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دهیچک

 یب، تعدادیك كرم سیولوژیكنترل ب یكوگراما برایتر یاز زنبورها یمناسبگونۀ به منظور انتخاب 

 دیگرب و یكرم س یها م از تخمیمستق یبردار ضمن نمونه Trichogramma یزنبورها یها از گونه

مطالعه در شمال  تحت یها تخم، از باغ یها ب و استفاده از تلهیس یها ن فعال در باغدارا پولك بال

در  یتصادف در قالب طرح كامالً هایی شیشدند. آزما ییو شناسا یآور شرق استان تهران جمع

درجۀ  26و  24، 22 یو طول عمر زنبورها در سه دما یزان باروریمیسۀ و مقا یابیارز یراستا

زان ین، می. عالوه بر اگرفتزبان واسط انجام ید غالت به عنوان میفاده از تخم بوس با استیسلس

زبان یم ینسل پرورش رو پنجبعد از  یبررس تحت یها ب توسط گونهیكرم س یها رش تخمیپذ

 یها تخم با ناموارۀ  شد. سه گونه زنبور انگل یابیارز ی، از نظر آماریشگاهیواسط آزما

Trichogramma brassicae، T. pintoi  وT. embryophagum دماوند و رودهن  یها از باغ

 26و  24 یدر دماها یبررس تحت یزنبورها یج، باروریشدند. بر اساس نتا ییو شناسا یآور جمع

 ین مقدار باروریشتریوس بود. بیسلسدرجۀ  22 یشتر از دمایب یوس از نظر آماریسلسدرجۀ 

ماده در طول  یتخم به ازا 46/26و  31/13ب یترت به T. embryophagumو  T. pintoi یزنبورها

ب توسط یرش تخم كرم سیزان پذیم یابیارز ین شد. در راستاییتع یبررس تحت یزمان ۀباز

ادشده ی یها ب توسط گونهیكرم س یها سم تخمیتیزنبور، درصد پاراز یشگاهیآزما یها یكلن

زنبور  یسوش بوم ،جینتا همۀتن ن شد. با در نظر گرفییدرصد تع 64/01و  03/10ب یترت به

ب در یك كرم سیولوژیكنترل ب یها برنامهۀ توسع یبرا یمناسبۀ نیگز T. embryophagumه وار انگل

 شد. یمطالعه معرف ۀ تحتمنطق

 

 .كیولوژیب، كنترل بیكرم س ،تخمه وار پ، انگلیاكوت هایكلیدی:واژه

 

مقدمه

و  نیرت مخرب Cydia pomonella (Lineaus)ب یکرم س

 یمعرفسر جهان اب در سریس یها باغ آفت نیتر یدیکل

 مناطقی از همۀدر (. Al Bitar et al., 2010)است شده 

ن یا ،رواج دارد یریسردس ةویران که کشت درختان میا

ن یتر جیاز را یکیصورت  و به ردز حضور دایآفت ن

 مطرح است یریسردس ةویآور درختان م انیحشرات ز

(Oloumi-Sadeghi & Esmaili, 1980; Esmaili et 

al., 1993). زان خسارت آن یم ،نشدن در صورت کنترل

 31 بهنقاط  یبرخ که در یطور به رود، میشدت باال  به

 (. کرم سیبEsmaili, 1991) سدتواند بر میدرصد نیز 

الن یگ یا جلگه یا )نواحیسطح در ران از مناطق همیدر ا
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سر  متر )دربند 1411ارتفاع با  یو مازندران( تا مناطق

شمال تهران( مشاهده شده  یکوهستان یشمشك از نواح

 (. این آفت بسته به عرضRadjabi, 1986است )

ك نسل )در یتواند از  یو ارتفاع محل م ییایجغراف

ن ینسل )در فلسط 0ه، انگلستان و کانادا( تا یروس

. آفت (Setyobudi, 1989)اشغالی( در سال داشته باشد 

ساله در ایران با جمعیت فراوانی به درختان  یادشده هر

کند و  ویژه درختان سیب حمله می میوة میزبان، به

کند. از این  خسارت آن از سطح زیان اقتصادی تجاوز می

صورت یك آفت کلیدی مطرح شده است و  رو این آفت به

 (.Radjabi, 1986) کنترل تلفیقی آن الزامی است

امکان  بارةدر یبررس گذشته، مطالعه و یها از زمان

 یب با استفاده از زنبورهایك کرم سیولوژیکنترل ب

کوگراما همواره یجنس تر یژه زنبورهایو  واره، به انگل

 ،مثال یبرا .مورد توجه پژوهشگران بوده است

Mashhadi Jafarloo et al. (1998)، Rowshandel et 

al. (1998) و Mills (2005) در مقابل Dolstad (1985)، 

ن یند. با اندا یثر مؤر میب را غیك کرم سیولوژیکنترل ب

 یزنبورها یریکارگ هب تأثیر Hassan et al. (1988)حال، 

Matsumura Trichogramma dendrolimi .

