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بررسی تغییرات جمیعت شته ) Sitobion avenae (Hem.: Aphididae) (Fabriciusو دشمنان
طبیعی آن در مزرعه گندم در منطقه سرپل ذهاب
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چکیده
در این پژوهش تغییرات فصلی جمعیت شته  Sitobion avenaeو دشمنان طبیعی آن در یک مزرعه گندم آبی رقم بهرنگ در منطقه سرپلذهاب
استان کرمانشاه طی سالهای زراعی  1393-94و  1394-95بررسی شد .به این منظور مزرعه ای به وسعت یک هکتار و بدون سمپاشی درنظرر گرفتره
شد .نمونهبرداری از جمعیت شته ها با حرکت در دو قطر مزرعه از حدود اوایل اسفند آغاز شد و تا پایان فصل رشد گندم ادامه یافت .در هر قطرر مزرعره
تعداد  15بوته به طور تصادفی انتخاب شد و شته ها برای شمارش به آزمایشگاه منتقل شردند .نمونرهبررداری از جمعیرت شرکارگرها برا اسرتفاده از ترور
حشرهگیری استاندارد انجام شد .در سال اول نمونهبرداری از تاریخ  21اسفند  93تا  10اردیبهشت  94بیشترین جمعیت شتهها با نوسانات کم در هر هفته
در مزرعه مشاهده گردید .در سال دوم در تاریخهای  27اسفند  1394و  5فروردین  1395به علت سرمای شدید هوا در هفتههای قبل هری شرتهای در
نمونهبرداریها مشاهده نشد .در نمونهبرداریهای بعد مجددا جمعیت شتهها افزایشیافته بهطوریکه در تاریخ  26فروردین 1395به باالترین تعداد خرود
( 36/9شته در خوشه) رسید .شکارگرهایی شامل کفشدوزک هفتنقطهای  Coccinella septempunctata L.مگس گل Eupeodes corolla
) (Fabriciusو بالتوری ) Chrysoperla carnea (Stephensدر مزرعه شناسایی شدند .اوج جمعیت شکارگرها در اواخر اردیبهشت مشاهده شد.
واژههای کلیدی :پارازیتوئید تغییرات فصلی شکارگر غالت Aphididae

مقدمه

1

شتهها از مهمترین آفرات گیراهی در تمرام نقرا دنیرا محسروب
میشوند و هرساله با تغذیه از گیاهان انتقرال ویررو هرای گیراهی
ترشح عسلک کاهش فتوسنتز و تغییر فیزیولوژی گیاه خسارت زیادی
وارد میآورند .بهطوریکه از حدود شش میلیارد دالر که ساالنه صرف
مدیریت آفات گیاهی میشرود دو میلیرارد دالر آن بررای مبرارزه برا
حشرات مکنده ازجمله شتهها صرف مری شرود ( .)6شرتههرا از آفرات
درجهی دوم مزارع غالت به شرمار مریآینرد کره در بعضری سرالهرا
جمعیت برخی از گونههای آنها افزایشیافته و خسارت قابلتوجهی بره
مزارع گندم و جو وارد میکنند .شته )Sitobion avenae (Fabricius
از آفات مهم مزارع گندم در ایاالت متحده آمریکا کشورهای اروپایی
و آسیا است ( .)3این شته در ایران از روی گندم جو یروالف و سرایر
 2 1و  –3بهترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد و دانشیاران حشرهشناسی گرروه
گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مالثانی ایران
)Email: zandi@asnrukh.ac.ir
(*-نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jpp.v33i3.67591

