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  چكيده

يكي از مهمترين آفات غالت، بخصوص گندم و جو، در اكثر  سن گندم
شود.  پاشي مي هرسال براي كنترل اين آفت سمباشد.  نقاط كشور ايران مي

هاي  هاي كنترل اين آفت كنترل بيولوژيكي در پناهگاه يكي از روش
در اين دستورالعمل نحوه باشد.  زمستانه با استفاده از قارچ بووريا باسيانا مي

توليد و كاربرد اين قارچ براي كنترل سن گندم تشريح خواهد شد. قارچ 
گذران موجب تلفات در سن گندم شده و از  بووريا در مناطق زمستان

  كاهد. جمعيت آن براي سال بعد مي

سن گندم، پناهگاه زمستانه، كنترل : كليدي  هاي واژه
  Eurygaster integriceps ،Beauveria bassianaبيولوژيك، 
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Abstract 

The sunn pest, Eurygaster integriceps is one of important 
and key pest of cereals which decrease quantity and quality of 
grains. Chemical control is the most general method for 
managing of this pest; however, chemical insecticides can 
cause adverse effects on the environment and non-target 
organisms. So, eco-friendly methods and agents are required to 
control of sunn pest. Among different products, the pathogenic 
fungi have shown high potential to use for managing this pest. 
In this executive instruction, biological control of hibernate 
Sunn pests will be presented using entomopathogenic fungi, 
Beauveria bassiana to control overwintering population in the 
mountains as a new strategy. 

Key words: Sunn pest, Eurygaster integriceps, Beauveria 
bassiana, biological control, hibernating site 
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 مقدمه

يكي از مهمترين عوامل  (Eurygaster integriceps Put)سن گندم 
محدودكننده توليد غالت، بخصوص گندم و جو، در اكثر نقاط كشور 

هرسال براي كنترل اين آفت حدود يك و نيم ميليون باشد.  ايران مي
آفت كنترل هاي كنترل اين  شود. يكي از روش پاشي مي هكتار سم

هاي زمستانه با استفاده از قارچ بووريا باسيانا  بيولوژيكي در پناهگاه
هاي   هاي گياهان مرتعي در دسته باشد. تجمع سن گندم در زير بوته مي

ايست كه با از بين بردن آنها در سطحي حدود يك متر  تجمعي به اندازه
ع از مزارع گندم متر مرب 500توان حدود  مربع (تنها در زير يك بوته) مي

سازي  را از خسارت اقتصادي سن گندم نجات داد. از طرف ديگر آلوده
تواند ذخيره  گذران به عامل بيمارگر يعني قارچ بووريا مي مناطق زمستان

سازي براي مزرعه و سال بعد را نيز تامين نمايد. توليد قارچ در  آلوده
يجاد خواهد كرد داخل كشور نيز روش نويني را در كنترل بيولوژيك ا

هاي توليدكننده مواد  كه عالوه بر ايجاد اشتغال پشتوانه خوبي براي شركت
  بيولوژيك خواهد شد. 
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 آناهميت معرفي سن گندم و  -

ترين آفت گندم و  كليدي (.Eurygaster integriceps Put)سن گندم، 
ها منجر به كاهش  خسارت اين آفت در برخي سالباشد.  مي در ايران جو

درصدي در گندم شده است.  50-60درصدي در جو و  20-30عملكرد 
 تركيبات شيميايي به درون بزاق حاوي اين آفت همچنين از طريق تزريق

شود و در نتيجه كيفيت پخت  غالت، سبب از بين رفتن گلوتن مي دانه
  ). Javahery, 2004دهد ( آرد را به ميزان زيادي كاهش مي

ها حدود يك  سال است و هر كدام از آن سن گندم داراي يك نسل در
مانند. زندگي سن گندم در طول سال سه مرحله جداگانه  سال زنده مي

  دارد:
گذاري  گيري، تخم مرحله اول: توليد مثل و تكامل در مزرعه كه با جفت

  شود. و تكامل پورگي مشخص مي
مرحله دوم: فاز غير فعال است كه در اين مرحله حشرات كامل در طول 

روند و زير گياهان مرتعي و  تابستان، پاييز و زمستان به حالت دياپوز مي
هاي خشك تابستانگذراني و  ها و برگ گاهي درختان جنگلي، زير سنگ

  كنند.  گذراني مي زمستان
مرحله سوم: مهاجرت از كوه به مزارع و يا برعكس مهاجرت از مزارع به 

  .)1379. رجبي(گذراني است  اماكن زمستان
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                   پارازيتوئيــــد بــــين-. بررســــي سيســــتم ميزبــــان1379 ،اميرمعــــافي، م.
 Trissolcus gr&is Thom.   خـم سـن گنـدم. رسـاله     پارازيتوئيـد ت

 دكتري، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران.