را در  Hartig Trichogramma embryophagum و

کاهش خسارت کرم سیب بررسی و توان آنها در کنترل 

اند. طبق مستندات  بیولوژیك کرم سیب را تأیید کرده

 موجود، رهاسازی زنبور تریکوگراما در آمریکا توانسته

ب را کاهش یدرصد از خسارت کرم س 41است تا حدود 

 Mills(. در آزمونی که Mills et al., 2000دهد )

 ، برای مقایسۀ کارایی چهار گونه از زنبورهای(2003)

 Trichogramma platneriۀ گون انجام داد، کوگرامایتر

Nagarkatti ر دیگنسبت به  یداراشتر و معنیب کارایی

brassicae Trichogramma ۀ و گون نشان دادهها  گونه

Bezdenko، را در کاهش خسارت کرم  کارایین یکمتر

 (.Mills, 2003سیب از خود نشان داده است )

ب توسط یکرم س یعیسم طبیتیران پارازیدر ا

جان یان آذربااز است یکوگراما در مناطقیتر یزنبورها

درصد در اواخر فصل گزارش شده  16ش از یتا ب یشرق

ن درصد یانگین پژوهش، میاست. بر اساس هم

کرم  یها تخم یدر کل فصل رو یعیسم طبیتیپاراز

ذکر  یبررستحت درصد در مناطق  94تا  11ن یب بیس

 یبررس (.Mashhadi Jafarloo et al., 1998)شده است 

 ۀب در منطقیکرم ست یجمعة عوامل محدودکنند

کوگراما یتر یز نشان داد زنبورهایخسروشهر تبر

ند شو محسوب می  بیتخم کرم سة وار ن انگلیتر مهم

(Rowshandel et al., 1998به غ .)یر از زنبورهای 

 ،Trichogramma تخم متعلق به جنس ۀمرحلة وار انگل

 یها مهم از خانوادهة وار سه گونه زنبور انگل

Braconidae  وIchneumonidae یها به نامBassus 

rufipes (Nees) ،Pristomerus vulnerator (Panzer) 

 یاز رو Ascogaster quadridentata Wesmael و

و گزارش شده  یمراغه جداسازۀ ب از منطقیس یالروها

 Ranjbar Aghdam, 2009; Ranjbar Aghdam) است

& Fathipour, 2010). ها ییکایآمر الزم به ذکر است که 

انه یم یایآس یۀاز ناحرا  A. quadridentata ۀگون

پرورش  یبه فناور یابیو ضمن دست اند دهکر یآور جمع

ك کرم یك کالسیولوژیدر قالب کنترل ب ، از آنانبوه آن

(. با Mills, 2005اند ) سیب در ایالت کالیفرنیا استفاده کرده

ة روا انگل یزنبورها وجود این توان ارزشمند در فون بومی

کنترل ۀ ب، برنامیکرم س یعیران در کنترل طبیا

با استفاده از  یب در کشور حتیك کرم سیولوژیب

د انبوه آنها وجود یتول یکوگراما که فناوریتر یزنبورها

 یدر پژوهش حاضر در راستا .دارد، متوقف شده است

ب با استفاده از یك کرم سیولوژیکنترل بۀ برنام یبازنگر

کوگراما، اقدام به یترة وار انگل یهازنبور یبوم یها سوش

کنترل کرم  یآنها برا یابیو ارز یی، شناسایآور جمع

 دماوند شد.منطقه ب یس یها ب در باغیس

 

هاموادوروش
 کوگرامایتر یبوم یزنبورها یآور و جمع ینمونه بردار

دماوند و  یها ب شهرستانیس یها ن پژوهش در باغیا

انجام  1931ر سال رودهن واقع در استان تهران د

و  یاحتمال یها گونه یآور . به منظور جمعگرفت

مستقر در مناطق  یکوگرامایتر یزنبورها یبوم ینژادها

 یها م از تخمیمستق یبردار ادشده، از دو روش نمونهی

داران موجود در  پولك ر بالدیگ یها ب و تخمیکرم س

 یها تله یریکارگ ههرز سطح باغ و روش ب یها علف یرو

، از یگذار م استفاده شد. در استفاده از روش تلهتخ

که  Sitotroga cerealella Olivereد غالت یب یها تخم
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کوکارت چسبانده شده بودند، استفاده شد. یتر یرو

