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 خالصه
 

 ١٣٧٩ و   ١٣٧٨ مطالعه به منظور بررسي فنولوژي آفات گندم نسبت به ميزبانشان در طي سالهاي               اين
براي رسيدن به اين    . در دو مزرعه واقع در روستاهاي سراب ياس و ازنا در استان لرستان انجام گرفت               

م براساس مطالعات انجام شده مشخص گرديد كه آفات مه          .هدف از روشهاي لي و هوي استفاده شد        
 :Eurygaster integriceps  Puton (Hemگندم بترتيب اهميت در استان لرستان شامل سن گندم          

Scutelleridae)           به عنوان آفت كليدي، تريپس گنـدم Haplothrips tritici Kurdjumov 
(Thys: Thripidae)              و شته گندم Schizaphis graminum Rondani 

(Hom:Aphididae)  گندموسوسك برگخوار    خواران اي شيره   دررسته تغذيهLema melanopa L. 
(col: Chrysomelidae)    در ميان آفات مزبور سن گندم       . باشند اي برگخواران مي    در رسته تغذيه

به عنوان آفت كليدي مطرح       بيشترين همبستگي را با كل آلودگي در مناطق مورد بررسي داشته و               
در طي مراحل رشد ساقه،      . افتد سيدگي اتفاق مي  حداكثر آلودگي به سن گندم در مرحله ر         . گردد مي

تشكيل خوشه و گلدهي كه هنوز گياه شاداب است، تراكم جمعيت تريپس گندم با كمي نوسان در حد                   
ها از غالف برگ     ها و سنبله   اي كه همه خوشه    حداكثر آلودگي شته گندم در مرحله      . بااليي قرار دارد  

اكم سوسك برگخوار در حدود زمان تشكيل كامل برگ            حداكثر تر . آيد اند، بوجود مي    خارج شده 
آفات مهم گندم در    تراكم جمعيت   همچنين بررسي تغييرات فصلي     . آيد بوجود مي ) برگ پرچم (انتهايي

داد كه تراكم اكثر آفات در حدود اواسط ارديبهشت تا اوايل خرداد در نقطه                مناطق مورد مطالعه نشان     
 .باشد اوج مي

 
 ندم، آفات، فنولوژي، تغييرات فصلي تراكم جمعيت گ:هاي كليدي واژه

 
 مقدمه

بر اساس آمار سازمان خواروبار جهاني ساالنه بيش از يك             
ارقام ). ٣(رود   صد ميليون تن غله در اثر انواع آفات از بين مي             

خسارت  غالت در طول فصل مورد حمله انواع آفات قرار گرفته و          
ان لـرستان شامل سن     آفـات گنــدم در است    ). ٢،  ١(بينند مي

 گندم     ، تريپس    Eurygaster integriceps Putonگندم
Haplothrips tritici Kurdjumov شته گندم ،Schizaphis 

graminum Rondani         گندم، سوسك برگخوارLema 
melanopa L.    اي غالت      ، سوسك قهوهAnisoplia spp.،  

 

  پروانه   Zabrus tenebrioides Goezeسوسك سياه گندم     
، پـروانه     Syringopais  temperatella Ledبرگخوار مينوز   

  و ملــخ شــاخك      Oria musculosa Hbساقـــه خوار جو    
باشند كه تعدادي      مي    Thisoicetrimus pterostichusكوتاه  

از آنها از آفات اتفاقي بوده و در بعضي از سالها و در مناطق                    
 مديريت تلفيقي آفات     در برنامه ). ٤(باشند محدودي فعال مي   

گندم اطالع از فنولوژي و تغييرات فصلي تراكم جمعيت آفت              
. باشد گيري در مبارزه مناسب مي      يكي از اصول اساسي تصميم     

 باتوجه به اهميت اين موضوع مطالعات زيادي در اين رابطه در             
 



 ١٣٨٢، سال ٤، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٩٩٦

 

