  ،داشتند
کـه   يطـور هبـ  ،بـود  با تعداد کمتر و  T. grandisيگونه

ز در خرداد مـاه و  ین T. grandis ين تعداد گونهبیشتری
 شـتر از آنهـا  یبـا تعـداد ب   یولـ  گر ید يهاهمزمان با گونه
در % 76/12ن گونـه  یسم ایتیاکثر پارازحد .دیمشاهده گرد

افـت  یشدت کـاهش  ر بهیدوم ت يمهیو در ن خرداد بود 19
از  يچ زنبوریه يبردارن نوبت نمونهیکه در آخريطوربه
) ر مـاه یـ ت( يبـردار در اواخـر نمونـه   .افت نشـد ین گونه یا

 .افتنـد ی يبرتـر  ياز لحـاظ عـدد   Ooencyrtus يهاگونه
بـا   22/4/87خ یتار در Ooencyrtus fecundus يگونه

ــمیتیپاراز 8/13% ــاردر  O. telenomicidaو  سـ خ یتـ
 يهـا برتـر  ر گونهبر سایسم یتیپاراز %47/13با  29/4/87
کـه   جه گرفتینت توانیمن یبنابرا .)1شکل ( داشتند يعدد
 مـزارع در تابسـتان   ط گرم و خشـک یگونه با شرا ن دویا

ایـن   .هسـتند  .Trissolcus spp يهـا از گونـه  سازگارتر
هـاي عسـگري   با وضعیت مشاهده شده در بررسـی افته ی
ــور و ایرانــــی) 1374( ــوانی ) 1375(پــ ــرج همخــ   در کــ

دها را در ییــــتویب پارازیــــترک) 1374( يعســــگر. دارد
% 5و  T. grandis%  95در کـرج،   1372بهشت سال یارد

T. vassilievi  ــال ــان ســـ ــرداد همـــ    %60و در خـــ
O. telenomicida  40و %T. grandis  از . ثبــت کــرد

  ن یآنهـا بـ   یرات فصـل ییـ هـا و تغ ت گونـه یـ نظر زمان فعال
. ن محققـین تشـابه وجـود دارد   یج ایحاصل و نتا يهاداده
ن زنبورهـا  یتواند مربوط به وجود ارتباط بـ ین مطلب میا

دنبــال هبــ کــهيبــه طــور ،منطقــه باشــد يط جــویو شــرا
ن دیط گـرم و خشـک همـراه بـا رسـی     حکمفرما شدن شرا

ن ید و بـد نمایـ یاقدام به ترك مزارع م T. grandisگندم، 
گردد یا میمغلوب مه يهات گونهفعالی يیب عرصه براترت

نشـان داد کـه در   ) 1375(پـور  ایرانـی ). 1375پور، یرانای(
در مزارع گندم کـاهش   T. grandisاواخر خرداد جمعیت 

مـزارع   هاي مجـاور از جملـه باغـات میـوه،    و در زیستگاه
یابـد کـه دلیلـی بـر     یونجه و درختان غیر مثمر افزایش می

-تـر مـی  هـاي معتـدل  سوي زیسـتگاه همهاجرت زنبورها ب

 ياظهار کردند که گونـه ) 1367( يرنظریو ام یرجب. باشد
ي و در منطقـه  T. grandis ي آشـتیان غالـب در منطقـه  

باشـد و  یمـ   T. semistriatus مجاور آن یعنـی تفـرش  
را مربوط به عوامل محیطـی   ن دو منطقهعلت تفاوت در ای

بدین ترتیـب تغییـرات زمـانی و مکـانی فراوانـی      . دانندمی
  پارازیتوییــدها، هــر دو بــا شــرایط محیطــی ارتبــاط پیــدا  

 )1974( یسـک فکوچنا و کلیامیزات يهایدر بررس .کنندمی
ییـرات  ن گونه بـه تغ مقاومتری T. grandisکه  شدهاظهار 

با  O. telenomicidaن حال با ای ،بوده است یآب وهوای
بـه   خشـک  يهـا تابسـتان سـخت و بهـار و    يهـا زمستان
نـا و بوراکـوا   یامین زاتیهمچنـ . افتـه اسـت  یسازش  یخوب

