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 دهیکچ
  تخم سن گی   یتوئاپاراز یت زنبورهایجیع یرات فصلییتغ
(Eurygaster integriceps Putonدر سه یمیطق ) گریمسار )استان ه

ساوجبالغ )استان البرز( یمطالعه شهر )استان تهران( و  سییان(، اسال 
 Trissolcus basalis  شایملیتوئاپاراز   . نه گونهاگرد

(Wollaston, 1858) ،T. djadetshkoi Rjachovsky, 1959 ،
T. festivae (Viktorov, 1964)،T. grandis Thomson, 

1861، T. rufiventris Mayr, 1908 ،T. semistriatus Nees, 

1834 ،T. simoni Mayr, 1879، T. vassilievi Mayr, 1903 
 Ooencyrtus telenomicidaو  Scelionidaeه از مانواد

(Vassiliev, 1904) ه از مانوادEncyrtidae ور کاز یمیاطق یمذ
ه گریمسار سه گونه ها، در یمیطق یبردار ش ن . بر اساس نیونه یآور جیع

T. semistriatus، T. grandis و T. rufiventris یآور  جیع 
 و T. semistriatusغالب ه سم دو گونیتاثر درص  پارازکه د اکش ن  

T. grandis بود. در  21/8/2939خ ادر تار 82/93و  98/82ب یبه ترت
 ، T. grandis ،T. vassilieviشهر، پیج گونه شایمل  اسال ه یمیطق

T. basalis ،T. simoni  وO. telenomicida عیوان به 
ه ان، گونین یماه از اک ن  اگرد یآور تخم سن گی   جیع ی هایتوئاپاراز

T. grandis ن یمیطقه بود. ا  غالب تخم سن گی   در ایتوئاپاراز
 88/03زان ییمزبور به یمه گون یسم برایتان درص  پارازان باالتریهیچی

ساوجبالغ چهار ه در یمیطق  .ان گردییتع 23/2/2939خ ادرص  در تار
 و T. vassilievi ،T. rufiventris ،T. djadetshkoiه گون

T. festivae ش ن   یآور تخم سن گی   جیع ی هایتوئاعیوان پارازبه
ب با یبه ترت T. festivaeو  T. vassilieviه ان دو گونین یماه از اک

غالب  ی هایتوئاپاراز عیوان بهدرص   98/22و  11/80سم یتاثر پارازکد ا
فوق،  ی هایتوئاپاراز یجیس تخم سن گی   بودن . در رابطه با نسبت

شتر از یب یبردار   ش ه در تیا  یمیاطق نیونهیتول یها ن درص  یمادهیانگییم
 نرها بود. 

 
، Encyrtidae، یسم، نسبت جیسیتادرص  پاراز :یدیلک یها واژه

Scelionidae ،Trissolcus. 
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Abstract 

Population fluctuation of sunn pests’ parasitoids 

was studied in 3 different regions Garmsar 

(Semnan province), Islam-Shahr (Tehran province) 

and Savojbelagh (Alborz province). Totally nine 

parasitoid species including, Trissolcus basalis 

(Wollaston, 1858), T. djadetshkoi Rjachovsky, 

1959, T. grandis Thomson, 1861, T. rufiventris 

Mayr, 1908, T. semistriatus Nees, 1834, T. simoni 

Mayr, 1879, T. vassilievi Mayr, 1903, T. festivae 

(Viktorov, 1964) (Scelionidae) and Ooencyrtus 

telenomicida (Vassiliev, 1904) (Encyrtidae) were 

collected and identified. Upon the samplings in 

Garmsar 3 species T. semistriatus, T. grandis and 

T. rufiventris were collected which the percent 

parasitism of the two dominant species T. 

semistriatus and T. grandis were obtained 28.32% 

and 39.78%, respectively in 5
th

 May. In Islam-

Shahr 5 species T. grandis, T. vassilievi, T. basalis, 

T. simoni and O. telenomicida were collected 

which of these, T. grandis was determined as the 

dominant species with 49.72% parasitism in 8
th

 

April. In Savojbelagh 4 species T. vassilievi, T. 

rufiventris, T. djadetshkoi and T. festivae were 

collected which 2 of them T. vassilievi and T. 

chloropus with 24.56% and 18.37% parasitism 

respectively, were the dominant species. About the 

sex ratio of the mentioned parasitoids, the mean 

percent producing of females was higher than 

males in all the sampled regions. 

