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 و آموزش تحقیقات سازمان گلستان، استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات گیاهپزشکی، تحقیقات استادیار بخش -1

پزشکی کشور، سازمان ، موسسه تحقیقات گیاهکنترل بیولوژیک ستادیار بخش تحقیقاتا -2. ایران گرگان، کشاورزی، ترویج

دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیالن، رشت،  ،دانشیار، گروه گیاه پزشکی -3. ، ایرانتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

 و آموزش تحقیقات سازمان گلستان، استان طبیعی منابع و کشاورزی اتمرکزتحقیق گیاهپزشکی، تحقیقات محقق بخش -4. ایران

-6کارشناس ارشد حفظ نباتات، سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، گرگان، ایران.  -5. ایران گرگان، کشاورزی، ترویج

 و آموزش تحقیقات سازمان گلستان، استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات گیاهپزشکی، تحقیقات کارشناس ارشد بخش

استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان  -7. ایران گرگان، کشاورزی، ترویج

استادیار بخش تحقیقات شیمی و حاصلخیزی  -8اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل )مغان(، ایران. 

 .موسسه خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران خاک،

 

 چکیده
باشند. می Anthocoridaeاز خانواده  هستندهای گل مشهور که به سن .Orius SPP جنسهای مختلف گونه

بسزایی در کنترل کنند. این شکارگران اهمیت ای هستند که از بندپایان مختلفی تغذیه میشکارگران ریز جثه

ها دارند. در این ها و کنهها، شتهها، سفید بالکآفات مکنده بسیار مهم مزارع گیاهان دانه روغنی از قبیل تریپس

پژوهش از مزارع مختلف گیاهان دانه روغنی از قبیل سویا، پنبه و آفتابگردان در مرحله گلدهی از نقاط مختلف 

 Orius nigerشناسی مشخص شد که دو گونه های مختلف ریختاز بررسی برداری انجام شد و پساستان نمونه

که سهم  هستندهای شکارگر مزارع گیاهان دانه روغنی استان گلستان ترین گونهمهم Orius albidipennis و

پاشی نشدند به که سم زیادی در کنترل آفات مکنده از قبیل تریپس و سفید بالک در مزارع گیاه دانه روغنی

 .استخود اختصاص داده 

 .  O. niger،O. albidipennisگردان، سویا، سن شکارگر، پنبه، آفتابهای کلیدی: واژه

 
  mahboobehsharifi67@yahoo.com :نویسنده مسئول *

http://jop.areeo.ac.ir/
mailto:*mahboobehsharifi67@yahoo.com


  محبوبه شریفی

19 

 بیان مسئله
شمار رویه از سموم شیمیایی برای کنترل آفات یکی از عوامل مؤثر در آلودگی محیط زیست بهاستفاده بی

خوار شده که خود های آفت و آفتهم خوردن تعادل زیستی و اختالل در مجموعهآید و این مورد موجب بهمی

تر، باقیمانده سموم همه مهمشود. از ای آفات جدید میخوارها و بروز مجموعهموجب تلفات سنگین آفت

ها های گیاهی و حیوانی و انتقال آنها در چرخه طبیعی اکوسیستم، سالمت انسانشیمیایی در محصوالت و بافت

افزاید. برای کاهش این اثرات مضر، در مدیریت تلفیقی آفات، را تهدید کرده و به آلودگی محیط زیست می

های حشرات که در کنترل آفات مورد رود. یکی از راستهشمار میههای مؤثر بکنترل بیولوژیک یکی از روش

هستند  Anthocoridae های مهم این راسته خانوادهباالن است. یکی از خانوادهگیرند، راسته ناجورتوجه قرار می

انواع جزو حشرات همه چیزخوار بوده و از   .Orius sppهایباشند. سنگونه در جهان می 600تا  400که دارای 

ترین حشرات ها از فراوان(. این سن1993کنند )چمبرز و همکاران، بندپایان کوچک با بدن نرم تغذیه می

ها و تخم حشرات تغذیه ها، سفیدبالک، کنههاها، شتهشکارگر در مزارع و باغات بوده، از آفاتی مثل تریپس

  ماندن درولید مثل، فقدان دیاپوز، توانایی باقیکنند و در میان سایر شکارگرها، به دلیل قدرت باالی تمی

های کم شکار، استفاده از غذای جایگزین مثل گرده و همچنین قدرت باالی جستجوگری، از عوامل مؤثر تراکم

 (.2018در کنترل بیولوژیک هستند )زندی، سوهانی و همکاران، 

از  Anthocoridaeهای خانواده کدر استان گیالن تعداد زیادی از سنناجور باالن  یر راستهز در بررسی فون

در تحقیقات صورت گرفته در  .(2004)لیناووری،  شدندشناسایی و گزارش  Oriusهای جنس جمله گونه

شدن عالوه بر مشخص  Anthocoridaeهای خانواده شهرستان شیراز و مناطق مختلف استان فارس روی سن