 ).١١ ،١٠، ٧(  است مناطق مختلف جهان انجام گرفته
ي از مديريت تلفيقي آفات گندم      مثالهاي موفيقت آميز زياد   

در نقاط مختلف جهان وجود دارد كه در آنها از فنولوژي آفات               
 گيري  ايجــاد سيستمهاي تصميم   جهت نسبت به رشد ميزبان    

  ).١٢ ،٩، ٦(است استفاده گرديده) آگاهي و رديابي پيش( 
مطالعات انجام شده بر روي شش رقم گندم در پاكستان              

در  Schizaphis graminum ته گندم نشان داده است كه ش     
طي سه هفته اول دسامبر فعاليت خود را بر روي تمام ارقام آغاز             
نموده و در  مراحل مختلف رشد رويشي ميزبان جمعيت خود را             

قدرت توليد مثل آفت در ابتداي        . رساند به حداكثر مقدار مي    
. رسد رشد زايشي در هفته دوم فوريه به حداكثر مقدار خود مي            

صوصيات اگرونوميكي ارقام از جمله مراحل فنولوژيكي رشد           خ
  ). ١٨( آنها از عوامل اصلي مؤثر بر فعاليت اين آفت بوده است
 Sitobionدر بريتانيا جهت تشخيص زمان طغيان شته          

avenae            تغييرات تراكم جمعيت آنرا در مراحل مختلف رشد
است كه   دادهنتايج مطالعات مزبور نشان     . اند گندم بررسي نموده  

اين شته ابتداء بر روي برگ انتهايي و خوشه گندم فعال شده و              
براساس . كند بعد از اين مرحله به ميزبانهاي ديگر مهاجرت مي          

ها و    ارتباط بين مراحل رشد گندم و تراكم جمعيت شته                
ها،  همچنين با در نظر گرفتن عواملي نظير ميزان خسارت شته           

ميزان توليد مدلي طراحي شد      هزينه كنترل، قيمت محصول و       
خسارت ايجاد   ها را به حالـت تجمـعي برآورد و       كه جمعيت شته  

  ).   ١٣(كند شده توسط آنها را محاسبه مي
 Diuraphisمطالعات انجام شده پيرامون شته روسي گندم        

noxia            در آرژانتين نشان داده است كه آلوده شدن گندم به اين 
ترين زمان براي مبارزه     و مناسب آفت در مرحله پنجه زني بوده        

باشد و چنانچه عمليات     شيميايي با آفت مزبور در اين مرحله مي       
مبارزه تا  زمان ظهور برگ پرچم به تأخير افتد خسارت زيادي              

  ).٥( گردد به محصول وارد مي
 و  Schizaphis graminum در امريكا نيز  شــته ســـبز      

ترين آفات گندم    صادي مهمترين و اقت    Sitobion avenaeشته  
در امريكا بوده و ميزان خسارتي كه توسط آنها به گياه گندم                

شود، عالوه بر گونه، تراكم جمعيت، طول دوره تغذيه،            وارد مي 
دهد  نوع واريته با مرحله رشدي گندم وابستگي زيادي نشان مي          

)١٣، ١١ .( 

 يكي از   Chromatomyia fusculaمگس مينوز برگ غالت     
در مطالعاتي مراحل   . باشد غالت در جنوب نروژ مي     آفات مهم   

مختلف فعاليت دو گونه زنبور پارازيتوئيد اين آفــت بنــــامهاي         
   Cyrtogaster vulgaris    و Diglyphus begini    نسبت به

فنولوژي گياه ميزبان آفت مورد بررسي قرار گرفت و مشخص             
احل فنولوژيكي  گرديد كه دو گونه زنبور پارازيتوئيد در كليه مر          

فعال بوده و جمعيت آنها كمي قبل از مرحله رسيدگي به                  
  ).١٤(رسد حداكثر مقدار خود مي

  در شرايط ايران به خصوص در استان لرستان تا قبل از               
انجام اين تحقيق هيچگونه مطالعه جامعي در رابطه با تطبيق             
تغييرات فصلي تراكم جمعيت و شدت آلودگي آفات گندم با              