 

Keywords: Encyrtidae, Percent parasitism, 

Scelionidae, Sex ratio, Trissolcus. 
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 مقدمه
 - Eurygaster integriceps Putonسن گندم )

Hemiptera: Scutelleridae )آفت گندم  نیتر مهم
ن یا یفیکو  یمکاهش ک یران و عامل اصلیدر ا

(. Radjabi, 2000گردد ) یمحصول محسوب م
بر  یخوبتوان مثال  یان سن گندم را میگسترش و طغ
ان حشرات در ا ثر دخالت انسان در یگسترش و طغ

ط یانسان در مح یها رد. دخالتکر کذ یعیط طبیمح
 بردن نیبها، از  دامیه رو یب یاز جمله چرا یعیطب
 یاهان جنگلیها و گ اهان چند ساله، درختچهیگ
ن یشت گندم در اکب مراتع و یسوخت، تخر عنوان به

ط، یمح یکیولوژکتعادل اخوردن  مناطق، باعث بر هم
ن آفت یت ایش جمعیمناطق انتشار و افزا یگستردگ

ه سن یه علیرو یب یها یاست. انجام سمپاش  دهیگرد
ز از جمله عوامل یآن ن یعیدشمنان طب یگندم و نابود

 عنوان بهده است سن گندم یه سبب گردکاست  یمهم
ن آفات گندم و جو مطرح گردد تری مهماز  یکی
(Critchley, 1998; Radjabi, 2000.) یها  در دهه 
غالب مبارزه با سن گندم ه وین شیتر ر گستردهیاخ
بوده است اما با توجه به اثرات سوء  ییایمینترل شک
 یعیست و دشمنان طبیط زیمح ین روش مبارزه رویا

ن آفت یا یقیت تلفیریستم، مدیوسکو برهم زدن نظم ا
 ;Salavatian, 1991باشد ) یمن میارآمد و اکراه حل 

Shojai, 1998 .)نترل کار مهم در یاز عوامل بس یکی
 کیولوژینترل بکن آفت استفاده از عوامل یا یقیتلف
 ییها نون گونهکران تای(. در اGhahari, 2015باشد ) یم

و  Scelionidae ،Encyrtidaeه از سه خانواد
Torymidae یها تخم یدهایتوئیپاراز عنوان به 

 یآور جمع Pentatomoideaه باالخانواد یها سن
ه خانواد یه زنبورهاک( Mehravar, 2000اند ) شده

Scelionidae  و به خصوص جنسTrissolcus 

Ashmead, 1893 سن  یدهایتوئین پارازتری مهم
از  .(Iranipour, 1996) شوند یگندم محسوب م

 Scelionidaeه خانواد ی، اعضایشناس ستیلحاظ ز
باالن،  ها، راست بوتکعن یها تخم یداخلد یتوئیپاراز

بالپوشان،  ها، ناجورباالن، جورباالن، سخت کخیش
 باشند یها و تارتنان م یداران، بالتورکپول دوباالن، بال

(Asgari, 2001; Samin, 2010به لحاظ آش .)ار ک
، ییایمیسموم ش یطیمح ستیشدن اثرات مخرب ز

ده یگرد( سن گندم مطرح IPM) یقیت تلفیریطرح مد
(. Zomorrodi, 1990; Radjabi, 2000است )

 یریارگکت موفق سن گندم مستلزم به یریمد
باشد. به  یم  یقیتلف صورت بهنترل کمختلف  یها روش

 کیولوژیبه ب استفاده از ارقام مقاوم و مبارزین ترتیا
ها از نظر  شک اربرد حشرهکو  یت زراعیریهمراه با مد

بلند  یارهاک راه عنوان به یطیست محیو ز یاقتصاد
 ;Critchley, 1998باشند ) یت میمدت حائز اهم

Radjabi, 2000 .) 
 دلیل به .Trissolcus sppد یتوئیپاراز یزنبورها

غالت  یها سن یآن رو یها گونه یت بعضیفعال
 یت اقتصادی( اهمPentatomoideaه )باالخانواد

باشند  ید میتوئیپاراز ین زنبورهایدارند و نخست یفراوان
مورد استفاده قرار  یعمل طور بهه آفات یران علیه در اک

 ,Safaviز داشتند )ین یزیآم تیج موفقیاند و نتا گرفته

1973; Shojai, 1998گونه از  55نون ک(. تا
ه کاند  ران گزارش شدهیاز ا Scelionidae یزنبورها
ن یتر گونه بزرگ 55با دارا بودن  Trissolcusجنس 

 Ghahari etگردد ) یخانواده محسوب من یجنس در ا

al., 2015 .)یت زنبورهایسم جمعینامیدر رابطه با د 
شور انجام کدر  یقاتینون تحقکد سن گندم، تایتوئیپاراز

ت یرات جمعیییاز تغ یه آگاهک ینگرفته است در حال
نترل ک یها در برنامه یدها عامل اساسیتوئیپاراز

گردد  یمحسوب م یقیت تلفیریو مد کیولوژیب
(Godfray, 1994; Maredia et al., 2003 .) با

مزارع  یدیلکآفت  عنوان بهت سن گندم یتوجه به اهم
 Trissolcus یارآمد زنبورهاکو نقش شور کگندم 

spp.  ن پژوهش یت آفت مزبور، در اینترل جمعکدر
 یت زنبورهایرات جمعییز تغیو ن یا تنوع گونه