گندمیان وحشی و در استانهرای مختلر از جملره اسرتان کرمانشراه
گزارش شده است (.)12
بررسی دینامیسم جمعیت هر آفت به منظور شناخت عوامل مرؤثر
و کلیرردی در کنترررل جمعیررت آن از اصررول مرردیریت تلفیقرری آفررات
محسوب میشود .شناسایی گونههای شتههای گندم و دشمنان طبیعی
آنها و نیز ارزیابی فراوانی نسبی آنها همچنرین کسرب اطالعراتی در
زمینه پراکندگی دینامیسم جمعیت و چرخه زندگی آنهرا اولرین گرام
درراه اجرای عملیات مهار زیستی شرتههرا و کراهش مصررف سرموم
شیمیایی خواهد بود ( .)4در برنامههای مدیریت تلفیقری آفرات گنردم
اطالع از تغییرات فصلی تراکم جمعیت آفات یکری از اصرول اساسری
برای تصمیمگیری در مدیریت آفات است .تاکنون در ایرران و جهران
مطالعات متعددی در زمینه شناسایی و بررسی تغییررات جمعیرت شرته
های غالت و دشمنان طبیعی آنها صرورت گرفتره اسرت (۸ 4 3 1
 16و .)17
مطالعات انجام شرده در پاکسرتان روی شرش رقرم گنردم نشران
دهنده شروع فعالیت شرته ) Schizaphis graminum (Rondaniاز
هفتههای اول ماه دسامبر بوده و به تدریج و همرراه برا رشرد رویشری
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میزبان جمعیت شته افزایش یافت ( .)16در بررسیهای انجام شده در
کشور آرژانترین گنردم در مرحلره پنجرهزنری بره شرته روسری گنردم
) Duraphis noxia (Mordvilkoآلوده شده و بهترین زمان بررای
مهار شیمیایی این آفت در همین زمان توصیه شده است ( .)1مطالعات
انجام شده در کشورآمریکا نیز نشان میدهد شتههای S. graminum
و  S. avenaeمهمترین و اقتصادیترین شتههای گندم در این کشور
بوده و خسارت این گونهها با مراحل رشردی گنردم وابسرتگی زیرادی
نشان میدهد ( .)۸همچنین در بررسیهایی در کشور روسیه تغییررات
فصلی جمعیت شتههای غالت روی ارقام گندم مقراوم و حسرا بره
شته روسی گندم مرورد مطالعره قررار گرفتره اسرت ( .)17در مطالعره
ترکیب گونهای شتههای گندم و پارازیتوئیدهای آنها و تغییرات فصرلی
جمعیت گونه های غالب در منطقه شیراز طری سرالهرای 13۸3-۸4
شررتههررای ) Ropalosiphum padi (L.و Metopolophium
) dirhodum (Wlkبره ترتیرب برا فراوانری نسربی  33/94و 31/33
درصد به عنوان گونههای غالب تعیین شدند .اوج جمعیت شتهها برین
 2تا  16خرداد و بیشینه جمعیت پارازیتوئیدهای آنها یک تا سره هفتره
بعد از شتهها بود ( .)4بررسی تغییرات فصلی جمعیت شرتههرای مهرم
گندم در مزارع گندم بروجرد طی سرالهرای  13۸2-۸4نشراندهنرده
وجود دو اوج جمعیتی مشخص برای  S. avenaeبرود ( .)19بررسری
تغییرات فصلی جمعیت شته سبز گندم در منطقره سیسرتان نشران داد
که اوج تراکم شته ها از نیمه دوم اسفند تا اواسط اردیبهشت بود (.)13
تراکم شتههای  S. avenaeو  S. graminumروی خوشره گنردم در
منطقه گرگان طی سالهرای 13۸5و  13۸6بررسری شرد و بیشرترین
جمعیت شتهها در نیمه دوم اردیبهشت شرمارش شرد ( .)3در بررسری
هررای کمررانگر و ملکشرری ( )10دو گونرره از کفشرردوزکهررا شررامل
Coccinella
 Hippodamia variegata Goezeو L.
 Septempunctataبیشترین جمعیرت شرکارگرها را در مرزارع گنردم
استان کرمانشاه روی شته ها داشتند .در پژوهش انجام شده در اسرتان
خوزستان شش گونه کفشدوزک شش گونه مگس سیرفید و برالتوری
سرربز ) Chrysoperla carnea (Stephensو همچنررین زنبورهررای
پارازیتوئیرررردی از خررررانوادههررررای Aphelinidae Aphidiidae
 Megaspilidae Cyrtidaeو  Cynipidaeاز روی شتهها در مرزارع
گندم و جو شناسایی شدند ( .)15در مزارع گندم اطراف شیراز دو گونه
پارازیتوئیرررد  Aphidius rhopalosiphi De Stefani-Perezو
) Praon volucre (Hal.به عنوان گونههای غالرب روی شرتههرای
 Rhopalosiphum padi L.و Metopolophium dirhodum
) (Wlkجمعآوری و شناسایی شدند ( .)4از بین شتههرای جمرعآوری
شررده از مررزارع گنرردم شهرسررتان مشررهد دو گونرره  S. avenaeو
 Schizaphis graminumو از بین کفشدوزکهای شناسایی شده در
ایررن مررزارع دو گونرره  C. septempunctataو H. variegata
بیشترین فراوانی را داشتند ( .)9هدف ایرن مطالعره بررسری و تعیرین