 .آور گندم و جو در ايرانهاي زيان اكولوژي سن. 1379، .ر .غ .رجبي
نشر آموزش  .سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 .صفحه343 .كشاورزي

يابي طغيان ها و  . مهار بنيادي سن گندم بر اساس ريشه1386 .،رجبي، غ
ش آفت در ايران. سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، گستر

 ص.166چاپ اول، 

 قارچهايي از  فراورده ارزيابي. 1391، و همكاران عسكري، ح.
Beauveria bassiana براي كنترل بيولوژيك سن گندم در مناطق 

. گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي، موسسه تحقيقات زمستانگذران
  .40884 پزشكي كشور، شماره ثبت گياه

توسعه  يو راهبرد يا . سند برنامه1389 ،م. ،مقدم يح.،. حسن ،يعسكر
كشور،  يپزشك اهيگ قاتيكشور. موسسه تحق يپزشك اهيگ قاتيتحق

  چاپ اول.

Burges, H. D., 1998. Formulation of mycoinsecticides. In 
Formulation of Microbial Biopesticides. Kluwer 

Academic Publishers Dordrecht, 131-185. 
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اي كه امكان آلوده شدن آن با قارچ وجود  آل است). منطقه تكرار ايده 10
برداري  ه و همانند تيمارها نمونهنداشته باشد بعنوان شاهد در نظر گرفته شد

ــو ــارچ   ش ــاربرد ق ــد از ك ــد،  10د. بع ــد و  20روز بع ــد  30روز بع روز بع
 برداري به روش قبلي انجام شود. نمونه

  
  
  

  
  

  
  
  
  

سمت چپ: دانه هاي جو آغشته به قارچ در بين جمعيت سن گندم  -2شكل 
  قارچسازي  هاي آلوده پس از تلقيح سمت راست: سنزير بوته گون؛ 

  

  گذران هاي زمستان هاي كنترل سن گندم در مكان مزيت -

  كاربرد قارچ نياز به ابزار و ادوات خاص ندارد. -الف
  توليد قارچ آسان بوده و نياز به تجهيزات بسيار پيچيده ندارد.  -ب

هـا   گـذران معـادل ده   كنترل سن گندم در يك هكتار مكـان زمسـتان   
  بسيار باالست.  تراكم سن زير بوتههكتار مبارزه در مزرعه است زيرا 

گـذران بـا قـارچ، آلـودگي      يك بار آلوده سازي مكان زمسـتان  -ت 
  هاي بعد به دنبال خواهد داشت. براي سالها را  سن
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  سن گندم  هاي كنترل روش-

آوري حشرات بالغ از مناطق  شامل جمعكنترل مكانيكي: -
  گذراني است.  زمستان

مثل استفاده از گياهان زراعي زودرس و استفاده از كنترل زراعي: -
رسند (به صورتي كه برداشت محصول  هايي از غالت كه زودتر مي واريته

  .باشد) از تخم ها قبل از خروج پوره

برخي ارقام جو و گندم در مقابل تغذيه و گياهان مقاوم:  ردكارب-
خسارت سن گندم مقاومت بيشتري دارند. براي استفاده از اين ارقام بايد 

  براساس منطقه از كارشناس ترويح كمك و مشورت گرفت.