مختلف مورد ه نطقد تخم سن گندم در سه میتوئیپاراز
 یها ج حاصل بتواند در برنامهیمطالعه قرار گرفت تا نتا



 59 ... دیتوئیپاراز یزنبورها تیجمع یفصل راتییو تغ یا تنوع گونهقهاری:  

سن گندم مورد  یقیت تلفیریز مدیو ن کیولوژینترل بک
 رد.یاستفاده قرار گ

 

 ها مواد و روش

ت یرات جمعییو تغ یا ن پژوهش تنوع گونهیدر ا
( .Trissolcus sppد سن گندم )یتوئیپاراز یزنبورها

شهر  گرمسار )استان سمنان(، اسالمه در سه منطق
)استان تهران( و ساوجبالغ )استان البرز( مورد مطالعه 

ت یرات جمعییتغ یقرار گرفت. به منظور بررس
سن گندم ه ته شدیدها، دستجات تخم پارازیتوئیپاراز
 ;Asgari, 1996تخم ) یها ق تلهیه از طرک

Iranipour, 1996, 2006دند یگرد یآور ( جمع
 یوباتور )دماک(، در داخل ان9 و 5، 8 یها لک)ش
در  ییساعت روشنا 85و  65±5 ی، رطوبت نسب5±55

روز( قرار گرفته و و زنبورها پس از خروج عالوه  شبانه
ها در هر  از گونه کیت هر یم جمعکن گونه، تراییبر تع

 یبردار نمونه یها خیاز تار کیاز مناطق و در هر  کی
ه ها به محض مشاهد خ نصب تلهید. تارین گردییتع
 یها خین دستجات تخم سن گندم بود در تاریاول
58/8/8939 ،51/8/8939 ،5/5/8939 ،85/5/8939 ،

81/5/8939 ،55/5/8939 ،8/9/8939 ،1/9/8939 ،
بود.  53/9/8939و  55/9/8939، 85/9/8939

ق شامل تعداد ین تحقیمورد مطالعه در ا یها شاخص
رنگ(، درصد  اهیس یها شده )تخم تهیتخم پاراز

ه به کدها بود یتوئیپاراز یسم و نسبت جنسیتیپاراز
از مناطق  کیغالب در هر  یها گونه یبرا کیکتف

 ید طیتوئیپاراز یقرار گرفت. زنبورها یمورد بررس
تله تخم،  یها مختلف و با استفاده از روش یها سال

و  شدند یآور ز از مناطق فوق جمعیتور زدن و تله مال
 ,Kozlovمعتبر ) ییشناسا یدهایلکاز  با استفاده

1968; Masner, 1976, 1980; Kozlov & 

Kononova, 1983; Kononova, 1995; Koçak 

& Kılınçer, 2000, 2003; Kononova & 

Kozlov, 2008ر یتصاویه شدند. ته یی( شناسا
وپ کروسکیمناسب با استفاده از استرئوم کیسونومکتا

ر یانجام گرفت و تصاو ینرونکوپ الکروسکیو م
 یید شناسایلکن یهمچن اند. نال ارائه شدهیمناسب و ارج

شده از مناطق  یآور جمع .Trissolcus spp یزنبورها
انجام شده  کیسونومکتا یها یمزبور بر اساس بررس

ور کمذ ییشناسا یدهایلکه ها و مطالع نمونه یبر رو
 ده است.یه گردیمختلف ته

 

 
 تخم یها تله عنوان به یریارگک دستجات تخم سن گندم جهت به یزرد رنگ محتوا ییمقوا یاغذهاک .1ل کش
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 گندمه بوت یشده بر روتله تخم نصب .2ل کش

 

 
 دیتوئیپاراز یجهت خروج زنبورها یتخم در داخل پتر یها شده از تله یآور جمع یاغذهاک .3ل کش

 

 جینتا
 یدهایتوئیپاراز یا ج مطالعات در رابطه با تنوع گونهینتا

غالب،  یها گونه تیرات جمعییتخم سن گندم، تغ
در مناطق مختلف در  یسم و نسبت جنسیتیدرصد پاراز

 رد.یگ یقرار م یر مورد بررسیز
 

د تخم سن گندم در یتوئیپاراز یزنبورها ییشناسا

 شهر و ساوجبالغ مناطق گرمسار، اسالم

ن پژوهش، هشت گونه زنبور از یج ایبر اساس نتا
 T. simoni Mayr, 1879شامل  Trissolcusجنس 

، (5ل ک)ش  T. vassilievi Mayr, 1903، (5ل کش)
T. semistriatus Nees, 1834 (6ل ک)ش ، 
T. grandis Thomson, 1861 (1ل ک)ش، 
T. rufiventris Mayr, 1908 (1ل ک)ش ، 