مناسبترین مرحله رشردی شرته  S. avenaeبررای نمونرهبررداری و
همچنین بررسی تغییرات فصلی ایرن شرته و دشرمنان طبیعری آن در
مزارع گندم در منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه میباشد.

مواد و روشها
انتخاب مزرعه و نمونهبرداری

این پژوهش در یک مزرعه گندم آبی رقم بهرنگ به وسعت یرک
هکتار طی دو سال زراعی  1393-94و  1394-95در منطقه سرر پرل
ذهاب استان کرمانشراه انجرام شرد .در مزرعره انتخرابی هری گونره
سمپاشی علیه حشرات آفرت انجرام نشرد .بازدیرد و نمونرهبررداری از
جمعیت شتهها در هر دو سال زراعی از حدود اوایل اسفند آغراز شرد و
تا پایان فصل رشد گندم در منطقه حدود اوایرل خررداد ادامره یافرت.
برای نمونهبرداری از جمعیرت شرتههرا ضرمن حرکرت روی دو قطرر
مزرعه در هر قطر بهطور تصرادفی تعرداد  15بوتره (جمعرا  30بوتره)
انتخاب شد و به همراه اتیکت داخل کیسههای پالستیکی قرار گرفتره
و برای شمارش شتهها به آزمایشگاه منتقل شرد .نمونرهبررداریهرا از
زمان شروع آزمایشات به صورت هفتگی و تا زمان مشاهده شتههرا در
مزرعه انجام شد .در آزمایشگاه بوترههرا در زیرر استریومیکروسرکو
مورد بررسی قرار گرفت و جمعیت شتههای روی آن به تفکیک پروره
ها حشرات کامل بالدار و حشرات کامل بدون بال شمارش شد.
به منظور بررسی خروج احتمالی زنبورهای پارازیتوئید شرته هرای
جمعآوری شده بره مردت دو هفتره درون پترریدیرش در آزمایشرگاه
نگهداری شدند تا پارازیتوئیدهای احتمالی خارج شرده و سرپس نترایج
ثبت گردید .نمونهبرداری از جمعیت حشرات بالغ شکارگرها با اسرتفاده
از تور حشرهگیری استاندارد انجام شرد .ترور زنری در دو قطرر مزرعره
انجام شد و در هر قطر  15بار تور زده شد .حشرات جمعآوری شده در
هر بار تورزنی برای تفکیک و شناسرایی درون شیشرههرای دردار بره
آزمایشگاه منتقل شدند .شتهها و دشمنان طبیعی جمعآوریشرده پرس
از شناسایی برای تأیید به مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ارسرال
شد.

نتایج
تغییرات جمعیت شته S. avenae

تغییرات جمعیت شته  S. avenaeدر مزرعه گنردم سررپلذهراب
طی سالهای  1393-94و  1394-95در شکلهای  1و  2نشران داده
شده است .در اولین تاریخ نمونرهبررداری در سرال  7( 1393اسرفند)
تعررداد بسرریار کمرری شررته بررالغ در مزرعرره حضررور داشررتند .در
نمونهبرداریهای بعد مجموع جمعیت شته به تدریج افزایش یافت و از
تاریخ  21اسفند  93تا  10اردیبهشت  94بیشترین جمعیت شتههرا برا

بررسی تغییرات جمیعت شته...