تا به . شدنداز مناطق مختلف این استان گزارش  Oriusها تعداد شش گونه از جنس کپراکنش میزبانی این سن

به اینکه  با توجه(. 2009قهاری و همکاران، )است از ایران گزارش شده  Oriusگونه از سن های جنس  14حال 

، بنابراین در این پژوهش به هستندترین عوامل کنترلی در استان گلستان این عامل کنترل بیولوژیک یکی از مهم

های مزارع مختلف گیاهان زراعی سویا، پنبه و آفتابگردان های مختلف از این سنک از روی گلآوری گونهجمع

 شود. پرداخته شد تا گونه غالب آن در مزارع استان تعیین

 (راهکار)معرفی دستاورد 
های زایشی گیاهان سویا، پنبه و آفتابگردان در بهار و تابستان سال های انجام شده از اندامبرداریطی نمونه

-آوری شد. از آنجا که برای تشخیص دقیق نمونهجمع Oriusهای مختلف سنک در استان گلستان؛ گونه 99-98

ی پرپاراسیون میکروسکوپی از ژنیتالیای حشرات نر نیاز است، بنابراین از روش تهیهها به تشریح دستگاه تناسلی 

( استفاده شد و 1378( و استوان و نیاکان )1377استوان ) ها از مقاالتحشرات نر استفاده شد. برای تعیین گونه

 در نهایت به تشخیص و تایید دکتر حسینی رسید. 
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های جنس ترین روش تفکیک گونهترین و کاربردیعمومی نرای حشره مطالعه شکل پارامر در قسمت ژنیتالی

Orius های جنس شکم حشرات نر قرار دارد. ژنیتالیا در سن نهمپارامر در حلقه  .استOrius  به شکل گرد و

شکل مخروط، طول تاژک و محل قرارگیری  .های مخروط، تاژک و دندانه کناری استخمیده و دارای قسمت

ی غالب در نتایج این پژوهش حاکی از آن است که دو گونه رود.ها به کار میشناسایی گونهدندانه در 

باشد و گونه می Wolff niger Oriusی ها مربوط به گونهها مشاهده شد. بیشترین جمعیت سنکبردارینمونه

Orius albidipennis Rueter آوری شده بود.های جمعاز نظر فراوانی در رتبه دوم در بین سن  

متر، حشرات نر به طور محسوس کوچکتر از میلی 5/1-3طول تقریبی ه کوچکی بی اندازه O. nigerی گونه

 به طور معمولبندی و  2ای دارند، سر کوتاه، شاخک ماده و بدنی بیضی و کشیده به رنگ سیاه مایل به قهوه

ها پوشیده از موهای ظریف که طول آن ماده، شاخکتر از افراد دارای دو شکلی جنسی و در افراد تر ضخیم

ای گردهای شکل، دارای پینه پیشگرده ذوزنقهخرطوم سه مفصلی کوتاه، پیش .با عرض شاخک برابر است تقریباً

شفاف، ساق پای جلو در افراد نر دارای یک  ها رشد کرده، قسمت غشایی بال اکثراًعریض و فاقد حلقه گردنی، بال

های مخروط، تاژک و دندانه های دیگر پارامر به شکل گرد و خمیده و دارای قسمتردیف خار و بر خالف جنس

پارامر افراد نر دارای یک تاژک که در نزدیکی پایه پهن شده، دندانه در قسمت وسط مخروط  .باشدکناری می

 (.1383ستوان، واقع شده است )عرفان و ا

های هرز باغ سیب، مزرعه جالیز، نعنا، پونه، ها و علفاین گونه از روی گیاهان متنوعی از قبیل گل رز، گل

 ایران، (. در1383آوری شده است )عرفان و استوان، ریحان، گندم، یونجه، ذرت، پنبه، اسفناج و شغلم جمع

O. niger  بانیامری و  گیردای به وفور مورد استفاده قرار میهپیاز و کنه تارتن دو لک کنترل تریپس در(

ای یا تیره هستند و به رنگ قهوه دارای بدنی کشیده، عموماً O. albidipennis Rueter گونه(. 2009همکاران، 

متر، ولی در نرها این میلی 2تا  8/1ها طول بدن ها هستند، در مادهتر از مادهحشرات نر به طور معمول کوچک

های ساده به تعداد دو عدد و در قسمت داخلی و حشرات کامل، چشم رسد. درمیلیمتر می 7/1تا  6/1اندازه به 

باشد که بند اول تیره و های مرکب قرار دارند. خرطوم سه مفصلی و شاخک دارای چهار مفصل میمجاور چشم

بندهای شاخک موهای ریز وجود دارد که طول آنها با عرض  ای روشن هستند. رویبقیه بندها به رنگ قهوه

شاخک یکسان است. بند چهارم شاخک دوکی شکل و از سایر بندها بلندتر است. طول شاخک در حشرات نر و 