 T. grandis يت زنبورهایکردند که فعال گزارش) 1980(
  بـــاال و  يهـــامـــابـــا د یروشـــن و آفتـــاب يروزهـــادر 

ر د از طرفــی هــم، ابــد وییکــم کــاهش مــ یرطوبـت نســب 
ــا ــر يروزه ــاران ياب ــاو  یو ب ــایین يدماه ــغ پ ــال ی   ر فع

  و T. grandis) 1352( يطبق مطالعـات صـفو   .شوندیم
 T. semistriatus  ــدل را  ییط آب و هـــوایشـــرا معتـ
 تغییـرات این مشاهدات تأییـدي بـر    .دهندیح میترجشتریب

   .مشاهده شده در این بررسی است
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T. djadetshko
T. semistriatus
T. grandis

  ۱۳۸۷مختلف در سال  يهاپارازيتوييد تخم سن گندم شهر بناب جديد در تاريخ يزنبورها ينمودار فراوان -١شکل   
  

هاي مختلف در مزارع گندم شهر بناب هاي مختلف زنبورهاي پارازيتوييد تخم سن گندم در تاريخدرصد پارازيتيسم گونه -۱جدول 
 آذربايجان شرقي) شهرستان مرند(

O. fecundus O. telenomicidaT. djadetshko T. semistriatus T. grandis تعداد  تخم  پارازيتيسم کل
 تاريخ برداشت شده

7/2/1387 1000 تعداد 26 26 - - - -  
 درصد 2/6 2/6 - - - -

12/3/1387 970 تعداد 33 14 19 - - -  
 درصد 3/4 1/44 1/96 - - -

19/3/1387 950 تعداد 182 121 45 16 - -  
- - 1/68 4/76 76/12  19/16  درصد 

26/3/1387 1050 تعداد 106 39 - - 1 66  
 درصد 10/09 3/71 - - 0/09 6/28
9/4/1387 800 تعداد 111 53 22 - 11 25  

 درصد 13/87 6/62 2/75 - 1/37 3/12
22/4/1387 1080 تعداد 244 5 - - 90 149  
 درصد 22/59 0/46 - - 8/33 13/8
29/4/1387 750 تعداد 112 - - - 101 11  

 درصد 14/93  -  -  - 13/47 1/47

 شرق 2200 تعداد 401 81 27 7 129 157
 درصد 18/22 3/68 1/22 0/31 5/86 7/13
 غرب 2250 تعداد 210 43 23 - 55 89

 درصد 9/33 1/91 1/02 - 2/44 3/95
 جنوب 2150 تعداد 196 145 23 9 18 1

0/04 0/8 0/4 1/02 74/6  درصد 9/11 

 کل 6600 تعداد 807 269 73 16 202 247
 درصد 12/23 4/07 1/11 0/24 3/06 3/74
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                                           ............                                                 تغییرات فصلی فون زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم در 
۷۹ 
 
 

 
ــ ــایاول ــش جنــوب  Trissolcus ين زنبوره  یاز بخ
ها دییتوین تراکم پارازیشتریب یشدند ول يآورمنطقه جمع

رسـد تنـوع   یم نظربه. بود مربوط یو آفت به بخش شرق
مربـوط بـه تـراکم     ن سمتید در مزارع اییتویشتر پارازیب
ــت باشــد یب ــه اخــتالف   2χآزمــون  .شــتر آف   نشــان داد ک

سـم کـل   یتیاز نظـر پاراز  ییاین جهات جغرافیب يداریمعن
)52/97=2χ  يک از سه گونهیو هر) يآزاد يبا دو درجه 

  ،T. grandis  يبــرا 2χ=  59/ 27( ییتنهــابــهفراوانتــر 
88/94  =2χ يبـــرا O. telenomicida 2=  6/148  وχ  
) يآزاد يدرجـه  دوبـا   Ooencyrtus fecundus يبـرا 
با اظهارات رجبی و امیر نظـري  ج ینتان یا. وجود داردز ین
ک منطقـه  بر وجود تفاوت در نقاط مختلف ی ینمب) 1367(