نوسانات کم در مزرعه مشاهده گردید .بیشترین جمعیت شتههای برالغ
در تاریخ  20فروردینماه  9/5( 1394شرته در خوشره) و اوج جمعیرت
پورهها در  6فروردینماه  16/6( 1394عدد پروره در خوشره) مشراهده
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شد (شکل .)1

شکل  -1تغییرات فصلی جمعیت شته  Sitobion avenaeدریک مزرعه گندم در منطقه سرپلذهاب در سال زراعی 1393-1394
Figure 1- Seasonal fluctuation of Sitobion avenae population in a wheat field in Sar-Pole Zahab, Kermanshah, during 2015

شکل  -2تغییرات فصلی جمعیت شته  Sitobion avenaeدر یک مزرعه گندم در منطقه سرپل ذهاب در سال زراعی 1394-1395
Figure 2- Seasonal fluctuation of Sitobion avenae population in a wheat field in Sar-Pole Zahab, Kermanshah, during 2016

262

نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،33شماره  ،3پاییز 1398

بیشترین تراکم شتهها در تاریخ  13فروردین  26/4( 1394عدد در
خوشه) بود و پس از این تاریخ جمعیت شته در مزرعره رو بره کراهش
نهاد و در تاریخ  31اردیبهشت  1394به صفر رسید.
در سال دوم نمونه برداری الگوی تغییرات جمعیرت شرته متفراوت
بود .فعالیت جمعیت شته از تاریخ  6اسفند در مزرعه آغاز شد .برخالف
افزایش تدریجی جمعیت که در سال اول مشاهده شد در اثر سررمای
شدید که در دو هفته متوالی در زمان نمونهبرداریها رخ داده برود در
تررراریخهرررای  27اسرررفند  1394و  5فرررروردین  1395شرررتهای در
نمونهبرداریها شمارش نشرد .در نمونرهبررداریهرای بعرد برهتردریج
جمعیت شته افزایش یافته بهطوریکه در تاریخ  26فروردین 1395بره
باالترین میزان خود ( 36/9شته در خوشه) رسید و پس از آن کراهش
تدریجی در جمعیت شتهها مشاهده شد (شکل .)2
براسا نتایج پژوهش حاضر گونره  S. avenaeدر هرر دو سرال
بررسی از اواسط اسفند تا اواخر اردیبهشت در مزرعه حضرور داشرته و
اوج جمعیت آن در اردیبهشت بود .در اواخر اردیبهشت با شروع سرفت
شدن دانهها و گرم شدن هوا افراد بالغ بالدار در جمعیرت اراهر شرده
مهاجرت کرده و جمعیت پورهها نیز به شدت کاهش یافت.
در بررسی انجام شده روی تغییرات جمعیت شتهها در مزرعه گندم
کارولینررای شررمالی شررتههررای  S. graminumو Rhpalosiphum
 rufiabdominalis Sasakiدر ماههای آذر و دی حداکثر جمعیرت را
داشتند .جمعیت شته  R. padiدر بهمن و اسفند به بیشینه خود رسرید
و شته  S. avenaeدر تمام فصل روی گنردم کلنری تشرکیل داد (.)7
کانت ( )11نشان داد جمعیت شتههای Macrosiphum miscanthi
(Fitch) Takahashi

maidis

Rhopalosiphum

Aphis

 S. graminum craccivora Kochو  S. avenaeبا افزایش دمرا
و رشد محصول افزایش شد و مدت حضور آن در مزرعه از سرالی بره
سال دیگر متفاوت بود ( .)11رستگاری ( )11نیرز برا وجرود تفراوت در
موقعیت جغرافیایی شهرستان شیراز ( )29.5918° N, 52.5837° Eبا
منطقه انجام پرژوهش حاضرر ) (34.4514° N, 45.8612° Eگونره
غالب در مزارع را  S. avenaeشناسایی کرد .تراکم جمعیت این شرته
در اواسط اردیبهشت در آلودهترین نقا مزارع به حداکثر  100شته در
هر ساقه و خوشه رسید که نسبت به تراکم جمعیت گرزارش شرده در
منطقه سرپل ذهاب در پژوهش حاضر بسریار بیشرتر برود .بره عرالوه
فعالیت دو گونره  R. maidisو  S. graminumنیرز از مرزارع غرالت
شیراز گرزارش شرده اسرت ( .)14در منطقره گرگران شرتههرای S.
 avenaeو  S. graminumمهمترین شتههای فعال روی خوشههای
گندم بودند .جمعیت این دو شته همزمان با پیدایش خوشههای گنردم
در حدود اواخر فروردین مستقر شده و تا اواخر خررداد (شرروع سرفت
شدن دانهها) به فعالیت ادامه دادند .جمعیرت ایرن شرته در تراریخ اوج
جمعیت به  16/01عدد شته در خوشه رسید که نسبت به جمعیت شته
 S. avenaeدر پژوهش حاضر در تاریخ اوج جمعیت پایین تر بود (.)3