 یبردار ز در هر بار نمونهیب نیکرم س یها عالوه، تخم هب

 ةو مشاهد یبررستحت ته بودن یاز باغ، از نظر پاراز

که  یبیکرم س یها تخمهمۀ تند و م قرار گرفیمستق

های  دادند، برای بررسی عالئم پارازیت شدن را نشان می

بیشتر از نظر پارازیته بودن و جداسازی زنبور به آزمایشگاه 

بخش تحقیقات کنترل بیولوژیك منتقل شدند. فواصل 

صورت هفتگی از زمان شروع تشکیل میوه  برداری به نمونه

اواخر اردیبهشت ماه تا زمان  های سیب از و ریزش گلبرگ

 برداشت میوه در اوایل مهرماه ادامه داشت.

 

 زنبورها ییشناسا

آمده در  دست از شاخك و ژنیتالیای زنبورهای به

های مختلف اسالید میکروسکوپی تهیه شد.  برداری نمونه

شده بعد از شناسایی اولیه، برای تأیید  های آماده نمونه

بندی حشرات  یقات ردهشناسایی اولیه به بخش تحق

 پزشکی کشور ارسال شدند. مؤسسۀ تحقیقات گیاه

 

 زنبورها یکلن یحفظ و نگهدار

زیته پارا یها به محض خروج زنبورها از تخم

، به منظور حفظ یبررس تحت یها شده از باغ یآور جمع

 10±1آمده در دمای  دست و استقرار کلنی زنبورهای به

درصد و  01±11حدود  یوس، رطوبت نسبیسلسدرجۀ 

در  یکیساعت تار 8و  ییساعت روشنا 14 ینوردورة 

زبان ید غالت به عنوان میب یها وم، از تخمیانسکتار

 استفاده شد. یشگاهیآزما

 

 یو طول عمر زنبورها یزان باروریمیسۀ و مقا یبررس

 کوگرامایتروارۀ  انگل

های  میزان باروری دو گونه زنبور تریکوگراما، به نام

Trichogramma pintoi Voegelé وT. embryophagum 

شده بودند،  یآور جمع های سیب تحت بررسی که از باغ

 ی، ضمن طراحیشگاهیط آزمایپس از استقرار در شرا

 تأثیرش ین آزمای. در اشدسه یو مقا یابیارز ی،شیآزما

دو  یۀساعت اول 68 یزان باروریم یدما در سه سطح رو

در  ین بررسیشد. ا یمطالعه، بررس تحتگونه زنبور 

صورت  هر دو گونه و به یشگاهینسل پنجم آزما

 یتصادف کامالً یشیآزما یۀل در قالب طرح پایفاکتور

بررسی در این آزمایش  تحت ی. دماهاگرفتانجام 

 14 ینوردورة وس، یسلس درجۀ 14و  16، 11( 1±)

 یو رطوبت نسب یکیساعت تار 8و  ییساعت روشنا

 10ش با یدر هر دما، آزمادرصد بود.  01±11حدود 

تکرار انجام  10عدد زنبور ماده از هر گونه به عنوان 

طور  ك از افراد ماده که بهین منظور، هر ی. بدگرفت

ساعت از  16و با حداکثر عمر  یاصل یاز کلن یتصادف

انتخاب شده بودند، به صورت  یشگاهینسل پنجم آزما

و ارتفاع  0/1به قطر  یشیآزما یها به داخل لوله یانفراد

ها با استفاده از  لوله ۀمتر منتقل شد و دهان یسانت 11

ن افراد با استفاده از محلول آب و یپنبه مسدود شد. ا

ك یهر  یزیر زان تخمیه شدند. میدرصد تغذ 10عسل 

ساعت اول با قرار دادن  68ماده در مدت  یاز زنبورها

ر طو د غالت )تعداد تخم در هر لوله بهیك دسته تخم بی

طول  ،( در هر لوله ثبت شد. در ادامهتخم 101ن یانگیم

زبان و یتکرار بدون م 10زنبور ماده به عنوان  10عمر 

طور روزانه ثبت  هر فرد ماده در هر دما به یه برایتغذ

 یزیر زان تخمیم یآمده از بررس دست به یها شد. داده

 تحت یماده در دماها یساعته و طول عمر زنبورها 68

 یۀها تجز نرمال بودن داده یپس از بررس، یبررس

مارها با ین تیانگیمیسۀ ج، مقایانس شد. بر اساس نتایوار

درصد انجام  0در سطح احتمال  یاستفاده از آزمون توک

ها با استفاده از  داده یآمار یها لیتحلو یه. تجزگرفت

 .گرفتانجام  SASو  MINITAB یآمار یافزارها نرم

 