ترين روش كنترل سن گندم استفاده از سموم  رايجكنترل شيميايي: -
، بلكه كليه كشند يايي تنها سن گندم را نميشيميايي است. البته سموم شيم

. براي كنترل شيميايي ندبر حشرات مفيد موجود در مزارع را نيز از بين مي
 سن گندم به روش صحيح و موثر بايد با كارشناسان مجرب مشورت شود

  .)1386، رجبي؛ 1379(رجبي، 

باشد كه هم  دشمنان طبيعي زيادي ميسن گندم داراي كنترل زيستي: -
كاهش گذران جمعيت اين حشره را  در مزرعه و هم در مناطق زمستان

. برخي از اين دشمنان متعلق به زنبورهاي پارازيتوئيد تخم سن، دهند مي
ها  پوره و حشره كامل تعدادي از شكارچي و هاي پارازيتوئيد مگس

تواند  باشند. در مزرعه ميزان پارازيتيسم زنبور پارازيتوئيد تخم سن مي مي
رسد، اما در بيشتر مواقع ميزان  % نيز مي90لي باال باشد و گاهي تا خي



 

 

٥ 
 

). توليد و كاربرد زنبورهاي 1379پارازيتيسم پايين است (اميرمعافي، 
ها به ويژه  پارازيتوييد در مزرعه نتايج خوبي را در بر داشته است. ميكروب

  گذران نيز مهم هستند. هاي بيمارگر در مناطق زمستان قارچ
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  هاي كشت براي توليد انبوه محيط -
گـرم پـودر    17و  PDAگرم پودر  29هاي غذايي جامد،  براي تهيه محيط 

يط غــذايي البتــه اگــر از محــ آگــار در يــك ليتــر آب مقطــر حــل گــردد.
گردد از دستورالعمل درج شده روي  شود، توصيه مي استاندارد استفاده مي

درجـه   121پس از اتـوكالو كـردن (دمـاي     بندي استفاده شود. ظرف بسته
دقيقه) در مراحـل مختلـف مـورد     45اتمسفر به مدت  1گراد و فشار  سانتي

تـازه و   زمينـي  گـرم سـيب   200. براي تهيـه محـيط مـايع    رداستفاده قرار گي
پوست كنده را در آب مقطر پخته و عصاره حاصل را پـس از عبـور دادن   
از چند اليه پارچه ململ، صاف و با آب مقطر به حجم يـك ليتـر رسـانده    

. محيط غذايي حاصل پس از اتـوكالو شـدن در آزمايشـات مختلـف     شود
  .گيرد ميمورد استفاده قرار 

آزمايشـگاهي روي محـيط   پس از تهيه جدايـه، بايـد قـارچ را در شـرايط     
  داخل پتري كشت داده و سپس مورد استفاده قرار داد.  PDAغذايي 

 باشد. گرم بذر مي 100مربع حدود  قارچ در هر متر -1

هنگام پاشيدن قارچ بهتر است قطعات با ضربه روي گياه پرتاب شود تـا   -2
 ها برخورد نمايد. االمكان با سن به داخل آن نفوذ كرده و حتي

حركــت، كــم تحــرك و پــس از مــدتي  ده بــه قــارچ بــيهــاي آلــو ســن -3
اي و سـفيد رنـگ    هـاي پنبـه   (درصورت باال بودن رطوبت محيط) با رشـته 

 (ايـن مـدت بسـتگي بـه دمـا و رطوبـت       )2ند (شكل شو قارچ پوشيده مي
 روز ممكن است طول بكشد) 20تا  10داشته و بين 

 واند انجام شود ت نيمه دوم اسفند مي وقارچ در نيمه دوم آبان كاربرد   -4

قبـل از پاشـيدن قـارچ،    چنانچه ارزيابي عملكرد قارچ مد نظر باشد بايـد   -5
مربع) انجام شود (داشتن  برداري از ميزان تراكم سن گندم (در هر متر نمونه
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هاي حاوي قارچ تا زمان مصرف، بهتر  سردخانه: براي نگهداري كيسه •
  است طبقه بندي شده باشد.

