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گزارش کوتاه علمی

از مزارع گندم ) Hem.: Miridae(برگی دو گونه سن خسارت اولین گزارش از 
، ایراناستان گلستان،شهرستان گالیکش
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چکیده
Miridaeهاي خانواده به سننه گومزارع گندم شهرستان گالیکش مشاهده شد که هر دو درخسارت دو گونه سن 1395در اردیبهشت ماه

(Hemiptera: Heteroptera)بال بوده و از نظر شکل ظاهري و رنگ بدن شباهت بسیار زیادي آوري شده، بیهاي جمعسنیکی از . تعلق داشتند
Myrmecophyesنام با این گونه . به مورچه دارد (Myrmecophyes) alacer Horváthگندم مزارع در برخیاین حشره. شناسایی شد

خسارت این حشره به صورت . مشاهده شدعلف هرز گندمیان ازدر حاشیه مزارع گندم و برخیاغلبفارسیان و روستاهاي تحت پوشش دهستان
در حاشیه مزارع گندم روستايمذکور نیز از خانواده سن دیگري .شوددر انتهاي آن دیده میویژه به نقاط ریز سفید رنگ در تمام سطح برگ 

Grypocorisنامبا که مشاهده شدترجنلی  (Grypocoris) golestanicus Heissگونههمانندتقریباً نیز آثار خسارت در این گونه .شناسایی شد
M. alacerباشداین اولین ارتباط دو گونه سن یاد شده با مزارع گندم در ایران می. است.

.Miridae،M. alacer،Gتاکسونومی، علف هرز، :هاي کلیديواژه golestanicus
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مقدمه
از لحاظ تعداد (ترین خانواده بزرگMiridaeهاي سن

-آن گیاههايدر راسته ناجورباالن بوده و اغلب گونه) گونه

-خوار و تعداد کمی هم شکارگر سایر حشرات می

,Wheeler)باشند هاي مزارع استان در بررسی سن.(2001
,Khormali and Karimian(گلستان، خرمالی و کریمیان 

آور از مزارع پنبه شرق استان گلستان گونه سن زیان14)2006
ه گونه آن به خانواد7آوري و شناسایی کردند که را جمع

Miridaeپنبه غوزه ها سن تعلق داشتند و از میان آن
Creontiades pallidus Ramb.در . ،گونه غالب بود

هاي  متعددي از افراد خانواده مزارع گندم استان گلستان گونه
Miridaeهاي زیان آور این قابل مشاهده است که در بین سن

Lygusو L.Lygus pratensisخانواده، دو سن برگی

gemelatus (Herrich-Schäffer). در نیمه جنوبی به ویژه
. تر هستنداستان رایج

خسارت دو گونه سن از مزارع 1395در اردیبهشت ماه 
ترین شهرستان استان گلستان، گندم شهرستان گالیکش شرقی

-به سنگونهکه هر دوهاي اولیه نشان دادبررسی. شدمشاهده 

مزارع خسارت دیده در . رندداتعلق Miridaeهاي خانواده 
پیش از ایناحتماالً اند و جنگل گلستان واقع شدهجوار عرصه

ها پس از انتقال به آزمایشگاه، با نمونه. جنگل یا مرتع بودند
هاي ریختی و تشریح اندام تناسلی نر بر اساس توجه به ویژگی

هاي شناسایی نمونه. منابع تاکسونومیک موجود شناسایی شدند
براي فون مزارع گندم ایران کامالً جدید بوده و تاکنون شده 

ها روي این گزارشی مبنی بر ایجاد خسارت توسط این گونه
هاي برگی یکی از سن. میزبان گیاهی صورت نگرفته است

آوري شده، بی بال بوده و از نظر شکل زاي جمعخسارت
این . ظاهري و رنگ بدن شباهت بسیار زیادي به مورچه دارد

Myrmecophyesونه با نام گ (Myrmecophyes) alacer

Horváth, 1927این گونه به لحاظ . شناسایی شد
و از قبیله Orthotylinaeتاکسونومیکی جزو زیر خانواده 

Halticiniاین حشره احتماالً از آفات اتفاقی گندم . است
گونه ذکر شده در برخی مزارع روستاهاي تحت پوشش . است