 یب توسط زنبورهایکرم س یها رش تخمیزان پذیم

 کوگرامایتر

کرم  یاه  رش تخمیزان پذیمیسۀ و مقا یمنظور بررس به

دو مادة  یدن آنها توسط زنبورهاکرته یب و پارازیس

عدد زنبور  T. embryophagum ،11و  T. pintoiگونۀ 

ساعت از نسل پنجم  16ماده با سن حداکثر 

نتخاب ا یصورت تصادف ادشده بهگونۀ یدو  یشگاهیآزما

 0/1به قطر  یشیآزما یها به داخل لوله یطور انفراد و به

ك از یهر  یمتر منتقل شدند. برا یسانت 11و ارتفاع 

عدد   11ش حداکثر یآزمالولۀ زنبورها در داخل هر 

کاغذ کالك به عنوان بستر  یسن رو ب همیتخم کرم س

روز در  8قرار داده شد و پس از گذشت  یزیر تخم

 01±11 رطوبت نسبیوس، یسلسدرجۀ  16 یدما
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ساعت  8و  ییساعت روشنا 14 ینوردورة درصد و 

شده توسط هر فرد  تیپاراز یها ، تعداد تخمیکیتار

کرم  یاست که پرورش الروها شایان ذکرشمارش شد. 

 ،و در ادامه گرفته بود انجام یمصنوع یغذا یب رویس

ب یکرم س یها پرك شب یزیر و تخم یریگ جفت یبرا

ب به قطر و ارتفاع یترت به یکیپالست یا ف استوانهاز ظرو

متر با استفاده از بستر کاغذ کالك  یسانت 10و 14

استفاده  Ranjbar Aghdam (2009)م طبق روش یضخ

ها  سم تخمیتیدرصد پاراز ،جیشده بود. بر اساس نتا

ها با  ماده محاسبه شد. داده یك از زنبورهایتوسط هر 

 سه شدند.یمقا یاز نظر آمار T-testاستفاده از آزمون 

 

جینتا
 شده یآور جمع یکوگرامایتر یزنبورها ییشناسا

کوگراما از مناطق یتر یبوم یزنبورها یآور در جمع

خانوادة تخم از وارة  مطالعه، سه گونه زنبور انگل تحت

Trichogrammatidae شدند: ییو شناسا یآور جمع 

Trichogramma pintoi Voegelé, 1982. 

Trichogramma embryophagum (Hartig, 1838) . 

Trichogramma brassicae Bezdenko, 1968. 

 T. pintoiهمراه با زنبورهای گونۀ  T. brassicaeگونۀ 

دست آمد،  های اولیه به برداری صورت مخلوط در نمونه و به

های بعدی از این گونه مشاهده نشد. در  برداری اما در نمونه

در آزمایشگاه که به منظور تثبیت طول پرورش زنبورها 

زمان انجام  صورت هم شده و به آوری کلنی زنبورهای جمع

حذف شد.  T. pintoiتوسط  T. brassicaeگرفت، گونۀ  می

های آفات  روی تخم T. pintoi با وجود فعالیت گونۀ

های هرز سطح باغ سیب تحت  ای که روی علف پروانه

خرداد تا شهریور ماه مطالعه مستقر بودند )این گونه از 

های هرز قابل  داران فعال روی علف پولك های بال روی تخم

های کرم سیب  دسترسی بود(، گونۀ یادشده از روی تخم

 آوری نشد، اما زنبور منطقۀ تحت بررسی جمع

T. embryophagum های تخم بید غالت و  هم توسط تله

دست  های کرم سیب به صورت مستقیم از روی تخم هم به

 و T. pintoiآمد. اختالف رنگ بارز بین دو گونۀ 

T. embryophagum وجود دارد. زنبورهای 

T. embryophagum ولی  اند، طور کامل زردرنگ به

اند. از نظر اندازه نیز  طور کامل تیره به T. pintoiزنبورهای 

تر از گونۀ  بزرگ T. pintoiزنبورهای تریکوگرامای گونۀ 

دشده تفکیك این دو گونه را از های یا دیگرند. ویژگی

 کند. تر می یکدیگر آسان

 