ميزان اسپور توليدي در محيط جامد و مايع پس از  گيري اندازهبراي  •
برداشت محصول و صاف كردن آن با صافي ريز، در حد مورد نياز 
رقيق و شمارش اسپور با الم گلبول شمار انجام گردد. بدين ترتيب كه 
پس از قرار دادن المل روي الم گلبول شمار با پيپت پاستور قطره 

سيون در كنار المل قرار گيرد تا در زير المل نفوذ كوچكي از سوسپان
كند. پس از ته نشين شدن اسپورها، با ميكروسكـوپ نـوري و بـا 

قسمت الم انجام و  3 - 5، شمارش اسپورها در 400بـزرگـنمائي 
سپس از  ها به عنوان ميزان اسپور توليدي ثبت گردد. متوسط آن

 ليتر محاسبه شود. يفورمول زير مقدار غلظت قارچ در هر ميل

ميانگين تعداد اسـپور  ×مقدار رقيق شدن سوسپانسيون اوليه×104
 ليتر شمارش شده = غلظت قارچ در هر ميلي

  

 

 

٦ 
 

  ستورالعملد

  گذران انتچرا كنترل زيستي سن گندم در مناطق زمس 
ها و مراتع است.  گذراني سن گندم اغلب ارتفاعات كوه هاي زمستان مكان

پوشش گياهي در اين مناطق اغلب غني و رطوبت نسبي در زير گياهان 
ها نرم و داراي مواد آلي است. سن گندم اغلب در  باالست. خاك زير بوته

كند، به طوري كه گاهي صدها سن زير  ها تجمع مي ق و زير بوتهاين مناط
  ).1شود (شكل  بوته ديده مي

هاي بيمارگر حشرات بسيار مناسب است. به  اين شرايط براي فعاليت قارچ
                  شوند ها به شكل طبيعي به اين قارچ ها آلوده مي طوري كه سن

(Moor et al., 2004; Skiner et al., 2007; Burges, 1998) تحقيقات .
مختلف نشان داده كه بارندگي، رطوبت خاك و تجمع زياد سن زير 

سازد.  گيري بيماري ميسر مي ها، كنترل اين آفت را از طريق همه بوته
گذران در اسفندماه نسبت  هاي زمستان همچنين مشخص شده است كه سن

هاي  چه محلترند. بنابراين چنان به آلودگي قارچي بسيار حساس
ها  گذراني با قارچ بيمارگر تلقيح شوند تعداد زيادي سن زير بوته زمستان

روند و يا اينكه آلودگي را با خود به مزرعه  آلوده شده و از بين مي
گذران ساده بوده  هاي گياهي در مناطق زمستان برند. آلوده سازي بوته مي

اطق پر تراكم سن گندم هكتار را در من 5تواند تا  و يك كارگر روزانه مي
سازي نمايد. برخالف سموم شيميايي كاربرد قارچ در اين اماكن  آلوده

نياز به هيچ وسيله خاصي نداشته و روي موجودات ديگر اثرات جانبي 
  ).1391ندارد (عسكري، 
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مناطق زمستانگذران سن گندم و تجمع آنها زير بوته گون  -1شكل 
  (عكس از عسكري).
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گيري درجه حرارت و رطوبت نسبي محيط با ترمـو هيگرومتـر    انـدازه •
  ديجيتالي صورت گيرد

  ط مايع از شيكر دوار استفاده شد. براي توليد قارچ در محي •

(در  داسـتفاده گـرد   اسپور از محيط مايع از سـانتريفوژ براي جداكردن  •
 صورت لزوم).

هـاي غـذايي از اتـوكالو بـا تـوان و       براي ضدعفوني ظروف و محـيط  •
 ظرفيت مناسب استفاده شود.

هاي غذايي زير المينارفلو كـه عـاري از    براي كشت قارچ روي محيط •
 ميكروب باشد، عمل گردد.

سازي مواد  بندي شده، براي آماده آزمايشگاه عمومي: ترجيحاً سكو •
اوليه كشت، تلقيح، كشت قارچ در محيط مايع، محل استقرار 

  اتوكالو،المينارفلو، شيكر و غيره

اتاق كار و نظافت عموم: محلي براي شتشوي ظروف نگهداري  •
 ظروف و غيره

، با قارچ هاي كشت تلقيح شده اتاق پرورش: محل نگهداري محيط •
بندي شده كامل، براي استفاده بهتر از فضا فاصله طبقات از  قفسه

اي باشد بهتر است،  متر، كف طبقات اگر شبكه سانتي 50يكديگر 
داراي منبع نور براي تامين مقداري روشنايي در اتاق، دماي قابل 

