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    ايرانيگياهپزشک دانشمجله 

  )۷۳‐۷۹(  ۱۳۸۷ ، ۱، شماره ۳۹وره د

  

  
  د کرم گلوگاه انارييتوي زنبور پارازير دما بر واکنش تابعيتاث

)Trichogramma brassicae Bezdenko(،  
 زدي يها شده از انارستانيآورجمع

  
  ۳* و حسين اللهياري۲، مريم كفيل۱ پوريترا معزيم

  ار،ي استاد وي دوره دکترناي، دانشجو۳، ۲، ۱

   دانشگاه تهرانيعي و منابع طبيس کشاورزيپرد

  )۲۵/۱۰/۸۷:  تاريخ تصويب‐۱۶/۱۰/۸۶: تاريخ دريافت(

  

  چکيده
  

 از عوامل اصلي يکيزنبورهاي تريكوگراما .  انار در ايران استيكرم گلوگاه انار، آفت كليدي باغ ها

ند به شكل مؤثري در مديريت تلفيقي آفات نتواد که ميها هستنكنترل بيولوژيك اين آفت در سطح باغ

)IPM(، پارازيتوييد سم نسل سوم پرورش آزمايشگاهي زنبوريتير رفتار پارازييتغ. دناستفاده شو 

Trichogramma brassicae Bezdenko نسبت به تغييرات انبوهي تخم ميزبان واسط آزمايشگاهي ،

 قرار ي مورد بررسيشگاهيط آزماي در شرا١٢٠ و ٨٠، ٦٠، ٤٠، ٢٠، ١٠، ٨، ٤هاي  ، در تراكم)بيد غالت(

. گراد انتخاب شد درجه سانتي٣٠ و ٢٥، ٢٠ زنبور سه دماي ي اثر دما بر واکنش تابعي بررسيبرا. گرفت

 aمقدار .  درجه سانتي گراد دوم و در دو دماي ديگر نوع سوم تعيين شد٢٥نوع واكنش تابعي در دماي 
مقدار . به دست آمد ٣١١/٠  ±٠٣٢/٠ و ٠٧٣/٠ ±٠١١/٠ درجه سانتي گراد به ترتيب ٢٥ در دماي Thو 

b و مقدار ٠٠٥/٠± ٠٠٠٧/٠ و ٠٠٢/٠± ٠٠٠٥/٠گراد به ترتيب ي درجه سانت٣٠ و ٢٠ در دو دماي  Th 

 زنبور در يسه واکنش تابعي مقايبرا.  به دست آمد٤٢٥/٠± ٠١٢/٠ و ٦١٩/٠ ±٠٢٨/٠نيز به ترتيب 

ها با استفاده از ه دادهيتجز. د استفاده شدي جديبي ترکيک معادله واکنش تابعي درجه از ٣٠و  ٢٠ يدماها

گراد ي درجه سانت٣٠ و ٢٠ ي حشره در دو دماي واکنش تابعيد نشان داد که پارامترهاين معادله جديا

  .باشندي دار مي تفاوت معنيدارا

 
 ،Trichogramma brassicae ، Sitotroga cerealella : كليدييهاهواژ

                           Ectomyelois ceratoniaeواكنش تابعي، دما ،.  

  
  مقدمه

از (ک يولوژي مختلف عوامل کنترل بيهايژگيو يبررس
 و يستي، زي متفاوت رفتاريهااز جنبه) دهاييتويجمله پاراز

ن يي تعيها  از روشيکير عوامل گوناگون بر آنها، يز تاثين
ک يولوژي کنترل بيهان عوامل در برنامهي اييارازان کيم
معيارهاي مختلفي براي ارزيابي و انتخاب عوامل . باشديم

 ي بررسيها از روشيکي). ۸(كنترل بيولوژيك وجود دارد 

 آنها يدها، مطالعه واکنش تابعييتوي پارازي رفتاريهايژگيو
  .باشديم

 –د ييتوي متقابل پارازريتاث ي رفتاري که اجزايزمان
ن يرد، ايگير قرار مي مورد تفسيک مدل کميزبان توسط يم