ن یـ ا ییع فضـا یما را در توزیکروکلیو نقش م موافق است
    .دهدیحشرات نشان م

سـم  یتیپاراز میـزان ن بـودن  ییل پایرسد دلینظر مبه
کم آفت  يسابقه T. grandis ژه در موردیوبهدر منطقه 

از طـرف   نن آییپـا  یو انبـوه  از یک طـرف  ن منطقهیدر ا
در اســتان  ایـن بــا وضـعیت مشــاهده شـده   . دباشــدیگـر  

) 1383( چهارمحــال و بختیــاري توســط حــق شـــناس    
ــوانی دارد ــه گونــه  . همخ ــان س   ،  T. grandisي ایش

T. semistriatus وT. vassilievi ــع آوري و را جمـ
غالـب  ت یوضـع  T. grandisي که گونـه  ی نمودشناسای
در شهرستان اردل درصد پارازیتیسم این زنبـور  . داشت

ت شهر بناب یسه با وضعیبود که قابل مقا% 6/6–9/8بین 
علت پـایین بـودن درصـد پارازیتیسـم در     . باشدید میجد
عـدم تنـوع   ن منطقه، یکنواخت بودن کشت گندم و جـو،  یا

کشت، کمبود باغـات و درختـان در حواشـی مـزارع و از     
 یخوشبختانه آلـودگ . ده استیبین رفتن مراتع عنوان گرد
 ییدر حـد بـاال   دیـ در بنـاب جد  مزارع گندم به سـن گنـدم  

تـوان بـا اسـتفاده از    یمـ  انـداز حاضـر  در چشـم  ست وین
ک یـ  گـر ید ا بـه عبـارت  یـ  یکیولژیـ و ب یزراعـ  يهاروش

 .ن آفت را کنترل نمـود ای ،مناسب یقیت تلفیریدم يبرنامه
ت در ت آفــیــن بــودن ســطح جمعییل پــابــه دلیــ ،ینبنــابرا
ــا نییــتوپارازی يتعــداد زنبورهــا ،مــزارع ــز ســطح د آنه ی
   .دارند ینییپا یتجمعی

ب یـ ترت) 1367(هاي رجبی و امیر نظـري  در بررسی
منطقه از  20در: به شرح زیر بود یها از لحاظ فراوانگونه
ــه چ ــتان گونـ ــار اسـ ــه 13، درT. grandisي هـ   منطقـ
 T. semistriatus درسه منطقه ،T.vassilievi در یک  و

 O. telenomicidaهاي گونه ایشان. T. basalisمنطقه 

ــی   سراســر دررا  O. nigerrimusو  ــم و آب مــزارع دی
ولرستان جمـع آوري   يمرکز همدان، استان تهران، چهار

  هـاي سـن گنـدم و   تخـم  %15کردند که در مناطق دیـم تـا   
Aelia spp.   يهمچنـین گونـه   .ه بودنـد را پارازیتـه کـرد  

Gryon monspeliensis   اسـتان فعالیـت    چهـار در هر
  را در حـدود  مـذکور  هاي هـر دو نـوع سـن   داشت و تخم

  . ه بودپارازیته کرد 5-2% 
ــ ــ یتقدسـ ــع ) 1377( یو رجبـ ــمن جمـ و  يآورضـ

نقاط مختلف استان  د درییتویاین زنبوران پاراز ییشناسا
ن منطقـه  را در ای T. grandisسم یتیزنجان درصد پاراز

پــور یرانـ یا .بــرآورد کردنـد % 92/15ژه در طـارم  یـ بـه و 
 يهدر مطالع )الف 1377( همکارانو پور یرانیاو  )1375(
در دو که د تخم سن گندم ییتویپاراز يک زنبورهاینستوف

انجام  1373-74 يشهرستان کرج و ساوجبالغ در سالها
ــه  ــد دو گونـ ــجد يدادنـ   و T. saakovi (Mayr)د یـ

 T. mentha Kozlov & Le   و  يورآرا از کـرج جمـع
 عبـارت  هشـد  ییشناسـا  يهار گونهیسا. کردند ییشناسا
ــد ازبود  .T. grandis،   T. semistriatus، T: نـ

basalis، T. rufiventris، T. delucchi، T. 