T. djadetshkoi Rjachovsky, 1959 (3ل ک)ش ،
Trissolcus basalis (Wollaston, 1858) ل ک)ش

( 88ل ک)ش T. festivae (Viktorov, 1964)و  (81
 Ooencyrtus telenomicida)گونه زنبور  کیز یو ن

Vassiliev, 1904 )ه از خانوادEncyrtidae  از مزارع
هرز و درختان مثمر و  یها ز علفیگندم و جو و ن
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 یگذران مزارع گندم )مناطق تابستانیه رمثمر حاشیغ
 یید شناسایلکدند. یگرد یآور ( جمعغالت یها سن
ن پژوهش یشده در ا یآور جمع Trissolcus یها گونه
 ر ارائه شده است.یدر ز

1- Notauli present and lower part of 

metapleuron pubescent …………….….. 2 

1´- Notauli absent and lower part of 

metapleuron not pubescent ……….…… 3 

2- Surface of scutellum finely reticulated. 

First flagellar segment of male 2.2 times 

longer than its width and 1.5 times longer 

than pedicel. Femur dark brown or black, 

except the apical, which is yellow. 

External side of posterior tibiae of male 

dark brown …………....…..…. T. simoni  

2´- Surface of scutellum smooth and 

shiny. First flagellar segment of male 2.5 

times longer than its width and 1.3 times 

longer than pedicel. Coxae black, other 

segments reddish yellow. Wings of male 

extremely long ………..….... T. vassilievi  

3- Femur dark brown or black ………..  4 

3´- Femur reddish yellow …………...… 6 

4- Postmarginal vein 2 times longer than 

stigmal vein ………………………….... 5 

5- First flagellar segment of male 2 times 

longer than its width and 1.5 times longer 

than pedicel. First flagellar segment of 

female 4 times longer than its basal width 

and 3 times longer than its apical width 

……………………….…. T. semistriatus  

5´- First flagellar segment of male 1.5 

times longer than its width and slightly 

longer than pedicel. First flagellar 

segment of female 2-2.5 times longer than 

its width ..…………………..... T. grandis  

6- Scutum punctuated and reticulated, 

without longitudinal striates ………...… 7 

6´- Scutum without the mentioned 

characteristics ..……….……..………… 8 

7- Thin and longitudinal striates on second 

tergit of abdomen as long as 1/4 of tergit. 

First 2 flagellar segments of male equal to 

each other and 1.5 times longer than their 

width. Postmarginal vein 1.7 times longer 

than stigmal vein ………..... T. rufiventris  

7´- Strong and longitudinal striates on 
second abdominal tergit as long as 3/5 of 
the tergit. First 2 flagellar segments of 
male equal to each other and 2 times 
longer than their width. Postmarginal vein 
2 times longer than stigmal vein 
…….................................... T. djadethsko  
8- Notauli absent, postmarginal vein of 
forewing less than 1.8 times as long as 
stigmal vein, pedicel black, scapus yellow, 
mesonotum with longitudinal striae in 
posterior half, 2. abdominal tergite with 
longitudinal striae reaching 0,7 length of 
tergite. 1.0-1.3 mm ……...…… T. basalis  
8´- Notauli present, scutellum smooth 
and not sculptured, postmarginal vein of 
forewing 2.2 times as long as stigmal 
vein, mesonotum with only few striae. 
0.8-1.2 mm …………………… T. festiva 

 
 گرمساره منطق

مزارع گندم و جو اطراف گرمسار، سه گونه  در
 و T. semistriatus، T. grandisد شامل یتوئیپاراز

T. rufiventris یرات فصلییه تغکشدند  یآور  جمع 
 و T. semistriatus یعنیغالب ه ت دو گونیجمع

T. grandis ارائه شده است.  89و  85 یها لکدر ش
سم یتین درصد پارازی، باالتر85ل کبر اساس ش

خ یدر تار T. semistriatusو  T. grandis یزنبورها
% 95/51% و 11/93زان یبه م بیترت بهو  85/5
( 85/8) یبردار نمونه یسم از ابتدایتیآمد. پاراز دست به

سم صفر یتید و پارازی( مشاهده گرد51/9ان آن )یتا پا
 و  T. grandisه د. هر دو گونیهرگز مشاهده نگرد
T. semistriatus ارآمد در ک یدهایتوئیجزو پاراز

رسد رقابت  یو به نظر م باشند یم گرمساره منطق
 ین آنها وجود دارد. وجود منحنیز بین یدیشد
 یسم در ابتدایتین پارازیانگیه مکمشابه  یسمیتیپاراز

 ی              ش و مجددا  برایج افزایو سپس به تدر پایینفصل 
انگر یدهد، ب یاهش نشان مکمشابه  طور بههر دو گونه 
ه گون ه البتهکتواند باشد  ین دو گونه میب یرفتار رقابت