 ی زنبورهاکلن یحفظ و نگهدار

برای تشکیل کلنی و حفظ و استقرار آنها در آزمایشگاه، 

آمده با استفاده از تخم بید غالت در  دست زنبورهای به

درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی  16±1 شرایط دمای

ت روشنایی و ساع 14درصد و دورة نوری  01±11حدود 

ساعت تاریکی در اتاق رشد نگهداری و پرورش داده  8

های سیب تحت  گونه که ذکر شد، از باغ شدند. همان

مخلوط با  T. brassicaeبررسی زنبورهای تریکوگرامای 

دست آمد که در نهایت زنبورهای گونۀ  به T. pintoiگونۀ 

T. brassicae  در مسیر پرورش حذف شدند و امکان

های  ی آنها نیز میسر نشد چون این اتفاق در نسلجداساز

 اولیۀ پرورش حادث شده بود. در واقع وجود گونۀ

T. brassicae های اولیه  تنها با تهیۀ پرپاراسیون از نمونه

های  مشخص شد. این نکته ضرورت بررسی خلوص گونه

شده توسط تولیدکنندگان زنبور تریکوگراما را  آوری جمع

ها از یك محل  لب است که این نمونهدهد و جا نشان می

دست آمده  عدد تخم پارازیته به 91محدود و تعداد حدود 

تنها در اولین  T. brassicaeبودند. زنبورهای گونۀ 

گرفته از باغ تحت بررسی در  های انجام برداری نمونه

های بعدی  برداری شهرستان دماوند یافت شدند و در نمونه

دست نیامد. با توجه به این  ده بههیچ زنبوری از گونۀ یادش

 و T. pintoiهایی از دو گونۀ  توضیحات، تنها جمعیت

T. embryophagum آوری شده  که از محل بررسی جمع

ها  بودند، در شرایط آزمایشگاهی مستقر و در ادامۀ بررسی

 به T. embryophagumکار گرفته شدند. استقرار گونۀ  به
های بید  بر روی تخم T. pintoi  تر از استقرار مراتب سخت

 غالت بود و سه نسل طول کشید تا زنبورهای

T. embryophagum های بید غالت مستقر  روی تخم

از نسل اول  T. pintoiکه زنبورهای  شوند. در حالی

 های بید غالت را پذیرفتند. راحتی تخم آزمایشگاهی به

 

 یبررس تحت یزنبورها در دماها یبارور ۀسیمقا

 وT. pintoi گونۀ دو  یزان بارورین میانگیم

T. embryophagum درجۀ  14و  16، 11 یدر دماها
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انس یواریۀ ارائه شده است. تجز 1وس در جدول یسلس