درصد  60تا  40نسبي گراد، رطوبت درجه سانتي 23-20 كنترل در حد
بطوريكه گرد و غبار و حشرات وارد نشوند،  و بدون روزنه و شكاف،

 داراي تهويه و ورود هواي تازه به داخل اتاق با حداقل آلودگي باشد.
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وليد براي ت وسايل و تجهيزات مورد نياز ،مواد مصرفي -
 انبوه قارچ

  جو سالم      ارلن شياردار نيم و يك ليتري
 سيب زميني          وايتكس

پالستيكي  كيسه      كاغذ آبگير (كاهي) بزرگ
 سانتي 40×20سلفوني 

   ماسك        سانت 6لوله پليكا 

   آلومينيومي آشپزخانه ورق       پنبه فله اي

 
 هود آزمايشگاهي         سانتريفيوژ

 ازاجاق گ        كيلويي 10ترازو 

 بزرگترين حجم موجود اتوكالو  دستگاه دوخت پالستيك بزرگ

  ست آزمايشگاهي براي كشت       المينار فلو 
 بزرگ پالستيكي تشت   سانتي متر 50×50شيكر بزرگ 

  ميز چوبي يا فلزي        آبكش بزرگ
pH الم گلبول شمار          متر  

 22-24اتاق رشد با دماي حدود       ترمو هيگرومتر
  درجه سانتي گراد

ــ • ــدازهب ــول شــمار   راي ان ــدي از الم گلب ــري تعــداد اســپور تولي      گي
(Neubauer improved Haemocytometer)  .استفاده شود  

  متر ديجيتالي انـجـام شـود. pHبا   pHگـيري  اندازه •

 

 

٨ 
 

  چه قارچي براي آلوده سازي استفاده شود؟از -

                      قارچاز  شود براساس تحقيقات انجام شده، توصيه مي
Beauveria bassiana  هايي  داراي جدايهاستفاده شود. اما اين قارچ

. براي داشتن توليد هستندهاي خاصي  باشد كه هر كدام داراي ويژگي مي
قابل قبول روي سن گندم بايد از جدايه مناسب و ايجاد مرگ و مير 

مناسب براي توليد استفاده نمود. براي اين كار بايد  قبال جدايه قارچ را از 
هاي مختلف و زيستگاه سن گندم بدست آورد. اما اين  طبيعت از محيط

روش كافي نيست زيرا هنوز مشخص نيست كه كدام جدايه بهترين است. 
سنجي را انجام داد  هاي زيست ارد آزمايشهاي استاند لذا بايد طبق روش

تا به موثرترين جدايه دست يافت. روش ديگر تهيه جدايه از مراجع 
پزشكي كشور كه داراي  ذيصالح نظير موسسه تحقيقات گياه

  باشد، اقدام نمود. هاي مختلفي از قارچ هاي بيمارگر مي كلكسيون
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مناطق زمستانگذران سن گندم و تجمع آنها زير بوته گون  -1شكل 
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هاي حاوي قارچ تا زمان مصرف، بهتر  سردخانه: براي نگهداري كيسه •
  است طبقه بندي شده باشد.

ميزان اسپور توليدي در محيط جامد و مايع پس از  گيري اندازهبراي  •
برداشت محصول و صاف كردن آن با صافي ريز، در حد مورد نياز 
رقيق و شمارش اسپور با الم گلبول شمار انجام گردد. بدين ترتيب كه 
پس از قرار دادن المل روي الم گلبول شمار با پيپت پاستور قطره 

سيون در كنار المل قرار گيرد تا در زير المل نفوذ كوچكي از سوسپان
كند. پس از ته نشين شدن اسپورها، با ميكروسكـوپ نـوري و بـا 

قسمت الم انجام و  3 - 5، شمارش اسپورها در 400بـزرگـنمائي 
سپس از  ها به عنوان ميزان اسپور توليدي ثبت گردد. متوسط آن

 ليتر محاسبه شود. يفورمول زير مقدار غلظت قارچ در هر ميل

ميانگين تعداد اسـپور  ×مقدار رقيق شدن سوسپانسيون اوليه×104
 ليتر شمارش شده = غلظت قارچ در هر ميلي
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  ستورالعملد