ای تیره مایل به سیاه و ای شکل، به رنگ قهوهمتر است. گرده ذوزنقهمیلی 7/0ماده مشابه همدیگر و به اندازه 

بالپوش به رنگ روشن و پوشیده از موهای ریز است که در آن فرورفتگی مالیم است. نیم آن دارای حاشیه عقبی

ها است، حشرات نر از حشرات ماده به دلیل وجود یک ردیف خار قسمت تر از سایرکمی تیره انتهاییقسمت 

لقه نهم که عضو پارامر ریز در انتهای حروی ساق پای جلویی و همچنین داشتن انتهای شکم گرد و فاقد تخم

 .(1384)حسینی نیا و ملکشی،  شوندداخل آن قرار دارد، شناسایی و تفکیک می
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از تریپس پیاز؛ مراحل مختلف  O. niger؛ نحوه تغذیه سن O. nigerاز راست به چپ: پارمر نر گونه  -1شکل 

 (.1383)عرفان و استوان،  O. niger نشو و نمای

 

   

 )سمت راست( O. albidipennis)سمت چپ(؛ پارامر نر گونه  O. albidipennis حشره کامل -2شکل 

 .(1384)حسینی نیا و ملکشی، 
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دارای تاژک دو شاخه، قسمت مخروط در انتها نوک گرد و  O. albidipennisژنیتالیا در حشرات تر گونه 

 (.1383)عرفان و استوان،  یکسان است و دندانه در این گونه نامشخص است انتهای مخروط تقریباًعرض ابتدا و 

بنفش، نعنا، ریحان، یونجه، ذرت، پـونـه،  رز، خرزهره، توری سفید واین گونه تاکنون در ایران از روی گیاهان 

تــاج ی، روبــاهــدم ،مــرغ، مـرکـبـات: پـیـچـکهـای هـرز بـاغ و علف آفـتـابـگـردانپنبه و  ،کـلـم

آوری شده است. از این عامل کنترل جمع و شیرین بیان هفت بند، کوهی پنیرک، بارهنگ علف ،خــروس

ها استفاده پیاز، سفید بالک و شته فرنگی، تریپسای، کنه توتدو نقطه کنة کنترلبیولوژیک در دنیا برای 

 (.1389حسن زاده اول و مدرس اول،  ؛1377شود )استوان، می

 توصیه ترویجی
در مزارع و باغات مختلف مشاهده  Oriusبا توجه به تنوع گیاهی در استان گلستان، تنوع فراوانی از سنک 

برداری از مزارع مختلف سویا، آفتابگردان و پنبه در در نمونه O. albidipennisو  O. nigerشود. دو گونه می

اند، بنابراین در مزارعی که تعداد دفعات سمپاشی ها بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهزایشی آنمرحله 

فات استفاده گردد، جمعیت این حشرات افزایش خواهد یافت. از آکاهش پیدا کند و یا سموم انتخابی بر علیه 

ها به عنوان یک عامل کنترل ن از آنتواهای یاد شده میطرفی با توجه به قدرت شکارگری بسیار زیاد گونه

ای و شته در مزارع پنبه، بیولوژیک مناسب برای کنترل آفات مکنده مخرب از قبیل تریپس، کنه دولکه

 نام برد. آفتابگردان و سویا استان گلستان

 منابع
( Hemiptera: Orius Wolffهای جنس )های مهم سنک. معرفی برخی از گونه1377استوان، هادی، 

(Anthocoridae)  پژوهشی علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و -در ایران. مجله علمی 

 .4: (14و  13): 10 -5تحقیقات تهران. 

در استان فارس، مجله  Anthocorinaeهای زیرخانواده . معرفی برخی از گونه1378استوان، هادی و نیاکان. ج، 

 .20-5(: 5و  6) 2، شگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهرانپژوهشی علوم کشاورزی، دان -علمی 

و  .Orius sppهای شکارگر های تکثیر و تولید انبوه سن. بررسی روش1384حسینی نیا، ا.، ملکشی، س.ج. 

. مرکز تحقیقات IPMکاربرد آن به منظور کنترل تریپس پیاز خوراکی و نباتات زینتی در قالب یک برنامه 

 صفحه.  30ی و منابع طبیعی استان مرکزی. کشاورز

مجله . در شیراز و مناطق اطراف Anthocoridae های خانوادهای سنکتنوع گونه. 1383عرفان، د.، استوان، ه. 

 گونه شناسایی. 1388. ن رضایی، و آ کریمی، ،.ع زند، جاللی .95-81(: 5)1 ،علمی پژوهشی علوم کشاورزی

 طرح نهایی گزارش. اصفهان شهرستان باغات گالبی و پنبه ذرت، مزارع در Oriusشکارگر  سن های

 .ص 36. خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی
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 شهرستان در Anthocoridae خانواده هایسن زیستی تنوع و فون 1389 .م. اول، مدرس و .م اول، زاده حسن

 .55-47(: 1)33کشاورزی  علمی مشهد. مجله
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