-يدهند که مي را به ما ارائه ميفي توصيها پارامترهامدل
زبان مورد يم ـ دييتوي روابط پارازييشگويتواند جهت پ
 ين روابط، واکنش تابعي ايعنصر اصل). ۹(رد ياستفاده قرار گ
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مطرح و ) ۱۹۴۹ (ن بار توسط سولومونينام دارد که نخست
ان تعداد طعمه مورد حمله قرار گرفته يبه صورت رابطه م

  ).۵( ديف گرديک شکارگر و تراکم طعمه تعريتوسط 
 که يزبانيل که تعداد مين دلينگ، به ايبنا به گفته هول

 از يرد تابعيگيد مورد حمله قرار مييتويک پارازيتوسط 
 استفاده شده يباشد، از عنوان واکنش تابعيزبان ميتراکم م
در واقع واكنش تابعي يك جزء اختصاصي ديناميسم . است

يد و يك عامل بسيار مهم تعيين ي پارازيتو‐جمعيت ميزبان
) ۱۹۵۹(نگ يهول).  ۱۹( باشدكننده استقرار اين سيستم مي

 يهايص داد و منحني متفاوت را تشخيسه نوع واکنش تابع
ش يوع اول با افزا نيدر واکنش تابع. آنها را به دست آورد

زبان مورد حمله قرار گرفته به صورت يزبان، تعداد ميتراکم م
ن يک حداکثر برسد و سپس ايابد تا به ييش مي افزايخط

ش ي نوع دوم با افزايدر واکنش تابع. مانديمقدار ثابت م
ش يزبان مورد حمله قرار گرفته افزايزبان، تعداد ميتراکم م

ج از ي نبوده و به تدريرت خطش به صوين افزايا. ابدييم
در . ک مقدار ثابت برسديشود تا به ي کاسته ميب منحنيش
 مورد حمله قرار گرفته به يهازبانيت نسبت مين وضعيا

در واکنش ). وابسته به عکس تراکم(ابد ييج کاهش ميتدر
 مورد حمله قرار گرفته به يهازباني نوع سوم تعداد ميتابع

ب ياست که ابتدا به ش)  شکلs( يديگموئي سيصورت منحن
ن منطبق است با يا. شوديآن اضافه شده و سپس کاسته م

تا ) وابسته به تراکم( کشته شده ياد نسبت شکارهايازد
 ياد شکارهاياز آن با ازد،پسي موجي منحنيدگيمنطقه خم

  ). ۱۲(شود يها کم مشده در دسترس، نسبت کشته
 Ectomyelois ceratoniae Zellerپره شب

(Lep: Pyralidae) موسوم به کرم گلوگاه انار در حال 
آلودگي به كرم . باشديران مين آفت انار در ايحاضر مهمتر

گلوگاه انار نگهداري و صادرات انار را به شدت تحت تاثير 
حتي در مواردي سبب برگشت محصول صادر  قرار داده و
ان شده شود كه باعث لطمه زدن به بازار صادرات ايرشده مي

 يکي شيميايي، کنترل به دليل مشكالت ناشي از). ۱۶(است 
 کنترل کرم گلوگاه انار، کنترل يار مهم براي بسيهااز روش

ن کار به شکل عمده با استفاده از ي است که ايکيولوژيب
 زنبور. رديگيکوگراما صورت مي جنس تريزنبورها

Trichogramma brassicaeهايي است كه  يكي از گونه

 مهار آفات يدر ايران به وفور يافت مي شود و مي تواند برا
کنترل ). ۶( مختلف گياهي در كشور مورد استفاده قرار گيرد

 انبوه يهاد شده در پرورشيد تولييتوي پارازيت زنبورهايفيک
ز ير ني اخيها رد که در ساليگي را در بر ميمقوله مهم

ت در يفي ککاهش). ۳(ار مورد توجه قرار گرفته است يبس
ات ي خصوصيتواند روي ميشگاهي پرورش آزمايهايکلن
زبان و يرش ميزبان، پذيافتن مي از جمله يکيولوژي و بيرفتار
با توجه به ). ۱(رگذار باشد يط تاثي محي با دمايسازگار

د ييتوي پارازيت در زنبورهايفيموارد ذکر شده، کنترل ک
 يهادر برنامهد ي است که باييهان مقولهيتري از اصليکي