  گذران انتچرا كنترل زيستي سن گندم در مناطق زمس 
ها و مراتع است.  گذراني سن گندم اغلب ارتفاعات كوه هاي زمستان مكان

پوشش گياهي در اين مناطق اغلب غني و رطوبت نسبي در زير گياهان 
ها نرم و داراي مواد آلي است. سن گندم اغلب در  باالست. خاك زير بوته

كند، به طوري كه گاهي صدها سن زير  ها تجمع مي ق و زير بوتهاين مناط
  ).1شود (شكل  بوته ديده مي

هاي بيمارگر حشرات بسيار مناسب است. به  اين شرايط براي فعاليت قارچ
                  شوند ها به شكل طبيعي به اين قارچ ها آلوده مي طوري كه سن

(Moor et al., 2004; Skiner et al., 2007; Burges, 1998) تحقيقات .
مختلف نشان داده كه بارندگي، رطوبت خاك و تجمع زياد سن زير 

سازد.  گيري بيماري ميسر مي ها، كنترل اين آفت را از طريق همه بوته
گذران در اسفندماه نسبت  هاي زمستان همچنين مشخص شده است كه سن

هاي  چه محلترند. بنابراين چنان به آلودگي قارچي بسيار حساس
ها  گذراني با قارچ بيمارگر تلقيح شوند تعداد زيادي سن زير بوته زمستان

روند و يا اينكه آلودگي را با خود به مزرعه  آلوده شده و از بين مي
گذران ساده بوده  هاي گياهي در مناطق زمستان برند. آلوده سازي بوته مي

اطق پر تراكم سن گندم هكتار را در من 5تواند تا  و يك كارگر روزانه مي
سازي نمايد. برخالف سموم شيميايي كاربرد قارچ در اين اماكن  آلوده

نياز به هيچ وسيله خاصي نداشته و روي موجودات ديگر اثرات جانبي 
  ).1391ندارد (عسكري، 
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). توليد و كاربرد زنبورهاي 1379پارازيتيسم پايين است (اميرمعافي، 
ها به ويژه  پارازيتوييد در مزرعه نتايج خوبي را در بر داشته است. ميكروب

  گذران نيز مهم هستند. هاي بيمارگر در مناطق زمستان قارچ
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  هاي كشت براي توليد انبوه محيط -
گـرم پـودر    17و  PDAگرم پودر  29هاي غذايي جامد،  براي تهيه محيط 

يط غــذايي البتــه اگــر از محــ آگــار در يــك ليتــر آب مقطــر حــل گــردد.
گردد از دستورالعمل درج شده روي  شود، توصيه مي استاندارد استفاده مي

درجـه   121پس از اتـوكالو كـردن (دمـاي     بندي استفاده شود. ظرف بسته
دقيقه) در مراحـل مختلـف مـورد     45اتمسفر به مدت  1گراد و فشار  سانتي

تـازه و   زمينـي  گـرم سـيب   200. براي تهيـه محـيط مـايع    رداستفاده قرار گي
پوست كنده را در آب مقطر پخته و عصاره حاصل را پـس از عبـور دادن   
از چند اليه پارچه ململ، صاف و با آب مقطر به حجم يـك ليتـر رسـانده    

. محيط غذايي حاصل پس از اتـوكالو شـدن در آزمايشـات مختلـف     شود
  .گيرد ميمورد استفاده قرار 

آزمايشـگاهي روي محـيط   پس از تهيه جدايـه، بايـد قـارچ را در شـرايط     
  داخل پتري كشت داده و سپس مورد استفاده قرار داد.  PDAغذايي 

 باشد. گرم بذر مي 100مربع حدود  قارچ در هر متر -1

هنگام پاشيدن قارچ بهتر است قطعات با ضربه روي گياه پرتاب شود تـا   -2
 ها برخورد نمايد. االمكان با سن به داخل آن نفوذ كرده و حتي

حركــت، كــم تحــرك و پــس از مــدتي  ده بــه قــارچ بــيهــاي آلــو ســن -3
اي و سـفيد رنـگ    هـاي پنبـه   (درصورت باال بودن رطوبت محيط) با رشـته 