 .  فنولوژيكي رشد گندم صورت نگرفته بودمراحل
 

 ها مواد وروش
   در دو مزرعه      ١٣٧٩ و   ١٣٧٨اين مطالعه در طي سالهاي       

يكي واقع در روستاي سراب ياس با         ) يك هكتار از هر مزرعه     (
 ٤٦ درجه و    ٣٣عرض    دقيقه  و   ١٦ درجه و    ٤٨طول جغرافيايي   

 دقيقه و   ٣٢ درجه و    ٤٨دقيقه و ديگري ازنا با طول جغرافيايي         
برداريها در طول    نمونه.  دقيقه انجام شد   ٢٣ درجه و    ٣٣عرض    

فصل زراعي  از فروردين ماه آغاز و در زمان برداشت محصول در             
برداري به صورت هفتگي     فواصل نمونه . يافتمي مرداد ماه پايان    

 .بوده است
 تشخيص آفات غالب و هماهنگي آنها با مراحل رشد گندم

همكاران در مورد شته روسي      ز روش لي و   براي اين منظور ا   
در اين نمونه برداريها در هر مزرعه        ). ١٧( گندم استفاده گرديد  

انتخابي در امتداد قطر مزرعه به صورت زيگزاك حركت نموده و            
هاي  سپس نمونه . شد  بار به روش استاندارد تور زده مي            ٥٠

شخصات اي كه در آنها م     هاي جداگانه  آوري گرديده در بسته    جمع
برداري ثبت شده بود به آزمايشگاه حمل و در آنجا             محل نمونه 

تراكم آفات بر اساس مطالعات قبلي كه در آنها  فون آفات گندم              
، به تفكيك   )١(شناسي آنها مشخص گرديده    و خصوصيات شكل  

برداري براي تشخيص مرحله       نمونه. براي هر گونه ثبت شد       
 براي اين منظور در   .بود) ١٩٩١(رشدي گندم مطابق روش هوي      

 V متر از حاشيه مزرعه بصورت       ٤هر مزرعه انتخابي به فاصله        
 بوته گندم از هر     ٢٠شكل حركت نموده و در حين حركت تعداد         

مراحل رشدي گندم در مزرعه        . گرديد آوري مي  هكتار جمع 



 ...و تغييرات ) نسبت به رشد ميزبان(بررسي فنولوژي : لطيفيان

  
 

٩٩٧

ميزان آلودگي بر   . شد مشخص مي ) ١٩٥٤(مطابق روش الرج     
 بوته انتخاب   ٢٠ آفات در     اساس وجود يا عدم وجود هريك از        

شده و سپس متوسط درصد آلودگي هريك از آنها محاسبه                
 . شد مي

 بررسي تغييرات فصلي تراكم جمعيت آفات گندم
از آنجا كه گندم در طول فصل مورد حمله چندين گونه                

برداري همزمان چند گونه در       گيرد، از روش نمونه    آفت قرار مي  
 منظور در طول فصل رشد       بدين ). ٦( طول زمان استفاده شد    

گندم بصورت هفتگي از هر دو مزرعه گندم مطابق روش بند يك            
 بار تور زدن    ٥٠ها در    برداري گرديده و براساس تعداد نمونه      نمونه

 . گرديد تراكم جمعيت آفات ثبت مي
 

 نتايج وبحث
 بررسي همبستگي آلودگي به آفات مختلف با كل آلودگي

شخص شد كه آفات مهم       براساس مطالعات انجام شده م      
گندم به ترتيب اهميت در استان لرستان شامل سن گندم                

Eurygaste integriceps  Puton (Hem: Scutelleridae)  به 
 Haplothrips triticiعنوان آفت كليدي، تريپس گنـدم          

Kurdjumov (Thys: Thripidae)           و شته گندم 
Schizaphis graminum Rondani (Hom:Aphididae) در  