براسا مطالعات عالیچی و همکاران ( )4شرتههرای  R. padiو
 dirodumبیشررترین پراکنرردگی و تررراکم جمعیررت را در منرراط
نمونهبرداری شده در اطراف شیراز داشتند ( .)4همچنرین دو شرته S.
 avenaeو  D. noxiaدر مزارع گندم استانهرای لرسرتان و تهرران
بهعنوان گونههای غالب گزارش شدهاند (.)1۸
M.

شناسایی گونهها و تغییرات جمعیت شکارگرها

شکارگرهای جمعآوری شده از مزرعه گنردم نمونرهبررداری شرده
شامل کفشدوزک هفت نقطهای Coccinella septempunctata L.
) (Coleoptera: Coccinellidaeمگس گل Eupeodes corolla
) (Fabricius) (Diptera: Syrphidaeو بررررالتوری سرررربز
)(Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae
 carneaبودند.

Chrysoperla

نوسانات جمعیت مگس گل  E. corollaدر سرال اول نشران داد
که این شرکارگر از آغراز نمونرهبررداری ( 7اسرفند  1393و  6اسرفند
 )1394در مزرعه حضور داشت .در نمونهبرداریهای بعدی جمعیت آن
به تدریج افزایش یافت و دو اوج جمعیتی مشخص در تراریخهرای 2۸
اسفند  33/5( 93عدد حشرره برالغ در ترور) و 27فرروردینمراه 1394
( 34/5عدد حشره بالغ در تور) برای این شکارگر ثبرت گردیرد (شرکل
 .)3بررسی نوسانات جمعیت این شکارگر در سال دوم نشان داد که در
اولین روز نمونهبرداری تعداد قابل توجهی مگس گل ( 17عدد حشرره
بالغ در تور) در مزرعه حضور داشتند و به تدریج بر تعداد آنها افرزوده
شده تا جایی که در تاریخ  26فروردین  1395به اوج خود ( 35/5عردد
حشره بالغ در تور) رسید و بعد از آن بره تردریج ترا آخرر فصرل رونرد
تغییرات جمعیت آن کاهشی بود (شکل .)4
در سال  1393میانگین جمعیت حشررات برالغ کفشردوزک هفرت
نقطهای در اولین نمونهبرداری  12عدد بوده که به تردریج برر تعرداد
کفشدوزکها افزوده شد و در تاریخهای  2۸اسفند  33/5( 1393عردد
حشره کامل در تور) و  27فروردین  3۸/25( 1394عدد حشرره کامرل
در تور) به اوج خود رسید (شکل  .)3همچنین بررسی نوسانات جمعیت
این کفشدوزک در سال دوم نشان داد که تراکم جمعیت آن در مزرعه
در تاریخ  26فروردین  37/5( 1395عدد حشره کامرل در ترور) برود و
سپس تراکم جمعیت آن رو به کاهش نهاد (شکل .)4
براسا نتایج بررسی نوسانات جمعیت بالتوری سبز در سرال اول
(شکل  )3جمعیت این شکارگر از اولین نمونهبرداری ( 7اسرفند )1393
در مزرعرره مشرراهده شررد و در طررول فصررل دارای دو اوج جمعیترری
مشخص بود .اوج حضور ایرن حشرره در مزرعره در تراریخ  2۸اسرفند
 3( 1393عدد حشرره برالغ در ترور) و  27فرروردین  13( 1394عردد
حشره بالغ در تور) بود .در سال زراعری دوم جمعیرت ترراکم جمعیرت
بالتوری سبز با گذشت زمان افزایش یافرت و در تراریخ  2اردیبهشرت
 1395به اوج خود (17عدد حشره بالغ در تور) رسید (شکل .)4