 ييبنابراين از آنجا. رديک مورد توجه قرار گيولوژيكنترل ب
ت يفي قادر است در کنترل کيش واکنش تابعيکه آزما

ن پژوهش، ي، در ا)۴(رد ي مورد استفاده قرار گيعيدشمن طب
، نسبت Trichogramma brassicae  زنبوريواکنش تابع

 ير سه دمابه تراكم هاي مختلف ميزبان واسط بيد غالت د
  . قرار گرفتيمختلف مورد بررس

  
 هامواد و روش

 دييزنبورهاي پارازيتوو شناسايي آوري  جمعيابر
 جمع يبرا. شدبرداري  نمونهيزدهاي  انارستان از،تريكوگراما

از ن منظور يبد . زنبورها از روش تله تخم استفاده شديآور
 Ephestia kuehniella هاي ميزبان واسط، پروانه آردتخم

Zeller بيد غالتو Zeller  Sitotroga cerealella 
مربع شكل به ابعاد  ها روي كاغذهاي اين تخم. شداستفاده 
متر، توسط آب عسل يا چسب كاغذ  سانتي۲×۲تقريبي 

 چسبانده و سپس روي تريكوكارت نصب) بورنگ و بيبي(
و  هفته يكبار ۳ تا ۲ها ابتدا به فاصله بردارينمونه. شدند

ها در هر اين كارت.  روز يكبار انجام شد۱۰سپس به فاصله 
 درخت در ميان به تعداد ۴‐۵رديف از درختان باغ، به شكل 

ها تالش شد تا كارت.  نصب شد  عددكارت روي هر درخت،۲
 ساعت ۲۴ها پس از كارت. تمام سطح باغ را در بر بگيرند

  .جمع آوري و مورد بررسي قرار گرفتند
انارهاي پوسيده کف باغ و انارهاي لکه  رسي برنيهمچن

 و تاج  از سال قبلدار و آفت زده باقي مانده روي درخت
 در فصل زراعي به منظور يافتن تخم هاي پارازيته انارميوه 

  . انجام شدشده كرم گلوگاه انار
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آوري شده به اتاقك پرورش با زنبورهاي جمع
 ٥٥±١٠ درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي٢٥±١دماي

 ساعت تاريكي ٨ ساعت روشنايي و ١٦درصد و دوره نوري 
هاي  از تخم، پرورش و تکثير کلني زنبوريبرا .منتقل شدند 

 که در واحد انسکتاريوم بخش شدغالت استفاده  بيد
 موسسه تحقيقات گياهپزشكي  بيولوژيکتحقيقات كنترل

  پرپاراسيون، گونه پس از تهيه. شدند، توليد و تهيه ميكشور
بندي مؤسسه  بخش تحقيقات رده(  توسط ابراهيميزنبور
 Trichogramma.  به عنوان،) کشورقات گياهپزشكييتحق

brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) ،
 .شناسايي شد

 ي واکنش تابعيهاشيآزما
بيد (زبان ي مختلف تخم ميهاواکنش زنبور به تراکم

گراد مورد يجه سانت در۳۰ و ۲۵، ۲۰ يدر سه دما) غالت
 هر دما ابتدا زنبورها حداقل دو نسل يبرا.  قرار گرفتيبررس

افته و سپس در نسل سوم در ي مورد نظر پرورش يدر دماها
ش از يدر هر آزما. ش قرار گرفتنديآن دما مورد آزما

 ۲۴ کرده با طول عمر حداکثر يريگ ماده جفتيزنبورها
خاب شده بودند و ساعت كه به طور تصادفي از كلني انت

ه شده بودند، استفاده يدرصد تغذ ۲۰سپس با آب و عسل 
  .شد

 عدد ۱۲۰ و ۸۰، ۶۰، ۴۰، ۲۰، ۱۰، ۸، ۴ يهااز تراکم
 هر يبرا. ش استفاده شدي آزماي اجرايد غالت برايتخم ب

 يهاتخم.  تکرار درنظر گرفته شد۲۰تراکم دست کم 
در  A4 صفحات کاغذ يد غالت رويک روزه بيحداکثر 
ده ين و ثابت با استفاده از آب و عسل چسباني معيهااندازه
دن به زنبور از چسب يب رسي از آسيري جلوگيبرا(شد 