 ةوار انگل یزنبورها یزان باروریمیسۀ ش مقایج آزماینتا

ها  نرمال بودن داده یدما، بعد از بررس 9ادشده در ی

 یاز نظر بارور یبررس تحت یها ن گونهینشان داد ب

، P ،13 =dfe=4831/1) وجود ندارد یداراتفاوت معن

1=dft ،14/1=F)ك یاثر دما در سطح احتمال  . ولی

 دار بودامعن یبررس تحت یها گونه یبارور یدرصد رو

(1111/1P< ،13 =dfe ،1=dft ،06/11=F) .طور  همین

زنبورها  یبارور مشخص شد اثر متقابل گونه و دما روی

 (.P ،13 =dfe ،1=dft ،89/1=F=1419/1) نبوددار امعن

 یزان باروریبر م ییدما یمارهایت تأثیرن یانگیمیسۀ مقا

در  یبا آزمون توک یبررس تحت یك از زنبورهایهر 

ن ین و کمتریشتریدرصد نشان داد ب 0سطح احتمال 

 تحت ین دماهایدر ب T. pintoi زنبور یزیر زان تخمیم

وس یسلسدرجۀ  11و  16 یب در دماهایترت به یبررس

ثبت شد. در  99/11±91/1و  39/91±61/1 ریبا مقاد

گونۀ  یزان باروریز میوس نیسلسدرجۀ  14 یدما

 ۀدرج 16 یدار با دمااادشده بدون اختالف معنی

تخم ثبت شده  01/18±91/1 یوس با مقدار عددیسلس

ن و یشتریز بین T. embryophagumگونۀ بود. در مورد 

 یبررس تحت ین دماهایدر ب یزیر خمزان تین میکمتر

ر یوس با مقادیسلسدرجۀ  11و  16 یب در دماهایترت به

 یزان باروریثبت شد. م 41/14±63/1و  91/1±99/14

ز بدون یوس نیسلسدرجۀ  14 یادشده در دماگونۀ ی

وس با مقدار یسلس ۀدرج 16 یدار با دماااختالف معن

 11ی تخم ثبت شده بود. در دما 64/14±63/1 عددی

 ۀگون یزیر زان تخمیوس، میسلسدرجۀ 

T. embryophagum اما در دو  ،شتر بودیگر بید ۀاز گون

از  T. pintoiریزی زنبورهای گونۀ  دمای دیگر میزان تخم

(. این موضوع بیانگر تحمل 1گونۀ دیگر بیشتر بود )جدول 

و  T. embryophagumبیشتر زنبورهای جمعیت بومی 

که در انتخاب  استن ییپا شتر آنها در دمایریزی بی تخم

 یترکمنسبتاً  ینظر که دما تحتمحل  یزنبورها برا

برخوردار  یت خاصیل فصل( از اهمیژه در اوایو دارند )به

 خواهد بود.

 

 یبررس تحت یطول عمر زنبورها در دماهایسۀ مقا

تجزیۀ واریانس نتایج آزمایش مقایسۀ طول عمر زنبورهای 

بعد از  T. embryophagumو T. pintoi گونۀ  وارة دو انگل

نشان داد  Ryan-Joinerها با آزمون  تأیید نرمال بودن داده

و دما  (1111/1P< ،13= dfe ،1=dft ،13/13=F) گونه

(1111/1=P ،13 =dfe ،1=dft ،39/68=F ) بر طول عمر

که ی دارد. در حال یدارامعن تأثیر یزنبورها از نظر آمار

ادشده بر طول عمر زنبورها ی یکتورهااثر متقابل فا

(. P ،13 =dfe ،1=dft ،16/1=F=1818/1) دار نبودامعن

در سطح  یمارها با آزمون توکین تیانگیمیسۀ مقا

زان طول عمر ین میشتریدرصد نشان داد ب 0احتمال 

و 11/11±81/1 وسیسلسدرجۀ  11 یزنبورها در دما

 یها گونه یب برایترت روز به 81/1±11/11

T. embryophagum  وT. pintoi ن طول یبود. کمتر

درجۀ  14 یز در دمایهر دو گونه ن یعمر زنبورها

روز  99/0 ±81/1و  10/1 ±88/1ر یوس با مقادیسلس

و  T. embryophagum یها گونه یب برایترت به

T.pintoi وس یسلسدرجۀ  16 یدست آمد. در دما هب

 T. pintoiگونۀ  یب طول عمر زنبورهاین ترتیز به همین

ن دما طول عمر یگر کمتر بود. در ایدگونۀ نسبت به 

 11/11±81/1ب یترت ادشده بهی یها بالغ گونه یزنبورها

دماها  همۀج، در یروز بود. بر اساس نتا 18/3±86/1 و

 T. embryophagum گونۀبالغ  یطول عمر زنبورها

ش دما یز با افزاین یگر بود. در حالت کلیدگونۀ شتر از یب

طول عمر زنبورها مشاهده شد که در  یکاهش روند

است  یعیطب ین موضوع امریموجودات خونسرد ا

 (.1)شکل 

 
. مقایسۀ تأثیر دما بر میزان باروری زنبورهای 1جدول 

 و Trichogramma embryophagumوارة  انگل

Trichogramma pintoi در شرایط آزمایشگاهی 

SE ± دماهای تحت   *میانگین میزان باروری

 بررسی

)درجۀ 

 سلسیوس(

T.  pintoi T.  embryophagum 

b19/1 ± 99/11 b63/1 ± 41/14 11 
a61/1 ± 39/91 a91/1 ± 99/14 16 
a91/1 ± 01/18 a63/1 ± 64/14 14 

های همراه با حروف التین متفاوت در هر ستون از نظر آماری  میانگین * 

 (.α% = 0اختالف معنادار دارند )توکی، 
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 Trichogramma pintoi و  Trichogramma embryophagum. مقایسۀ طول عمر زنبورهای ماده 1شکل 

 (n= 15)در شرایط آزمایشگاهی بدون تغذیه از آب و عسل  در دماهای تحت بررسی

 