vassilievi ،  
T. festivae  وGryon monspeliensis.  ضــمناً یــک

 T. simoniي دیگـر نیـز از گرگـان جمـع آوري و     گونه
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(Mayr)  ــد ــایی گردیـ ــس از   شناسـ ــه پـ  T.grandisکـ
در ) 1379( يو عسـگر  ينور .شتبیشترین فراوانی را دا

 يزنبورهـا  یشناسـای  يکـه بـرا   ياطالعات دو سـاله م یپ
و ک یـ ن، آبیقـزو (ن ید سن گندم در استان قـزو ییتویپاراز
، T. semistriatus يانجام دادند سـه گونـه  ) ن زهراییبو

T. vassilievi  وT. grandis  یترتیـب بـا فراوانـ   را بـه 
 یمنصور قاضـ  .دست آوردندبه% 04/15و  22/34، 3/45

ــ   يدر اســتان کردســتان فقــط دو گونــه ) 1379( یو رجب
 T. vassilievi و  T. grandis  ــارا ــردک ییشناس . دن

ــرآور  ــارمهـ ــ) 1379(ان و همکـ ــتی یدر بررسـ ک فونسـ
 يتخم سن گنـدم در اصـفهان سـه گونـه     يهادییتویپاراز
 T. djadetshko ،T. agriope Kozlov & Leد یـ جد
ر یـ اخ يکردند کـه گونـه   ییرا شناسا .Trissolcus spو

-جمـع  يهـا رگونهیسـا . باشـد ید مـ یا جدیدن ياحتماالً برا

ــده  يآور  .T. grandis، T. semistriatus ،Tشـ

basalis  وT. rufiventris در اکثر این بررسی .بودند-

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 T. grandis هــا از قبیــل ي غالــب و برخــی گونــهگونــه  

T. semistriatus ،T. vassilievi  وO. telenomicida 
اي برخـوردار بودنـد کـه دلیلـی     از فراوانی قابل مالحظـه 

هـا در سـطح کشـور و    است بر پراکنش وسیع ایـن گونـه  
هـاي مـذکور در شـهر    سـایر گونـه    T. vassilieviبجـز  

 .جدید بناب نیز انتشار دارند

هـایی کـه در کشـورهاي منطقـه انجـام      در بررسی  
ن یـ در ادنیاي قدیم فعال در هاي نیز بیشتر گونه نداگرفته

) 1994(شیمشـک و همکـاران    .باشـند فعال میز یمناطق ن
شــش منطقــه از ترکیــه را مــورد بررســی قــرار دادنــد و  

ــاي پارازیتوزن ــاطق     بوره ــن من ــن را در ای ــم س ــد تخ یی
در تمـام   T. grandisاسـاس  ن یـ ابـر  . کردنـد  یشناسای

ــه   ــی گون ــاطق حضــور داشــت ول ــر شــامل من ــاي دیگ    ه
T. semistriatus ،T. scutellaris (Thomson)،  

 T. simoni ،T. vassilievi، Ooencyrtus sp. ،  

O. telenomicida  و Gryon sp. ی ، تنهــا در برخـــ
این با وضعیت موجود در کشـورمان   .مناطق فعال بودند

ــد هم  ــر شـ ــتر ذکـ ــه پیشـ ــوانکـ ــه ( دارد یخـ ــوع بـ   رجـ
یـدهاي  یپارازیتو) 1995(وان یـ اونجـوئر و ک  .)منابع فـوق 

ــه    ــدم را در منطقـ ــن گنـ ــم سـ ــرداغ ترکتخـ ــي تکیـ    هیـ
T. semistriatus،  T. basalis ،T. coapes (Nixon) 

ــی کرد  O. telenomicidaو  ــزان  معرفـ ــه میـ ــد کـ نـ
ــال    ــین س ــا در ب ــم آنه ــاي پارازیتیس در  19911990ه

البوحسـینی و همکـاران    .بوده اسـت % 8/56  100حدود
ید تخم سـن را  یشش گونه از زنبورهاي پارازیتو) 2004(

  هـــاياز ســـوریه گـــزارش کردنـــد کـــه شـــامل گونـــه 
 T. grandis ،T. simoni، T. vassilievi ،Gryon 

fasiatus (Priener)،Ooencyrtus fecundus  و  
O. telenomicida  ایـن زنبورهـا گـاهی تـا      باشـد و می