زبان به صورت ي تخم ميهاک از تراکميهر ). استفاده نشد
قرار داده ) cm۱۰×۱( شي آزمايهاجداگانه در داخل لوله

 ياهتخم. ک زنبور ماده رها شديشد و در داخل هر لوله 
.  ساعت از دسترس زنبورها خارج شدند۱۶زبان پس از يم

سم تا خروج حشرات کامل يتيزان پارازين ميي تعيسپس برا
 .زنبور پرورش داده شدند

 ي آن و پارامترهاين نوع واکنش تابعييتع
 دي باي دو مرحله اصلي واکنش تابعيهاه دادهيدر تجز

ن يي تعيابع نوع واکنش تديابتدا با. رديمورد توجه قرار گ
 قدرت يد، پس از آن با استفاده از مدل مناسب پارامترهاشو

برآورد ) Th (يابيو زمان دست) a(ب حمله يا ضريجستجو 
  .دشونيم

از  ІІІو  ІІ نوع يک واکنش تابعي تفکين راه برايموثرتر
 يهانسبت تخم) ۲۰۰۱انو، يجول (يکيون لوجستيهم، رگرس

  . باشديم) N(ه يبه تراکم اول) Na(ته شده يپاراز
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 بودند که با يي پارامترها P0, P1, P2, P3, P4يمقدارها

ون ين رگرسيا. برآورد شدند يينه درست نمايشيروش ب
 ي خطيهاب قسمتيا مثبت بودن شي يب و منفيزان شيم
)linear( ۲، درجه) Quadratic ( ۳و درجه) Cubic ( را در

  .دهدينشان م  باالتريهاها درجي و ۳ و ۲ درجه يهايمنحن
ه ي در جدول تجزي منحنيبا مشاهده عالمت بخش خط

عالمت مثبت .  مشخص شدي، نوع واکنش تابعيونيرگرس
) 2P (۲ بخش درجه يو عالمت منف) 1P (يبخش خط

 هر دو ي عالمت منفو ІІІ نوع ينشان دهنده واکنش تابع
 هاه دادهيدر تجز. باشديم ІІ نوع يانگر واکنش تابعيبخش ب

و مدل ) ۲معادله (نگ يسک هولي از مدل دبر حسب مورد
ن نوع ييپس از تع. استفاده شد) ۳معادله () ۱۹۷۲(راجرز 
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aN0زبان مورد حمله قرار گرفته، ي تعداد مN تعداد 
، ) ساعت۱۶( زمان در معرض قرار گرفتن Tزبان، يه مياول
aب حملهيضر(ز يت آمي نرخ حمله موفق( ،hT زمان 
 يامترهان پارييپس از تع. است ثابت ي مقدارb و يابيدست

ن پارامترها با ي بيدار آماريمورد نظر، وجود تفاوت معن
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 ن معادله،ي در ا. قرار گرفتي مورد بررس۴استفاده از معادله 
J يك indicator variable ها، است كه براي سري اول داده

ها مقدار يك در نظر گرفته مقدار صفر و براي سري دوم داده
 bختالف بين پارامترهاي ، اDThو  Dbپارامترهاي . شودمي
). ۱(دهد هاي مورد نظر را نشان مي در مجموعه دادهTh و

و براي  Th برابر ۲۰به عبارت ديگر، زمان دستيابي در دماي 
براي يافتن اختالف . مي شود DTh  + Th درجه،۳۰دماي 

مقداري  DThبين دو زمان دستيابي، بايستي ثابت شود كه 
- اختالف معني DThاگر  .نيستدار است و برابر صفر معني

  +DThو  Thداري با صفر نداشته باشد، آن گاه اختالف بين 
Th دار نيست و دو زمان دستيابي از ديدگاه آماري معني

  .مساوي هستند
 

  حثنتايج و ب
 مختلف ي در دماهاT. brassica   زنبوريواکنش تابع

 نشان داده شده ۱در شکل ) گرادي درجه سانت۳۰ و ۲۵، ۲۰(
  ها نشان داد که واكنش تابعي زنبوربررسي داده .است