خواران و سوسك برگخوار گندم      شيره ) Guild(اي رسته تغذيه 
Lema melanopa L. (col: Chrysomelidae)    در رسته 

جهت بررسي ميزان اهميت هر      . باشند اي برگخواران  مي     تغذيه
اي در ايجاد خسارت بر روي         هاي تغذيه  رسته يك از آفات و    

اين براي  . استفاده شد ) ١٩٨١(گندم از روش لي و همكاران        
منظور همبستگي آلودگي توسط هر يك از آفات و هر رسته               

اي با كل آلودگي مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در              تغذيه
 . است جدول يك درج شده

گردد، آلودگي   همان طور كه در جدول يك مالحظه مي           
ايجاد شده توسط سن گندم به تنهايي داراي باالترين ضريب              

باشد، بنابراين به عنوان آفت         همبستگي با كل آلودگي مي       
بعد از  . است كليدي گندم در اين مطالعه مورد برسي قرار گرفته         

سن گندم از نظر اهميت در مديريت تلفيقي آفات گندم به                 
. خواران و برگخواران قرار دارند      اي شيره  هاي تغذيه  ترتيب رسته 

 گندم ضريب    خواران تريپس گندم نسبت به  شته       در رسته شيره  

ستگي باالتري داشته بنابراين داراي اهميت باالتري نيز             همب
در رسته برگخواران، سوسك برگخوار گندم اهميت          . است بوده

 .است داشته
 

ها و   بررسي همبستگي آلودگي ايجاد شده توسط گونه-١جدول 
 هاي آفات گندم با كل آلودگي رسته

(r)همبستگي ضريب (r)همبستگي آفت اي رسته تغذيه
  )آفت كليدي( گندمسن ٧٢/٠
٥٩/٠  
٥٣/٠ 

 تريپس گندم
  گندم شته

٦١/٠ 
  

 شيره خواران

 سوسك برگخوار  ٣٤/٠
 

 برگخواران ٣٧/٠

 
 فنولوژي آفات گندم نسبت به رشد ميزبانشان

بر اساس  . در اين مورد نيز از روش لي وهمكاران استفاده شد         
آوري گرديده تغييرات تراكم       اين روش و مطابق آمار جمع         

معيت هر يك از آفات مورد مطالعه در مراحل مختلف رشد              ج
 . باشد گندم مطابق شكل يك و دو مي

 سن گندم
گردد، به تدريج با      همانطور كه در شكل يك مالحظه مي         

افزايش مرحله رشدي گندم تراكم جمعيت سن گندم نيز در              
يابد، به طوري كه حداكثر تراكم جمعيت          روي آن افزايش مي    

افتد كه اين موضوع يكي از        رسيدگي اتفاق مي  آفت در مرحله     
  .داليل اهميت اين آفت در روي گندم است

 تريپس گندم
ها تشكيل   مطابق شكل يك تريپس گندم زماني كه پنجه          

اي هستند وحتي در برخي از ارقام پاييزه در          گرديده و برگها لوله   
حالتي كه هنوز ساقه كاذب تشكيل نشده است و گياه بر روي               

خيلي سريع تراكم آن افزايش       شود و  قرار دارد فعال مي    زمين  
در طي مراحل رشد ساقه، تشكيل خوشه و گلدهي كه            . يابد مي

هنوز گياه شاداب است، تراكم جمعيت با كمي نوسان در حد               
پس از شروع دوره رسيدگي همزمان با             . بااليي قرار دارد    

خشكيدگي و زرد شدن گندم به تدريج تراكم جمعيت تريپس            
اين آفت در كليه مراحل ذكر شده از         . يابد گندم نيز كاهش مي   

شيره گياهي تغذيه نموده با توجه به تراكم بااليي كه در مراحل             
حساس رشد گندم دارد، اهميت زيادي در مديريت تلفيقي آفات          