T. grandis را درصد یباشد ز یروز مین رقابت پیدر ا
 سم را به خود اختصاص داده است. یتیاز پاراز یباالتر



 8931اول، پیاپی بیست و نهم، تابستان ، شماره هشتمسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   56

  

 
 ه( سینه از قسمت جانبی-. الف( سر از روبرو. ب( سر از باال. ج( شاخک. د( شکم. وTrissolcus simonyزنبور  .4شکل 

 

 
 ی( شکم -و( سینه از بخش جانبی. ه -ج( سینه از بخش باالیی. د -. الف( سر. ب( شاخک. پTrissolcus vassilieviزنبور  .5شکل 
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 ه( سینه از بخش زیرین. و( بال جلویی. ی( شکم-. الف( سر. ب( شاخک. ج( سینه از بخش جانبی. دTissolcus semistriatusزنبور  .6شکل 
 

 
 . الف( شاخک. ب( سر. ج( سینه از بخش باالیی. د( سینه از بخش جانبی. و( شکم. ه( بال جلوییTrissolcus grandisزنبور  .7شکل 
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. الف( سینه از بخش زیرین. ب( سینه از بخش باالیی. ج( شکم از بخش باالیی. د( شکم از Trissolcus rufivrntrisزنبور  .8شکل 

 های سادهه( سر از روبرو با چشم-بخش زیرین. و
 

 
 . الف( شاخک. ب( سینه از بخش زیرین. ج( سینه از بخش جانبی. د( بال جلویی. Trissolcus djadetshkoزنبور  .9شکل 

 ه( قفس سینه و شکم
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 . الف( شاخک. ب( سر. ج( قفس سینه از قسمت زیرین. د( قفس سینه و شکم. Trissolcus basalisزنبور  .11شکل 

 های قفس سینه. ی( تخمریزپهلویی. ه( دندانهن( سینه از بخش -و
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د( قفس سینه از بخش زیرین. و( شکم از بخش زیرین. ه( -. الف( شاخک. ب( سر از روبرو. جTrissolcus festivaزنبور  .11شکل 

 های قفس سینه. ی( تخمریزسینه از بخش باالیی. ن( دندانه

 

 
 گرمسارمیانگین درصد پارازیتیسم در دو گونه پارازیتوئید غالب تخم سن گندم در منطقه  .12ل شک
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 گرمسارهای تولید شده در دو گونه پارازیتوئید غالب تخم سن گندم در منطقه  میانگین درصد ماده .13ل شک

 
 شهر اسالمه منطق

 د شامل یتوئینه پارازشهر، پنج گو اسالمه در منطق
T. grandis ،T. vassilievi ،T. basalis ، 
T. simoni  وOoencyrtus telenomicida 

 یآور تخم سن گندم جمع یدهایتوئیپاراز عنوان به
د یتوئیپاراز T. grandisه ان، گونین میه از اکدند یگرد

 یها یژگیباشد. و ین منطقه میغالب تخم سن گندم در ا
   آمده است. 85ل کد در شیتوئیپارازن یا یستیز

از  T. grandis ت زنبوریران، فعالیط ایدر شرا
ن زنبور به درجه یشتر است. ایها ب ر گونهیسا

اد حساس است و تلفات ین و رطوبت زییپا یها حرارت
ه رطوبت ک کگرم و خش یدهد اما در نواح یاد میز

ست، فعال است و یشتر نی% ب51تا  51هوا  ینسب
ر ین گونه از سایت ایدارد. فعال ییباال تیجمع

زودتر شروع  Trissolcusد یتوئیپاراز یزنبورها
 (. Salavatian, 1991شود ) یم

 

 
 شهر اسالمدر منطقه  T. grandis های تولید شده در زنبور میانگین درصد پارازیتیسم و درصد ماده .14شکل 
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 ساوجبالغه منطق

 د شامل یتوئیساوجبالغ، چهار گونه پارازه در منطق
T. vassilievi ،T. rufiventris ،T. djadetshkoi 

تخم سن  یدهایتوئیپاراز عنوان به T. festivaeو 

 ه ان دو گونین میه از اکدند یگرد یآور گندم جمع
T. vassilievi  وT. festivae یدهایتوئیپاراز عنوان به 

 یها یژگیشوند و و یم یغالب تخم سن گندم معرف
 ارائه شده است.  86و  85 یها لکآنها در ش یستیز

 

 
 میانگین درصد پارازیتیسم در دو گونه پارازیتوئید غالب تخم سن گندم در منطقه ساوجبالغ .15  شکل

 

 
 های تولید شده در دو گونه پارازیتوئید غالب تخم سن گندم در منطقه ساوجبالغ میانگین درصد ماده .16شکل  
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 گیریو نتیجه بحث
تنوع ه دو مقوله رندیگه دربرکن پژوهش یج اینتا

د یتوئیپاراز یت زنبورهایسم جمعینامیو د یا گونه
Trissolcus spp. شهر  گرمسار، اسالمه در سه منطق