T. brassicaeهاي مختلف تخم ميزبان در ، روي تراكم
 درجه سانتي گراد از نوع سوم و در دماي ۳۰ و ۲۰دماهاي 

شيب قسمت خطي منحني . باشدي درجه از نوع دوم م۲۵
 درجه به ترتيب ۳۰ و ۲۰رگرسيون لوجستيك در دو دماي 

 بود كه مثبت بودن اين شيب بيانگر ۰۰۲/۰ و ۰۲۱۶/۰
اما در دماي ). روند افزايشي(باشد واكنش تابعي نوع سوم مي

و ) ‐۰۷۹/۰( درجه سانتي گراد، اين شيب منفي بوده ۲۵
  ).۱جدول (روند كاهشي داشته است 

  
) ۱معادله (ک يون لجستي حاصل از برازش رگرسي پارامترها‐۱جدول 

  مختلفي در دماهاT. brassicae  ي واکنش تابعيهابه داده

 يخطا  برآورد  پارامتر  دما
  استاندارد

مربع 
 Pمقدار   يکا

  ۹۱۹/۰  ۰۱/۰  ۰۹۷/۰  ‐۰۰۹۸/۰  عرض از مبدا   درجه۲۰
ک يدرجه   

 )يبخش خط(
۰۲۲/۰  ۰۰۳۱/۰  ۸۳/۴۸ ۰۰۰۱/۰< 

 >۰۰۰۱/۰ ۷۱/۱۶  ۰۰۰۰۲/۰ ‐۰۰۰۰۹/۰  درجه دو  
  ۳۹/۰  ۷۱/۰  ۱۵۲/۰  ۱۲۸/۰  عرض از مبدا   درجه۲۵

ک يدرجه   
 )يبخش خط(

۰۷۹/۰‐  ۰۱/۰  ۹/۶۰  ۰۰۰۱/۰< 

 >۰۰۰۱/۰  ۵/۸۲  ۰۰۰۲/۰  ۰۰۲/۰  درجه دو  
  ۳۶/۰  ۸۵/۰  ۰۹۴/۰  ‐۰۸۶/۰  عرض از مبدا   درجه۳۰

ک يدرجه   
 )يبخش خط(

۰۰۲/۰  ۰۰۲۹/۰  ۴۳/۰  ۵۱۲/۰  

  ۰۰۰۸/۰ ۲۲/۱۱  ۰۰۰۰۲/۰  ۰۰۰۰۷/۰  درجه دو  
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 ۲۰ ي در دماهاT. brassicae زنبور ي واکنش تابع‐۱شکل 
 گراديسانت درجه) نييپا (۳۰و ) وسط (۲۵، )باال(

  

با توجه به واكنش تابعي نوع سوم زنبورها در دماهاي 
ه اين زنبورها توان گفت كگراد مي درجه سانتي۳۰ و ۲۰

نسبت به تراكم هاي مختلف ) نيي پايهادست کم در تراکم(
تخم ميزبان به شكل وابسته به تراكم عمل كرده و متناسب 

. ابدييمبا افزايش تراكم تخم ميزبان، پارازيتيسم نيز افزايش 
بنابراين در مقايسه واكنش تابعي نوع دوم و سوم در تعيين 

وان گفت كه داشتن واكنش تابعي تكارآيي پارازيتوييدها مي
 بهتري محسوب شده و ارزش بيشتري يژگيونوع سوم 

ن نکته توجه ي به ايستي اما با؛)۶( نسبت به نوع دوم دارد



 ۷۷  ...تأثير دما بر واکنش تابعي زنبور پارازيتوييد کرم گلوگاه انار : پور و همکارانمعزي  

 يها نوع سوم تنها در تراکميت واکنش تابعيداشت که مز
د، به ييتويهاست که پارازن تراکميرا تنها در اين است، زييپا

 در اين .کنديبسته به تراکم عمل مک عامل مرگ وايعنوان 
حالت پارازيتوييدها قادر به كنترل بهتر ميزبان خود هستند 

  .توانند جمعيت آن را كنترل كنندو مي
پس از تعيين نوع واكنش تابعي، پارامترهاي مربوط به 

، ميزان جستجوي )a( قدرت جستجو. ها برآورد گرديدمدل
كه تعيين  دهدمي ننشا را انجام شده توسط پارازيتوئيد