.N, 55°36'09" E ,elev "45'13°37(یان دهستان فارس

11m (هاي هرز و اغلب در حاشیه مزارع گندم و برخی علف
گندمیان مانند علف پشمکی، یوالف و جوموشک مشاهده 

خسارت این حشره به صورت نقاط ریز سفید رنگ در . شد
). 1شکل (شود ویژه در انتهاي آن دیده میتمام سطح برگ به

سن مورچه مانند . وي سنبله مشاهده نشدتغذیه و خسارت آن ر
تاکنون در مزارع گندم روستاهاي فارسیان، لیرو، فرنگ، 
کیارام، پادل دل، سیجان، پنو از توابع دهستان فارسیان فرنگ، 
. بخش مرکزي شهرستان گالیکش مشاهده شده است

Myrmecophyesحشره کامل ماده ترتیب از چپ به راست به-1شکل alacer،Grypocoris golestanicus و خسارت آن
)اصلی(در برگ گندم

Figure 1. From left to right Myrmecophyes alacer adult female, Grypocoris golestanicus adult and
their damage on leaves of wheat (Original)



3،139581شماره،6جلد گیاهی،آفاتتحقیقات

اي مزرعهتعداد سن در هر بوته گندم، در ترین بیش
اي واقع در روستاي کیارام مشاهده و ثبت درهامنه مشرف بر د

"50'13°37(958یاد شده از سطح دریا که ارتفاع محل شد 

N, 55°38'31" E(پیش از این توسط این گونه .متر بود
از مناطق دیگري از ایران بدون ذکر میزبان محققین مختلف،

,Kerzhner and Rieger(گزارش شده است 1985;

Linnavuori and Modarres Awal, 1999; Hosseini
et al., 2000; Heiss and Linnavuori, 2002;

Linnavuori, 2007 .(
زمان با بروز سن مورچه مانند در فارسیان گالیکش، هم

در حاشیه مزارع گندم Miridaeنیز از خانواده  سن دیگري 
.N, 55°74'71" E, elev "46'39°37(روستاي ترجنلی

11m(آوري وجمعاز توابع بخش لوه و شهرستان گالیکش
Grypocorisنامبا  (Grypocoris) golestanicus Heiss

به لحاظ تاکسونومیکی به این گونه .شناسایی شد2002

این حشره .تعلق داردMiriniو قبیله Mirinaeزیرخانواده 
در حاشیه دو . شداغلب در حاشیه مزارع به وفوردیده می

اي تمشک وجود داشت و فقط در حاشیه،مورد بازدیدمزرعه 
-20که تمشک وجود داشت، جمعیت و خسارت سن تا عمق 

جمعیت و خسارت آفت در . متري مزرعه گندم زیاد بود40
این حشره پوره و حشره کامل . از گندم بودتر بیشجو مزرعه 

ولی تغذیه آن روي سنبله گندم ،کرداغلب از برگ تغذیه می
.M(عالئم خسارت مانند گونه قبلی . شدمشاهده نیز و جو 

alacer ( خسارت هاي برگبوده و نقاط سفید رنگی روي
نیز فعالیت این حشره روي یوالف . دیده قابل رؤیت است

-روي گلاز استان گلستان پیش از این،این گونه .مشاهده شد

,Asteraceae (Heteropappusهاي گیاهان Achillea,

Chrysanthemum)آوري شده استجمع)Heiss and

Linnavuori, 2002(.
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Short paper
First report of damage by two plant bugs (Hem.:Miridae) from

wheat fields of Galikesh, Golestan province, Iran.
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Abstract
The damage of two bugs was observed in wheat fields of Galikesh in May, 2015. Both species belong

to Miridae (Hemiptera: Heteroptera). One of the collected bugs was wingless and it is similar to ants. This
species was identified as Myrmecophyes (Myrmecophyes) alacer Horváth. This insect was observed in
wheat fields of Farsian and neighboring villages. It was often observed at the margin of wheat fields and
on some grass weeds. The damage of this bug has been observed as small white spots on leaf surface,
specially at tip of wheat leaves. The other mirid bug, Grypocoris (Grypocoris) golestanicus Heiss, usually
collected in the margins of wheat fields of Terjinly village. Its damage was almost same as the previous
bug. This is the first association of these two mirid bugs in wheat field in Iran.
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