 یه فون متنوعکدهد  یبوده است، نشان م و ساوجبالغ
ت ید فوق در مناطق مربور فعالیتوئیپاراز یاز زنبورها
( از Conservationت )یه حماکاست  یهیدارند. بد

نترل کآنها در  کاراییش یمزبور به افزا یعیدشمنان طب
جه مصرف یدر نتغالت منتج شده و  یها ت سنیجمع
افت. از طرف یاهش خواهد ک ییایمیش یها شک آفت
ت و اوج یظهور، فعال یها گر با در نظر گرفتن زمانید
ها در  شک آفت یریارگکدها، بهیتوئیم پارازکترا

د یدها منجر به تلفات شدیتوئیت پارازیفعال یها زمان
ه در صورت کن است یه بر ایشود. لذا توص یآنها م

 یانتخاب یها شک              ، اوال  از آفتییایمیشه مبارزضرورت به 
(Selective استفاده شود و )ت ی              ا  قبل از فعالیانث

مزارع گندم گردد. عالوه   یدها، اقدام به سمپاشیتوئیپاراز
 یها ، گروهScelionidaeه خانواد یدهایتوئیبر پاراز
ت دارند یدر مزارع گندم فعال یعیاز دشمنان طب یمتنوع

ها  یها و بالتور کفشدوزکارگر، کش یها )مانند سن
 یها باالخانواده یارگران و زنبورهاکش عنوان به

Chalcidoidea  وIchneumonoidea عنوان به 
 یها بیآس ییایمیشه ه مبارزکدها( یتوئیپاراز

و  یعیت دشمنان طبیم جمعکترابه  یریناپذ جبران
 آورد. یوارد م کیولوژینترل بکرد آنها در کعمل

مربوط به  یها یبردار ق، نمونهیتحقن یدر ا
 یدها فقط رویتوئیت پارازیجمع یرات فصلییتغ

ن گونه ییغالب صورت گرفت. در رابطه با تع یها گونه
ه در صورت کح است یغالب الزم به توض یها ا گونهی

زبان، قضاوت در یتله و تخم مشتر یبا تعداد ب یگذار تله
بود )به  تر خواهد حیگونه صح کیمورد غالب بودن 

تر است(. اگر  پایینسم یتیه پارازک یخصوص زمان
ها در  نواخت تلهکیع یشتر تله و توزیبا تعداد ب یگذار تله

 توان انتظار حضور تمام یرد میتمام مزرعه صورت گ
 یها یگذار تله یها را در مزرعه داشت. در برخ گونه

دشده در یص یدهایتوئیپاراز یا ن پژوهش، تنوع گونهیا
ن موضوع به مفهوم عدم وجود یبود و ا پایینا ه تله
ارشده کش یر از زنبورهایغگر بهید یدهایتوئیپاراز

ل مختلف مانند محل یه احتمال دارد به دالکست، بلین
شده نصب یها اد تلهیا تعداد نه چندان زینصب تله و 

ار نشده کموجود در منطقه ش یها از گونه یتعداد
از به فراهم یها ن یگذار تلهش سطح یباشند. البته افزا

ز یتله و تخم سن و ن یشترینمودن تعداد به مراتب ب
ها در سطح مزرعه  ع تلهیمنظور توزشتر بهیوقت ب

در مزارع  یگذار الت روش تلهکاز مش یکیباشد.  یم
خصوص در گندم به یها دن بوتهیا خوابیگندم، ورس 

ه در کباشد  یدن محصول میبه رس کینزد یها زمان
تخم در البال و  یها ه تلهکنیط با توجه به این شرایا
شوند، لذا احتمال  یگندم پنهان م یها ر بوتهیز
ابد و ی یاهش مک یادیدها تا حد زیتوئیپاراز یابی زبانیم

دهد  یاهش نشان مکسم یتیجه درصد پارازیدر نت
(Viktorov et al., 1976.) 

اغلب دها، در یتوئیپاراز یدر رابطه با نسبت جنس
ها بود اما در موارد نادر  به نفع ماده یموارد نسبت جنس

به نفع نرها  یاز فصل زراع یا در برهه ینسبت جنس
ه ن پژوهش اگرچه رابطید. در ایز مشاهده گردین

مختلف و  یدهایتوئیپاراز ین نسبت جنسیب یمشخص
ده است اما در یمختلف مشاهده نگرد یها خیز در تارین

 یها سم، درصد مادهیتیش درصد پارازیافزااغلب موارد با 
ه ک یطی                         ش نشان داد. معموال  در شرایز افزاید شده نیتول
دشده به یتول یاست نسبت نرها پایینزبان یم تخم مکترا
جه یشرفت فصل و در نتیشتر است اما با پیها ب ماده
ت آنها، یم جمعکش ترایها و افزا د مثل سنیش تولیافزا