 بیکرم س یها رش تخمیزان پذیم

ب یکرم س یها رش تخمیسم و پذیتیزان پارازیم یبررس

تعداد  T. embryophagumگونۀ  ینشان داد که زنبورها

گونۀ  یرا نسبت به زنبورها یشتریب یها و درصد تخم

T. pintoi سم یتیدرصد پارازیسۀ کنند. مقا یته میپاراز

را در  یبررس تحتدار شاخص ان دو گونه تفاوت معنیا

 گونه نشان داد ن دویدرصد ب 30نان یسطح اطم

(10/1P< ،3 =df ،98/6=F ؛)ن یانگیکه م ینحو به

 یب توسط زنبورهایکرم س یها سم تخمیتیدرصد پاراز

T. embryophagum  وT. pintoi و  46/19ب یترت به

درصد بود. با توجه به تفاوت در درصد  11/11

کرم  یها تخم یکه از رو ییسم و تعداد زنبورهایتیپاراز

 گونۀت یشد، مشخص شد که جمع یآور ب جمعیس

T. embryophagum ته یپاراز یبرا یتریشت بیاز قابل

گر یدگونۀ ب نسبت به یکرم س یها کردن تخم

کاربرد در  یبرا یتواند نامزد مناسب یبرخوردار است و م

 یها سم تخمیتیپاراز یباشد. در بررس ییط صحرایشرا

مشخص شد که از  T. pintoiب توسط زنبور یکرم س

ن گونه فقط سه فرد یاز ا یبررسمادة تحت فرد  11ن یب

در  یته کرده بودند، ولیب را پارازیم سکر یها تخم

 T. embryophagumگونۀ  یزنبورها همۀمقابل 

ته کرده بودند. یرفته و پارازیب را پذیکرم س یها تخم

 ۀتیپاراز یها ها نشان داد که اغلب تخم یبررس ه،در ادام

زنبور بودند و زنبورها  ةریا سه شفیدو  یب حاویکرم س

خود را درون تخم  یدتوانستند مراحل رش یراحت به

 و خارج شوند. کنندب کامل یکرم س

بحث

ب یکرم س یاز رو در گذشته T. embryophagumزنبور 

 یرو ن زنبور ازیو گزارش شده بود. ا یآور جمع

خوار برنج و کرم گلوگاه  ب، کرم ساقهیکرم س یها تخم

 یها از باغ T. pintoi. زنبور بودشده  یآور جمعز ینانار 

 ین از رویشابور و همچنیمشهد و نب مناطق یس

 Ostrinia nubilalisو  .Plusia gamma L یها تخم

(Hubner)  بوددست آمده  همغان ب ۀمنطقاز (Ebrahimi 

et al., 1998). م از یمستقطور  بهنکه یبا توجه به ا یول

، احتمال بودندب گزارش نشده یتخم کرم س یرو

دست آمده  هغ بدر با یگذار ها با تله رود که نمونه یم

 ;Akbarzadeh Shoukat et al., 2007) دنباش

Ebrahimi et al., 1998 .)در گذشتهAkbarzadeh 

Shoukat et al. (2007)، یعیسم طبیتیزان پارازیم 

 11ن یب گردو های باغ در را T. embryophagumزنبور 

 .گزارش کرده بودنددرصد  01تا 

و T. embryophagum  یطول عمر زنبورها ۀیسمقا

T. pintoi ینشان داد طول عمر زنبورهاژوهش  ن پیدر ا 

ن راستا یاست. در همتر یشب T. embryophagum گونۀ

طول  ،Akbarzadeh shoukat et al. (2007)در گذشته 

وس یسلس ۀدرج 10 ین زنبورها را در دمایعمر ا

ج یك به نتاینزد که ندبود هروز گزارش کرد 10/11

وس یسلس ۀدرج 16 یدما ق درین تحقیحاصل از ا

طول  Dadpour Moghanlou (2001)طور  نی. هماست

 ۀدرج 10 یرا در دما T. pintoi یعمر زنبورها

باً در یکه تقربود روز گزارش کرده  39/4وس یسلس
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 14و  16 یدماها یق براین تحقیان اعداد حاصل از ایم