بررسی تغییرات جمیعت شته...
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شکل  -3تغییرات فصلی جمعیت شکارگرهای شته  Sitobion avenaeدر یک مزرعه گندم منطقه سرپل ذهاب در سال زراعی 1393-1394
Figure 3- Seasonal fluctuation of predators of Sitobion avenae in a wheat field in Sar-Pole Zahab region in 2015

شکل  -4تغییرات فصلی جمعیت شکارگرها در یک مزرعه گندم درمنطقه سرپل ذهاب در سال زراعی 1394-1395
Figure 4- Seasonal fluctuation of predators of Sitobion avenae in a wheat field in Sar-Pole Zahab region in 2015

در بررسیهای انجام شرده در منطقره سیسرتان بررای شناسرایی
دشمنان طبیعی شته سبز گندم گونههایی از کفشدوزکها مگسهای
سیرفید و بالتوریها شناسایی شدند ( .)13مقایسه گونههای شناسرایی
شده در پژوهش مذکور و مطالعه حاضر نشان داد که سه گونه شکارگر
شناسایی شده در منطقه سرپلذهاب در لیسرت شرکارگرهای مزرعره

گندم در منطقه سیستان نیز وجود دارد .همچنرین در مطالعرات انجرام
شده در اسرتان کردسرتان روی شرتههرای گنردم و کفشردوزکهرای
شکارگر آنها کفشدوزکهرای  Hippodamia variegata Goezeو
 C. septempunctataبه ترتیب با  60و  37درصد بیشترین فراوانری
را به خود اختصاص دادنرد ( .)10عرالوه برر پژوهشرگران مرذکور در
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طی دوران نمونه برداری دو اوج جمعیت جداگانه را نشان دادند که می
 ایرن.تواند به معنی وجرود دونسرل متفراوت از دشرمن طبیعری باشرد
موضوع می تواند به خاطر مناسب بودن شرایط دمایی برای رشد ونمرو
حشرات و در دستر بودن جمعیتهای شته در طرول فصرل زراعری
 هر چند در سال دوم نمونهبرداری به دلیل سرمای هوا در هفتره.باشد
 دو.های چهارم و پنجم جمعیت شتههرا کراهش شردیدی نشران داد
عامل سرمای هوا و همچنین عدم وجود جمعیت شته در دستر طی
دو هفته متوالی ممکن است یکی از دالیل کاهش تعداد نسل دشمنان
 چنانچه مشاهده میگردد.طبیعی نمونهبرداری شده در سال دوم باشد
در همه دشمنان طبیعی مورد مطالعه در سال دوم نمونهبررداری فقرط
 همچنین به دلیل وجود دشمنان طبیعی.یک اوج جمعیتی مشاهده شد
فعال با جمعیت باال به خصوص شرکارگرها در مرزارع گنردم منطقره
سرپل ذهاب به نظر میرسد که هر گونره سمپاشری در مرزارع بررای
جمعیت شکارگرها آسریبرسران بروده و در صرورت لرزوم سمپاشری
.اینکار باید خارج از زمان اوج جمعیتی دشمنان طبیعی انجام شود

سپاسگزاری
بدینوسیله از مدیریت پژوهشی دانشگاه علروم کشراورزی و منرابع
طبیعی خوزستان به دلیل حمایتهای مرالی در انجرام ایرن پرژوهش
.تشکر و قدردانی میگردد

برخی مطالعات دیگر نیز کفشدوزک هفت نقطهای به عنوان شرکارگر
 براسرا.)15  و9 5 2( مهم شتههای غرالت معرفری شرده اسرت
مقایسه نمودارهای تغییرات جمعیت شته و کفشدوزک هفرت نقطرهای
در پژوهش حاضر می توان چنین فرر کررد کره تغییررات جمعیرت
کفشدوزک ها تحت تأثیر دو عامل تراکم جمعیت شکار و دمای محیط
 با افزایش جمعیت شتهها و دمای محیط جمعیت شرکارگرها.قرار دارد
هم افزایش نشان داده و کاهش جمعیت شتهها در پایان فصرل ترأثیر
.مستقیم بر جمعیت شکارگرها داشت
شناسایی گونههای پارازیتوئیدها