 .كند گندم پيدا مي
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  گندم شته
 گندم مطابق شكل يك زودتر از ساير آفات           فعال شدن شته  

زني و در     گندم از شروع دوره پنجه        شته. افتد اق مي گندم اتف 
تراكم . شوند هاي گندم ظاهر مي    مواردي حتي زودتر بر روي بوته     

جمعيت شته به تدريج با افزايش مرحله رشد گندم افزايش               
اي كه همه    حداكثر تراكم جمعيت اين آفت در مرحله        يابد و  مي

. آيد د، بوجود مي  ان ها از غالف برگ خارج شده       ها و سنبله   خوشه
سپس به تدريج از ميزان تراكم جمعيت آن همزمان با كاهش              

گردد، ولي فعاليت اين آفت تا آخرين           شادابي گياه كاسته مي    
 . است مراحل رشد گندم در مزرعه مشاهده گرديده

 سوسك برگخوار گندم
آغاز فعال شدن اين آفت هم زمان با راست شدن ساقه                 

حداكثر . باشد ف برگهاي گندم مي   كاذب و شروع دراز شدن غال      
تراكم جمعيت آن در حدود زمان تشكيل كامل برگ                     

بعد از اين مرحله به تدريج با كاهش         . است) برگ پرچم (انتهايي
اي برگهاي گندم از تراكم جمعيت اين آفت نيز             كيفيت تغذيه 

گردد، به طوري كه پس از پايان گلدهي و شروع                كاسته مي 
معيت آفت بسيار كم و يا فعاليت          رسيدگي محصول تراكم ج    

 .شود آفت بر روي گندم متوقف مي
 تغييرات فصلي تراكم جمعيت آفات گندم

تغييرات فصلي آفات گندم در ايستگاهاي مورد مطالعه              
 .باشد هاي شكل سه مي مطابق منحني

 سن گندم
برداري در   سن گندم در هر دو ايستگاه از زمان شروع نمونه          

بهشت ماه فعال شده و به تدريج با گرم            حدود هفته دوم اردي    
گردد  شدن هوا بر تراكم آنها در مزرعه مورد مطالعه افزوده مي             

بطوريكه كه اوج فعاليت آن در حدود هفته چهارم ارديبهشت             
پس از اين مرحله به تدريج از ميزان تراكم سن            . است ماه بوده 

هر فعاليت آن تا پايان برداشت محصول در          گندم كاسته شده و   
 . است دو ايستگاه ادامه داشته

 تريپس گندم
تريپس گندم از اوايل هفته اول ارديبهشت ماه در مزرعه              
فعال بوده و به تدريج بر تراكم جمعيت آن افزوده گرديده به                
طوريكه حداكثر تراكم جمعيت آفت مزبور در حدود اوايل هفته           

جمعيت پس از اين مرحله تراكم       . افتد اول خرداد ماه اتفاق مي     
در طول مدت    آفت مزبور . شود آفت مزبور به تدريج كاسته مي      

 .برداري يك دوره فعاليت داشت نمونه
 شته گندم

 شته گندم نيز از حدود اوايل هفته دوم ارديبهشت ماه در             
مزرعه فعال بوده و به تدريج بر تراكم جمعيت آنها در طول فصل             

ت مزبور در    افزوده شده به طوريكه حداكثر تراكم جمعيت آف          
پس از اين اوج     . حدود اوايل هفته اول خرداد ماه بوده است          

 گندم كاسته     فعاليتي به تدريج از ميزان تراكم جمعيت شته           
فعاليت اين آفت تا انتهاي دوره رشد گندم در هر            . است گرديده

 .دو ايستگاه ادامه داشته است
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 تلف رشد آن تغييرات تراكم جمعيت آفات گندم در مراحل مخ-١شكل



 ...و تغييرات ) نسبت به رشد ميزبان(بررسي فنولوژي : لطيفيان

  
 