 (ايـن مـدت بسـتگي بـه دمـا و رطوبـت       )2ند (شكل شو قارچ پوشيده مي
 روز ممكن است طول بكشد) 20تا  10داشته و بين 

 واند انجام شود ت نيمه دوم اسفند مي وقارچ در نيمه دوم آبان كاربرد   -4

قبـل از پاشـيدن قـارچ،    چنانچه ارزيابي عملكرد قارچ مد نظر باشد بايـد   -5
مربع) انجام شود (داشتن  برداري از ميزان تراكم سن گندم (در هر متر نمونه
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اي كه امكان آلوده شدن آن با قارچ وجود  آل است). منطقه تكرار ايده 10
برداري  ه و همانند تيمارها نمونهنداشته باشد بعنوان شاهد در نظر گرفته شد

ــو ــارچ   ش ــاربرد ق ــد از ك ــد،  10د. بع ــد و  20روز بع ــد  30روز بع روز بع
 برداري به روش قبلي انجام شود. نمونه

  
  
  

  
  

  
  
  
  

سمت چپ: دانه هاي جو آغشته به قارچ در بين جمعيت سن گندم  -2شكل 
  قارچسازي  هاي آلوده پس از تلقيح سمت راست: سنزير بوته گون؛ 

  

  گذران هاي زمستان هاي كنترل سن گندم در مكان مزيت -

  كاربرد قارچ نياز به ابزار و ادوات خاص ندارد. -الف
  توليد قارچ آسان بوده و نياز به تجهيزات بسيار پيچيده ندارد.  -ب

هـا   گـذران معـادل ده   كنترل سن گندم در يك هكتار مكـان زمسـتان   
  بسيار باالست.  تراكم سن زير بوتههكتار مبارزه در مزرعه است زيرا 

گـذران بـا قـارچ، آلـودگي      يك بار آلوده سازي مكان زمسـتان  -ت 
  هاي بعد به دنبال خواهد داشت. براي سالها را  سن
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  سن گندم  هاي كنترل روش-

آوري حشرات بالغ از مناطق  شامل جمعكنترل مكانيكي: -
  گذراني است.  زمستان

مثل استفاده از گياهان زراعي زودرس و استفاده از كنترل زراعي: -
رسند (به صورتي كه برداشت محصول  هايي از غالت كه زودتر مي واريته

  .باشد) از تخم ها قبل از خروج پوره

برخي ارقام جو و گندم در مقابل تغذيه و گياهان مقاوم:  ردكارب-
خسارت سن گندم مقاومت بيشتري دارند. براي استفاده از اين ارقام بايد 

  براساس منطقه از كارشناس ترويح كمك و مشورت گرفت.

ترين روش كنترل سن گندم استفاده از سموم  رايجكنترل شيميايي: -
، بلكه كليه كشند يايي تنها سن گندم را نميشيميايي است. البته سموم شيم

. براي كنترل شيميايي ندبر حشرات مفيد موجود در مزارع را نيز از بين مي
 سن گندم به روش صحيح و موثر بايد با كارشناسان مجرب مشورت شود

  .)1386، رجبي؛ 1379(رجبي، 

باشد كه هم  دشمنان طبيعي زيادي ميسن گندم داراي كنترل زيستي: -
كاهش گذران جمعيت اين حشره را  در مزرعه و هم در مناطق زمستان

. برخي از اين دشمنان متعلق به زنبورهاي پارازيتوئيد تخم سن، دهند مي
ها  پوره و حشره كامل تعدادي از شكارچي و هاي پارازيتوئيد مگس

تواند  باشند. در مزرعه ميزان پارازيتيسم زنبور پارازيتوئيد تخم سن مي مي
رسد، اما در بيشتر مواقع ميزان  % نيز مي90لي باال باشد و گاهي تا خي
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 آناهميت معرفي سن گندم و  -

ترين آفت گندم و  كليدي (.Eurygaster integriceps Put)سن گندم، 
ها منجر به كاهش  خسارت اين آفت در برخي سالباشد.  مي در ايران جو