البته میزان  .کنندهاي سن گندم را پارازیته میتخم  100%
 یسـ یتر. پارازیتیسم از سالی به سال دیگر متفاوت اسـت 

  %1/60–9/83کردنــد کــه   گــزارش  )2006(و همکــاران 
که معادل  در سوریه T. grandis يوسیلهبهپارازیتیسم 

ت یــفیتوانــد کباشــد مــیمتــر مربــع مــی بــرزنبــور  2-3
نـدم حفـظ   ب سـن گ یمحصول گندم را در حد بـاال از آسـ  

  .کند
  

 يسپاسگزار
ــد   ــ نیب ــا یوس ــات آق ــر حســ  يله از زحم  ینعلیدکت
ــ ــایلطفعلـ ــه در شناسـ ــهییـــو تأ ییزاده کـ ــاد گونـ  يهـ

Ooencyrtus  گـردد و  یم یفرمودند، قدردان ياریما را
 يســازمان جهـاد کشــاورز  یاهپزشـک یشناسـان گ از کار
ل یـ دلبـه  ییپـروا و مهنـدس رضـا   یان مهندس بیمرند آقا
  .منمایییم يگزارشان سپاسیغدریب يهامساعدت
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  مورد استفاده منابع
  .41تا   29 هايصفحه ، 5 جلد آفات و بیماریهاي گیاهی،. سن و پارازیتهاي آن در ورامین .1326 ،الکساندروف ن

 Eurygaster integriceps د تخم سن گندمیتوئیپاراز يت زنبورهایجمع یرات فصلییتغ یبررس. 1375 ،پور شیانریا
Put. (Heteroptera: Scutelleridae) ي کارشناسی ارشد حشره شناسـی،  پایان نامه. آباد و فشنددر کرج، کمال

  .دانشگاه تهران ، يکشاورز يدانشکده
معرفـی دو گونـه از زنبورهـاي انگـل تخـم سـنهاي       . الـف  1377، رغ اسماعیلی م و رجبی ،ل عخرازي پاکد پور ش،ایرانی

 يخالصه مقاالت سیزدهمین کنگره 4 يصفحه. براي ایران Trissolcus (Hym., Scelionidae)پنتاتومید از جنس 
   .کشاورزي کرج يآموزشکده، 1377شهریور  5-1، آفات-1جلد  ،گیاهپزشکی ایران

 Eupelmidaeاز خـانواده   معرفی یـک گونـه زنبـور   . ب 1377، رغ اسماعیلی م و رجبی ،خرازي پاکدل ع پور ش،ایرانی 
، 1377شـهریور   5-1، آفـات -1، جلـد  گیاهپزشکی ایـران  يخالصه مقاالت سیزدهمین کنگره 5 يصفحه. براي ایران
  . کشاورزي کرج يآموزشکده

 يخالصه مقاالت سیزدهمین کنگـره  10 يصفحه. خوار سن گندم در زنجانزنبورهاي تخم. 1377 ،رتقدسی م و رجبی غ
  . کشاورزي کرج ي، آموزشکده1377شهریور  5-1آفات، -1گیاهپزشکی ایران، جلد 

در اسـتان   ).Eurygaster integriceps Put( گنـدم  سـن  دیتوئپارازی يیت از زنبورهاحفظ و حما. 1383 ،ع حق شناس
 14۔7 آفـات،  -1جلـد  ران،یـ ا یاهپزشـک یگ ين کنگـره یخالصـه مقـاالت شـانزدهم    5 يحهصـف . ياریچهارمحال و بخت

  .زی، دانشگاه تبر1383ور یشهر
   .نا، همدانیسیانتشارات دانشگاه بوعل. رانیا یاهان زراعیآفات گ. 1383 ،م یخانجان
  . بررسـی مقـدماتی زنـدگی آن    معرفی یک گونه جدید زنبور پارازیتوئید تخم سـن گنـدم بـراي ایـران و     .1373 ،ررجبی غ
  .7تا  1 هايصفحه ، 14جلد شناسی ایران، انجمن حشره ينامه