٩٩٩

 
  مراحل مختلف رشد گندم بر اساس نظر الرج و همكاران-٢شكل

 
 سوسك برگخوار گندم

 اين آفت فعاليت خود را در حدود اواخر دهه اول ارديبهشت           
خيلي سريع تراكم جمعيت آن افزوده          كند و  ماه شروع مي   

 گردد، به طوري كه در حدود هفته سوم ارديبهشت ماه  مي

پس از اين مرحله به     . رسد داكثر تراكم خود مي   جمعيت آن به ح   
تر شدن برگها از     تدريج با پيشرفت مراحل رشدي گندم و خشبي       

به طوري كه در حدود اواسط      . گردد تراكم جمعيت آن كاسته مي    
 .است خردادماه اثري از فعاليت آن مالحظه نشده

 روند تغييرات فصلي تراكم جمعيت آفات مورد بررسي در            
همچنين . باشد  مي ١٣٧٨هاي سال    مشابه منحني  ١٣٧٩سال  
دو ايستگاه نيز روند تقريبأ يكساني از نظر تغييرات فصلي            در هر 

).  الف و ب   ٣شكل(گردد تراكم جمعيت آفات مزبور مالحظه مي      
شرايط بيوكليمايي دو ايستگاه از جمله  گرمتر          به  اما با توجه     

گردد كه   بودن ايستگاه سراب ياس نسبت به ازنا مشاهده مي            
ظهور بعضي از آفات از جمله شته گندم در اين ايستگاه زودتر               
اتفاق افتاده و همچنين متوقف شدن فعاليت بعضي از آفات از              

 .تر بوده است جمله سوسك برگخوار نيز سريع

 

 
١٣٧٩ و ١٣٧٨ر سالهايايستگاه سراب ياس د) ايستگاه ازناي سگوند ب)  تغييرات فصلي تراكم جمعيت آفات گندم در الف-٣شكل 



 ١٣٨٢، سال ٤، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٠٠٠

 

با توجه به فنولوژي آفات گندم نسبت به رشد ميزبانشان در            
استان لرستان مشخص گرديد كه مناسبترين مرحله رشدي             

هاي مبارزه تلفيقي با آفات گندم در           گندم براي اجراي برنامه    
) بندي الرج و همكاران       براساس تقسيم  (١٠مرحله رشدي     

اواسط تا اواخر ارديبهشت ماه      اين مرحله در حدود       . باشد مي
 بوده كه با توجه به تغييرات فصلي تراكم جمعيت آفات در                

  

 ايستگاههاي مورد بررسي تراكم جمعيت آفات در حداكثر               
تواند  مبارزه با آفات گندم در اين زمان مي        . باشد مقدار خود مي  

حداكثر ضربه را به جمعيت آفات مهم گندم در منطقه وارد                
 ه بر اين، با توجه به فنولوژي آفات گندم، مبارزه               عالو .نمايد

قبل از وارد شدن خسارت مهمي توسط آفات مهم گندم انجام             
. گيرد مي
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SUMMARY 

 
An investigation was conducted during 1999-2000 for the study of wheat 

pests’ phonology in two fields of Sarabyas and Azna villages in Lorestan 
province based on Hoy and Large methods. Wheat pests according to their 
importance were Sunn pest Eurygaster integriceps Puton, wheat thrips Haplothrips 
tritici Kurdjumov, what aphid Schizaphis graminum Rondani in plant sapper 
guild and cereal leaf beetle Lema melanopa L. in leaf feeder guild, respectively. 
Among these pests, Sunn pest had the biggest correlation with  total infestation 
in all areas thus being considerd as  key pest. Wheat pests feed on different 
wheat growth stages and injure it. Maximum infestation of sunn pest occurred at 
wheat maturation stage.  The thrips population density was at a high level during 
growth of stems, flowering and earing stages. Maximum aphid infestation 
occurred when all spikelets and ears were appearing. Maximum infestation of 
the cereal leaf beetle occurred when flag leaf was appearing. Population 
fluctuation studies showed that the pests’ population densities were maximum in 
mid till late May. 
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