ه ن اندازیند. همچنک یر مییها تغ دهبه نفع ما ینسبت جنس
ت یدها حائز اهمیتوئیاغلب پاراز یزبان در نسبت جنسیم
د یتوئیت پارازیجنسه نندک نییزبان تعیمه باشد. انداز یم

 یها زبانیتر هستند از م کوچکه ک                  است و معموال  نرها 
ه کان وجود دارد کن امیند. لذا ایآ یتر به وجود م کوچک

ها  رشد و نمو ماده یبرا یافک یتخم سن گندم فضا
حاصل نر  یدهایتوئیجه تمام پارازینداشته باشد و در نت
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 & Hassell & Waag, 1984; Wajnbergباشند )

Hassan, 1994.) 
 یمهم در مورد زنبورهاه تکب نین ترتیبه ا

غالب در هر منطقه  یها ه گونهکد آن است یتوئیپاراز
ها  ستمیوسکه اک ین معنیمانند. به ا یهمواره ثابت نم

ه گسترش کنی                  ر هستند و مضافا  اییهمواره در حال تغ
ت و یش جمعیها به علت افزا ستمیوسکا  یو دگرگون

د یشد ین نقاط مختلف اثراتیب یارتباط یها وهیر شییتغ
توان بر  یدها دارد و لذا نمیتوئیت پارازیزان جمعیدر م

ه و بر یکت یا ش منطقهیا سه سال پیاطالعات دو 
اده نمود یها را پ  یاستراتژ یاساس آن بعض

(Godfray, 1994ا .)یها گونه یرات رویین تغی 

ه چنذ سال کرا  یا تواند گونه یز اثر گذاشته و میغالب ن
ت یبا اهم یا ل به گونهیغالب بود، تبد یا قبل در منطقه

ز عامل یزبان نیمه (. گونRadjabi, 2000د )یمتر نماک
ر یدها تأثیتوئینش پارازکپرا یه روکاست  یگریمهم د

 (.Zatyamina et al., 1976گذارد ) یم
 

 یسپاسگزار
 Erhan Kocakتر کدارزشمند  یها یارکهماز 
(Suleyman Demirel Universityدر شناسا )یی 

 Lubomir Masner  (Agricultureتر کها و د نمونه

and Agri-Food Canada )ارسال مقاالت  یبرا
 گردد.  یم یقدردان ، تشکر وازیمورد ن

 
REFERENCES  
Asgari, S.; (1996). Study on the mass 

rearing of Trissolcus spp. (Hym., 

Scelionidae) on laboratory intermediate 

host, Graphosoma lineatum L. (Het., 

Pentatomidae). M. Sc thesis of 

Entomology, University of Tehran; 220 

pp. [in Persian, English summary] 

Asgari, S.; (2001). Comparision of suitablity 

of eggs of Graphosoma lineatum (L.) 

(Pentatomidae) and Eurygaster 

integriceps Put. (Scutelleridae) for 

parasitoid wasp, Trissolcus semistriatus 

Nees (Scutelleridae). Ph. D thesis of 

Entomology, University of Tarbiat 

Modarres; 142 pp. [in Persian, English 

summary] 

Critchley, B.R.; (1998). Literature review 

of sunn pest Eurygaster integriceps 

Put. (Hemiptera, Scutelleridae). Crop 

Protection; 17(4): 271-278. 

Ghahari, H.; (2015). Population 

fluctuation of egg parasitoids of sunn 

pest and determining of dominant 

species in Varamin and vicinity. 

Applied Plant Protection; 4(2): 83-95. 

[in Persian, English summary] 

Ghahari, H.; Buhl, P.N.; Kocak, E.; 

Iranipour, Sh.; (2015). An annotated 

catalogue of the Iranian Scelionidae 

(Hymenoptera: Platygastroidea). 

Entomofauna; 36: 349-376. 

Godfray, H. C. J. ; (1994). Parasitoids, 

behavioral and evolutionary ecology. 

Princeton University Press; 473 pp. 

Hassell, M. P.; Waag, J. K.; (1984). Host 

parasitoid population interactions. Annual 

Review of Entomology; 29: 89-114. 

Iranipour, S.; (1996). A study on 

population fluctuation of the egg 

parasitoids of Eurygaster integriceps 

Put. (Heteroptera: Scutelleridae) in 

Karaj, Kamalabad, and Fashand. M. 

SC. Thesis of Entomology, University 

of Tehran, Karaj, Iran; 187 pp. [in 

Persian, English summary] 

Iranipour, S.; (2006). Standardization of 

sunn-pest, Eurygaster integriceps Put. 

egg-traps, as a tool for sampling egg-

parasitoids populations. Proceedings of 

17
th

 Iranian Plant Ptotection Congress; 

p. 395. 