كند كه منحني واكنش تابعي با چه سرعتي به باالترين  مي
گراد  درجه سانتي۲۵در دماي  ).۵( رسدقسمت خود مي

 از معادله ديسك هولينگ به ترتيب Th و aپارامترهاي 
   ).۲جدول (، برآورد شد ۳۱۱/۰ و ۰۷۳/۰

  
در  T. brassicae ي واکنش تابعي برآورد پارامترها‐۲جدول 
 ۲۵ ي دمايهاداده(نگ ي مختلف با استفاده از مدل هوليدماها

  ) درجه۳۰ و ۲۰ ي دماهايهاداده(و مدل راجرز ) درجه
  درصد۹۵محدوده اطمينان 

  برآورد  پارامتر
خطاي 
  سطح پايين  سطح باال استاندارد

  b ۰۰۲۵/۰  ۰۰۰۵/۰  ۰۰۱۵/۰  ۰۰۳۶/۰   درجه۲۰ يدما
  Th ۶۱۹/۰  ۰۲۸/۰  ۵۶۴/۰  ۶۷۵/۰  
  R 2 ۷۱/۰        

  a ۰۷۳۵/۰  ۰۱۱/۰  ۰۵۲/۰  ۰۹۵/۰   درجه۲۵ يدما
  Th ۳۱/۰  ۰۳۲/۰  ۲۴۷/۰  ۳۷۴/۰  
  R 2 ۶۱/۰        

  b ۰۰۴۶/۰  ۰۰۱۱/۰  ۰۰۲۴/۰  ۰۰۶۷/۰   درجه۳۰ يدما
  Th ۴۳۲۶/۰  ۰۱۹/۰  ۳۸۸۵/۰  ۴۶۳/۰  
  R2 ۸۸/۰        

  

 برآورد ي درجه سانتيگراد، برا۳۰ و ۲۰در دماهاي 
استفاده ) ۳معادله ( از مدل راجرز ي واکنش تابعيپارامترها

گراد به ي درجه سانت۳۰ و ۲۰ در دو دماي bمقدار . شد
 ۶۱۹/۰  نيز به ترتيب Th  و مقدار ۰۰۵/۰ و ۰۰۲/۰ترتيب 

دار در ي وجود تفاوت معني بررسيبرا.  برآورد شد۴۲۵/۰و 
 از ،ن دو دمايد در اييتوي پارازي واکنش تابعيپارامترها

 نشان داد که يبررس.  شد استفاده۴ مدل ها بهبرازش داده
 ۲۰ در دو دماي Thو b  بين پارامترهاي يتفاوت معني دار

ن پارازيتوييد در دماي ين اي بنابرا؛ درجه وجود دارد۳۰و 
) b( درجه سانتيگراد با داشتن قدرت جستجوگري باالتر ۳۰

تر، داراي وضعيت بهتري نسبت کوتاه) Th(و زمان دستيابي 
  .باشد درجه مي۲۰به دماي 

 گونه ۶ روي ييهابا آزمايش) ۲۰۰۵( و همكاران يبيکال
، ۱۰ بومي كنيا در دماهاي Trichogrammaزنبور جنس 

 درجه سانتيگراد، نشان دادند كه ۳۵ و ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۱۵
 درجه داراي كارآيي بهتري نسبت به ۳۰زنبورها در دماي 

- رازيتيسم بودهدماهاي ديگر بوده و داراي بيشترين ميزان پا
اين نتيجه در مورد ديگر پارازيتوييدهاي تخم در آفريقا . اند

- البته در پژوهش. در شرايط ثابت دمايي، نيز به اثبات رسيد
 تريکوگراما ي زنبورهايهم براي واكنش تابعي نوع اول يها

 ۱۹۹۸ هم چنين وانگ و فرو در سال .گزارش شده است
را در Pang et Chen  T. ostriniae واكنش تابعي زنبور

 درجه سانتيگراد روي ميزبان آن، ۲۷ و ۲۰، ۱۷دماهاي 
(Lep.: Pyralidae) (Hübner) Ostrinia nubilalis ،

 درجه واكنش تابعي را از ۲۰آنها در دماي .  كردنديبررس
 درجه، واكنش ۲۷ اما در دماي ؛نوع دوم تشخيص دادند