ج یقـات، آمـوزش و تـرو   یسـازمان تحق انتشـارات  . رانیـ آور گنـدم و جـو در ا  انیـ ز يهـا سن ياکولوژ. 1379 ،رغ یرجب
   .يکشاورز

آفــات . در بخـش مرکــزي فـالت ایــران  بررسـی زنبورهــاي پارازیـت تخــم سـن گنــدم     .1367 ،ر و امیرنظــري مرجبـی غ 
  .12تا  1هاي صفحه ، 56جلد وبیماریهاي گیاهی، 

در ایران و اهمیـت اسـتفاده از آنهـا در    ) Hym., Terebrants(نتایج بررسی فون زنبورهاي پارازیت  .1347 ،م شجاعی
  گاه تهــران، کــرج، کشــاورزي دانشــ يگیاهپزشــکی ایــران، دانشــکده يگــزارش اولــین کنگــره. بیولوژیــک يمبــارزه
  .184تا  178 هايهصفح
انتشـارات  ). »مبـارزه بیولوژیـک  «دشـمنان طبیعـی    ،اتولوژي، زندگی اجتماعی -3جلد (حشره شناسی  .1367 ،شجاعی م

  .دانشگاه تهران
 ،19 جلـد  ،یاهگیـ  يیهـا ماریآفـات و ب  یبررسـ  يسسـه ؤم يهینشـر . نه مبارزه با سنیدر زم یشرفتیپ. 1339 ،م صفوي

    .17 تا 14هاي صفحه
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ي انیسـتیتوي بررسـی آفـات و    نشـریه . بررسی بیواکولوژي زنبورهاي پارازیتوئید تخم سن در ایـران  .1352 ،م صفوي
  .بیماریهاي گیاهی، تهران

ج یانتشـارات سـازمان تـرو   . یاهـان زراعـ  یط در مبارزه بـا آفـات گ  یثر محؤعوامل م یلزوم شناسائ. 1370 ،ان میصلوات
   .يکشاورز
ــد تخــم ســن   . 1374 ،ش عســگري ــوه زنبورهــاي پارازیتوئی ــر انب ــان تکثی  ,.Trissolcus spp. (Hymبررســی امک

Scelionidae)   روي میزبـان آزمایشـگاهیGraphosoma lineatum (Het., Pentatomidae) . ي نامــهپایـان
  .دانشگاه تهران ،يکشاورز ي، دانشکدهيکشاورز یشناسحشره کارشناسی ارشد

 ،1جلد  ،ي حفظ نباتات، وزارت کشاورزينشریه. هاي کشاورزي ایرانفهرست آفات مهم و فرآورده. 1340 ،افرحبخش ق
  .153 يصفحه
  .مشهد یانتشارات دانشگاه فردوس. آنها یعیران و دشمنان طبیا يفهرست آفات کشاورز .1373 ،مدرس اول م
خالصـه   219 يصـفحه . در اسـتان کردسـتان   سن گنـدم  يدهایتوئیپاراز یشناسائ. 1379 ،رغ یم و رجب یمنصور قاض

، اصـفهان  ی، دانشـگاه صـنعت  1379 وریشـهر  17۔14 آفـات، -1جلـد   ران،یـ ا یاهپزشـک یگ ين کنگرهیمقاالت چهاردهم
  .اصفهان

 220 يصفحه. اصفهان يد تخم سن گندم در منطقهیتوئیپاراز يهاگونه یمعرف .1379 ،م یر و شجاعغ یمهرآور م، رجب
 ی، دانشـگاه صـنعت  1379ور یشـهر  17۔14 آفـات، -1جلـد   ران،یـ ا یاهپزشـک یگ ين کنگـره یچهـاردهم  خالصه مقاالت

    .، اصفهاناصفهان
 218 يصفحه. نید تخم سن گندم در استان قزویتوئیپاراز يزنبورها یو شناسائ یبررس. 1379 ،ش يح و عسگر ينور

 ی، دانشـگاه صـنعت  1379ور یشـهر  17۔14 ت،آفـا -1جلـد  ران، یـ ا یاهپزشـک یگ ين کنگـره یخالصه مقاالت چهـاردهم 
  .  ، اصفهاناصفهان
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