درصدي در گندم شده است.  50-60درصدي در جو و  20-30عملكرد 
 تركيبات شيميايي به درون بزاق حاوي اين آفت همچنين از طريق تزريق

شود و در نتيجه كيفيت پخت  غالت، سبب از بين رفتن گلوتن مي دانه
  ). Javahery, 2004دهد ( آرد را به ميزان زيادي كاهش مي

ها حدود يك  سال است و هر كدام از آن سن گندم داراي يك نسل در
مانند. زندگي سن گندم در طول سال سه مرحله جداگانه  سال زنده مي

  دارد:
گذاري  گيري، تخم مرحله اول: توليد مثل و تكامل در مزرعه كه با جفت

  شود. و تكامل پورگي مشخص مي
مرحله دوم: فاز غير فعال است كه در اين مرحله حشرات كامل در طول 

روند و زير گياهان مرتعي و  تابستان، پاييز و زمستان به حالت دياپوز مي
هاي خشك تابستانگذراني و  ها و برگ گاهي درختان جنگلي، زير سنگ

  كنند.  گذراني مي زمستان
مرحله سوم: مهاجرت از كوه به مزارع و يا برعكس مهاجرت از مزارع به 

  .)1379. رجبي(گذراني است  اماكن زمستان
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 مقدمه

يكي از مهمترين عوامل  (Eurygaster integriceps Put)سن گندم 
محدودكننده توليد غالت، بخصوص گندم و جو، در اكثر نقاط كشور 

هرسال براي كنترل اين آفت حدود يك و نيم ميليون باشد.  ايران مي
آفت كنترل هاي كنترل اين  شود. يكي از روش پاشي مي هكتار سم

هاي زمستانه با استفاده از قارچ بووريا باسيانا  بيولوژيكي در پناهگاه
هاي   هاي گياهان مرتعي در دسته باشد. تجمع سن گندم در زير بوته مي

ايست كه با از بين بردن آنها در سطحي حدود يك متر  تجمعي به اندازه
ع از مزارع گندم متر مرب 500توان حدود  مربع (تنها در زير يك بوته) مي

سازي  را از خسارت اقتصادي سن گندم نجات داد. از طرف ديگر آلوده
تواند ذخيره  گذران به عامل بيمارگر يعني قارچ بووريا مي مناطق زمستان

سازي براي مزرعه و سال بعد را نيز تامين نمايد. توليد قارچ در  آلوده
يجاد خواهد كرد داخل كشور نيز روش نويني را در كنترل بيولوژيك ا

هاي توليدكننده مواد  كه عالوه بر ايجاد اشتغال پشتوانه خوبي براي شركت
  بيولوژيك خواهد شد. 
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  چكيده

يكي از مهمترين آفات غالت، بخصوص گندم و جو، در اكثر  سن گندم
شود.  پاشي مي هرسال براي كنترل اين آفت سمباشد.  نقاط كشور ايران مي

هاي  هاي كنترل اين آفت كنترل بيولوژيكي در پناهگاه يكي از روش
در اين دستورالعمل نحوه باشد.  زمستانه با استفاده از قارچ بووريا باسيانا مي

توليد و كاربرد اين قارچ براي كنترل سن گندم تشريح خواهد شد. قارچ 
گذران موجب تلفات در سن گندم شده و از  بووريا در مناطق زمستان

  كاهد. جمعيت آن براي سال بعد مي

سن گندم، پناهگاه زمستانه، كنترل : كليدي  هاي واژه
  Eurygaster integriceps ،Beauveria bassianaبيولوژيك، 
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Abstract 

The sunn pest, Eurygaster integriceps is one of important 
and key pest of cereals which decrease quantity and quality of 
grains. Chemical control is the most general method for 
managing of this pest; however, chemical insecticides can 
cause adverse effects on the environment and non-target 
organisms. So, eco-friendly methods and agents are required to 
control of sunn pest. Among different products, the pathogenic 
fungi have shown high potential to use for managing this pest. 
In this executive instruction, biological control of hibernate 
Sunn pests will be presented using entomopathogenic fungi, 
Beauveria bassiana to control overwintering population in the 
mountains as a new strategy. 

Key words: Sunn pest, Eurygaster integriceps, Beauveria 
bassiana, biological control, hibernating site 
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