Koçak, E.; Kılınçer, N.; (2000). Trissolcus 

species (Scelionidae, Hymenoptera) 

new records for the beneficial fauna of 

Turkey. Plant Protection Bulletin; 

40(3-4): 169-177. 

Koçak, E.; Kılınçer, N.; (2003). 

Taxonomic studies on Trissolcus sp. 

(Hymenoptera: Scelionidae), egg 

parasitoids of sunn pest (Hemiptera: 



 65 ... دیتوئیپاراز یزنبورها تیجمع یفصل راتییو تغ یا تنوع گونهقهاری:  

Scutelleridae: Eurygaster sp.), in 

Turkey. Turkish Journal of Zoology; 

27(4): 301-317. 

Kononova, S.; (1995). Scelionidae. In: 

Ler, P.A. (ed), Identification. Dalnauko 

Publ., Vladivostok. Vol: IV, Part: II; 

pp. 57-121. 

Kononova, S. V.; Kozlov, M. A.; (2008). 

[Scelionids of the Palearctic 

(Hymenoptera, Scelionidae). 

Subfamily Scelioninae. 

Tovarishchestvo Nauchnykh Izdanii 

KMK, Saint Petersburg; 489 pp. 

Kozlov, M. A.; (1968). Egg parasitoids 

(Hymenoptera, Scelionidae, 

Telenominae) of sunn pest (Eurygaster 

integriceps Put.) and other 

pentatomids. Ent. Obozr.; 52: 188-223. 

Kozlov, M. A.; Kononova, S. V.; (1983). 

Telenominae of the fauna of the USSR 

(Hymenoptera, Scelionidae, 

Telenominae); No: 136, 336 pp. 

Maredia, K. M.; Dakouo, D.; Mota-Sanchez, 

D.; (2003). Integrated pest management 

in the global arena. Cromwell Press, 

Trowbridge, UK; 512 pp. 

Masner, L.; (1976). Revisionary notes and 

keys to world genera of Scelionidae 

(Hymenoptera: Proctotrupoidea). 

Memoirs of the Entomological Society 

of Canada; No: 97, 87 pp. 

Masner, L.; (1980). Key to genera of 

Scelionidae of the Holarctic region, with 

descriptions of new genera and species 

(Hymenoptera: Proctotrupoidea). 

Memoirs of the Entomological Society 

of Canada; No: 113, 54 pp. 

Mehravar, M.; (2000). Faunistic study on 

parasitoid wasps of egg sunn pest in 

Isfahan. M. Sc thesis of Entomology, 

Islamic Azad University, Science and 

Research Branch; 83 pp. [in Persian, 

English summary] 

Radjabi, G.; (2000). Ecology of cereal sunn 

pests in Iran. Agricultural Research, 

Education, Extension and Organization 

Press, Tehran; 343 pp. [in Persian] 
Safavi, M.; (1973). Etude bio-ecologique 

des Hymenoptères parasites des oeufs 

des punaises des cereales en Iran. 

Ministry of Agriculture and Natural 

Resources, Tehran; 159 pp. [in Persian] 
Salavatian, M.; (1991). The necessity of 

studying ecological and biological 

effective factors in controlling Field 

crop pests. Agricultural Research, 

Education, Extension and Organization 

Press, Tehran; 203 pp. [in Persian] 
Samin, N.; (2010). Scelionid wasps 

(Hymenoptera: Scelionidae) and 

dominant species in wheat fields of 

Varamin and vicinity. MSc thesis of 

Entomology, Islamic Azad University, 

Tehran Science and Research Branch; 

161 pp. [in Persian, English abstract]  

Shojai, M.; (1998). Entomology 

(Ethology, social life and natural 

enemies). Biological Control, vol. 3. 

Third edition. Tehran Uniuversity 

Publication; 550 pp. [in Persian] 

Viktorov, G. A.; Buleza, V. V.; Zinkevich, 

E. P.; Trofimov, S. B.; (1976). Host 

finding in Trissolcus grandis an egg 

parasite of Eurygaster integriceps 

institute evolyutsionnor morfologiii 

ekologii zhivotnykh. An SSSR. [Ru]; pp. 

171-175. 

Waage, J. K.; Hassell, M. P.; (1982). 

Parasitoids as biological control agents 

– a fundamental approach. Parasitolog; 

84: 241-268.  

Wajnberg, E.; Hassan, S. A.; (1994). 

Biological control with egg parasitoids. 

CAB International; 286 pp. 

Zatyamina, V. V.; Klechlovskii, E. R.; 

Burakova, V. I.; (1976). Ecology of the 

egg parasites of pentatomid bugs in the 

Voronezh region. Zoologicheskii 

Zhurnal; 55(7): 1001-1005. 

Zomorrodi, A.; (1990). Plants and 

agricultural products sanitation. Diba 

Publication, Tehran; 598 pp. [in Persian] 
 

http://hol.osu.edu/agent-full.html?id=216
http://hol.osu.edu/agent-full.html?id=125