از شتههای جمعآوری شده از مزرعه گندم طری دو سرال زراعری
 سه. هی گونه پارازیتوئیدی خارج نشد1394-1395  و1393-1394
Habrobracon hebetor (Say) نمونه زنبور پارازیتوئید شامل گونره
( و دو نمونرره از خررانوادههررایHymenoptera: Braconidae)
 ضمن نمونه برداری از شرکارگرهاPompilidae  وIchneumonidae
در تور حشرهگیری جمع آوری و شناسایی شدند ولی چون این زنبورها
پارازیتوئیدهای شته نبودند تغییرات فصلی جمعیت آنها در ایرن مقالره
.بررسی نشد
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Population Dynamics of Sitobion avenae (Hem.: Aphididae) (Fabricius) and its
Natural Enemies in a Wheat Fields in Sar-Pole Zahab Region
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Introduction: Aphids are small insects which are famous as pests in agriculture, horticulture and forestry.
They cause economic damages directly by feeding plants’ sap and indirectly by transmitting plant viruses.
Sitobion avenae (F.) is one the important pests in the United States, Europe and Asia. In Iran, it has been
reported on wheat, barley, and the other cereals from the different provinces including Kermanshah.
Investigating on the population dynamics of pests is a major factor in evaluation of the pest management. The
aim of the present study was to determine the most appropriate life stage of S. avenae for sampling to investigate
its population dynamics and identify natural enemies of S. avenae in Sar-Pole Zahab region in Kermanshah
province.
Materials and Methods: This study was conducted in a wheat field in Sar-Pole Zahab region in Kermanshah
province during years 2015 and 2016. None of pesticides were used to control the insect pests during
experiments. Population survey and sampling were began each year in the middle of February and continued
weekly until the end of wheat growth season in the middle of June. Sampling pattern was X-shaped and totally
30 samples were collected from the field. The selected plants were separately put in plastic bags and transferred
to the laboratory for counting the number of nymphs, winged and wingless adults. To examine probable
emergence of parasitoids, the aphids were kept in Petri-dishes in laboratory for two weeks and the results were
recorded. A standard insect collecting net was used for sampling of the predators. The collected predators were
transferred to the laboratory in glass jars for identification. The aphids and collected natural enemies were sent to
Plant Protection Research institution in Tehran for confirmation.
Results and Discussion: At the first sampling date in 2015, there were a few adult aphids in the field.
However, the population of adults and nymphs were gradually increased and the highest population of aphids
was observed between March 12th 2015 and April 30th 2015.The peak density of adult aphids was on April 9th
2015 (9.5 aphids per spike) and for nymphs, it occurred a week earlier, on April 2 nd 2015. In the second year,
however, the population fluctuation pattern was very different. Although some aphid colonies were seen in the
field from 25th of February, 2016, the number of aphids was decreased due to severe cold happened in March,
thus no aphids was found in the samples in the next two weeks. The peak population of adult aphids was
observed on 14th of April 2016 (36.9 aphids in spike) and then gradually decreased during the next weeks.
Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae), Eupeodes corolla (Fabricius) (Diptera: Syrphidae)
and Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) were reported as aphid’s predators in the field.
All predators were present at the field from the first sampling date. In the first year, E. corolla showed two
distinct peak in its population during sampling including 19th of March 2015 and 16th of April 2015. In the
second year, there were 17 adult flies per net in the first day of sampling, but the number of flies was increased
gradually and reached to a maximum of 35.5 flies per net on 14 th April 2016. C. septempunctata and C. carnea
populations’ dynamics also followed the same patterns and showed two peaks in the first year and one peak in
the second year of studies. No parasitoid was emerged from the aphids in Petri dishes
Conclusion: Due to presence of active predators in the wheat fields of Sar-Pole Zahab region and their high
population, using of chemical pesticide should be restricted. Thus, if spray of pesticides is essential, the most
appropriate time is when it has the least detrimental effects on natural enemies.
Keywords: Aphididae, Parasitoid, Poaceae, Predator, Seasonal dynamics
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