نها نيز دماي در آزمايش آ. تابعي را نوع سوم گزارش کردند
  .باالتر، دماي بهتري براي كارآيي زنبورها بود

تاكنون مطالعات گوناگوني روي زنبورهاي جنس 
تريكوگراما و واكنش تابعي آنها نسبت به شرايط متغير 

هاي مختلف، دماها و در موارد كمي محيطي از جمله ميزبان
در اغلب اين ). ۲( هاي مختلف صورت گرفته استرطوبت
 اندها زنبورها واكنش تابعي نوع دوم را نشان دادهآزمايش

  واكنش تابعي نوع دوم را براي۱۹۸۳ر در سال يکف). ۷(
Riley T. pretiosumهاي مختلف تخم  نسبت به تراكم
 Phthorimaea operculellaزمينيسيب بيد پروانه

Zellerبه دست آورد  .  
ف هاي اخير مطالعاتي توسط محققين مختلاما در سال

انجام شده كه واكنش تابعي زنبورها را از نوع سوم تشخيص 
واكنش ) ۱۳۸۲ و ۱۳۸۱( پور و همكارانفتحي. اندداده

 T. embryophagumو Voegele  T. Pintoiتابعي زنبور
Htgهم . هاي مختلف، نوع سوم تعيين كردند را روي ميزبان

  ، نيز واكنش تابعي)۲۰۰۶(جونز و همکاران يچنين ر
T. chilonis Ishiiرا روي دو ميزبان آزمايشگاهي                         

Galleria mellonella Linnaeus و  
Chilo sacchariphagus Bojer،نوع سوم تعيين  از 

 ير از روشين امر، استفاده محققان اخيل ايد دليشا. كردند
ب تفتي اربا.  باشدين نوع واکنش تابعيي تعي برايعلم



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره دانش گياهپزشکيمجله   ۷۸

، پارازيتوييد ساقه T. brassicae، واكنش تابعي )۱۳۸۰(
هاي گراد نسبت به تراكمسانتي درجه۲۵خوار برنج در دماي 

 را از نوع سوم نشان داد، Sitotroga cerealellaمختلف 
 .Tواكنش تابعي ) ۱۳۸۳( اما لشگري و همكاران

brassicaeت هاي مختلف ميزبان بيد غال را نسبت به تراكم
  . درجه سانتي گراد، از نوع دوم تشخيص دادند۲۵در دماي 

هاي مختلف نشان همانطور كه نتايج حاصل از پژوهش
دهد، نوع واكنش تابعي زنبورهاي تريكوگراما با توجه به مي

هاي اين زنبور، نوع ميزبان، دماهاي مختلف گونه يا استرين
سان و ساير شرايط و حتي گاه در شرايط اصلي ظاهرا يك

تواند مربوط به تغيير پذيري تواند تغيير كند كه اين ميمي
زياد خصوصيات كيفي و زيستي اين زنبورها در سازش با 

زنبورهاي تريكوگراما عليرغم . شرايط متفاوت محيطي باشد
ظرافت و كوچكي ظاهري، داراي توانايي سازش زيادي با 

يي خود هاي زيادي را در كارآباشند و تفاوتمحيط خود مي
دهند كه اين عوامل، عالوه بر در شرايط مختلف نشان مي

تواند در نتايج حاصله خصوصيات ذاتي پارازيتيسم مي
  ).  ۱۶ ،۵(تاثيرگذار باشد 

  
  اريسپاسگز

ه اين پژوهش با استفاده از امكانات پژوهشي گرو
 دانشگاه تهران و گياهپزشكي دانشكده كشاورزي كرج ـ

اهپزشكي كشور انجام شد كه بخش بيولوژيك مؤسسه گي
 آقاي دكتر رضاپناه، آقاي دكتر شيرازي و ازبدين وسيله 

. گرددساير محققين و كاركنان آن بخش قدرداني مي
نگارندگان همچنين مراتب قدرداني خود را از آقاي دكتر 

پور و سركار خانم مهندس رؤيا ارباب تفتي، يعقوب  فتحي
    .دارندبابت نظرات ارزشمندشان اعالم مي
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