 یطول عمر زنبورها در دماوس قرار دارد. یسلس ۀدرج

 یها گونه یوس نسبت به برخیسلسرجۀ د 11و  16

ت خوب یاست و نشان از قابل یتوجه شایانگر مقدار ید

 ن زنبورها از نظر بقا دارد.یا

 یبررس تحت یزنبورها یزیر رفتار تخم یدر بررس

 T. pintoiگونۀ  یزنبورهامشخص شد ق ین تحقیدر ا

ت یپارازند ا که در کنار همزبان خود را یم یها تخم

صورت  ماده به یزنبورها گر،ید ه عبارتبکنند.  یم

 یرو کهی نحو . بهکنند یته میها را پاراز تخم یتجمع

ار زنبورها قرار یکه در اخت زبانیم تخم یغذاك برگ ی

ك یموجود در  یها تخمتنها  زنبورها، ه بودداده شد

. ندده بودکرت یپارازرا تخم  ۀاز برگقسمت محدود 

ك تخم، یدن کرته یاززنبور بعد از پارکه  ان معنیبد

سم یتیپاراز یبرارا زبان یمن تخم یتر كیبالفاصله نزد

ن رفتار در یادامه داده بود. ا کار را وکرده انتخاب 

 کاملطور  به T. embryophagumگونۀ  یزنبورها

که را  یزبانیم یها ماده تخم یمتفاوت بود و زنبورها

پراکنده  تخم ۀصفح همۀتك در  صورت تك بهباً یتقر

ن رفتار با توجه یند. اکرده بودته ی، انتخاب و پارازبودند

توجه  شایانب یکرم س یانفراد یزیر ت تخمیبه وضع

 شتندل دایتما T. embryophagum ی. زنبورهااست

ته یپاراز بودند، یصورت انفراد شتر بهیبکه را  ییها تخم

ها  دن تخمکردا یپ یرا برا یشتریو سطح ب کنند

 .T ینسبت به زنبورهاز ینن لحاظ یجستجو کنند و از ا

pintoi شتنددا یب برتریکرم س یها افتن تخمی یبرا .

ب توسط دو یسم تخم کرم سیتیزان پارازیم یدر بررس

 د شد.أییج تین نتایز این یبررس گونۀ تحت

 Kuhlmanns & Mills یها یبا توجه به بررس

 یزنبورها یزیر مشخص شده بود که اوج تخم ،(1999)

طور  نی. هماستساعت اول  16راما در کوگیتر

اثبات کرده  ،Hegazi & Khafagi (1998) یها یبررس

 T. brassicaeزنبور  یها درصد تخم 41ش از یب که بود

در  ،ن اساسیشود. بر ا یدر همان روز اول گذاشته م

ساعت اول  68 یزیر زان تخمیز میژوهش حاضر ن   پ

 یزان باروریم یار بررسیماده به عنوان مع یزنبورها

 قرار گرفت. یابیارز تحتزنبورها 

ن از یاستر 11 یرو ،Hassan (1989)در پژوهش 

 برنامۀکوگراما که به منظور استفاده در یتر یزنبورها

ز مشابه یه بود نگرفتب انجام یك کرم سیولوژیکنترل ب

به   T. embryophagumۀق، گونین تحقیا یها افتهی

 یها ها و گونه نین استرین گونه از بیتر عنوان مناسب

 یدر باغ انتخاب و معرف یرهاساز ی، برایبررس تحت

 .Hassan et alقات یدر تحق طور همین بود.شده 

ب با یك کرم سیولوژیکنترل ب یدر راستا ،(1988)

زان کاهش یکوگراما، میمختلف تر یها استفاده از گونه

 یزنبورها یریکارگ ن آفت ضمن بهیخسارت ا

Matsumuradendrolimi Trichogramma  و 

T. embryophagum درصد  14/01و  90/41ب یترت به

 یگریها برآورد شده بود. در موارد د ر گونهدیگشتر از یب

ب با استفاده از یك کرم سیولوژیکنترل ب برنامۀاز 

Trichogramma platneri  زنبور ینژاد بوم یرهاساز

Nagarkatti خسارت  یدرصد 41کا، کاهش یدر آمر

 Mills)ن برنامه گزارش شده بود یا یب با اجرایرم سک

et al., 2000.) 

رسد  به نظر می ،با در نظر گرفتن نتایج این بررسی

تری برای  کاندیدای مناسب T. embryophagumزنبورهای 

سیب برای کنترل بیولوژیك کرم سیب  های کاربرد در باغ

ی خود ها اول از روی تخم ۀد. زیرا این زنبور در درجنباش

بعدی این زنبورها  ۀو در درج ه بودآوری شد آفت جمع

توانستند در شرایط آزمایشگاهی پس از شش نسل پرورش 

های کرم سیب را  های میزبان آزمایشگاهی، تخم روی تخم

 ریزی همچنان پذیرا باشند. میزان بیشتر تخم

T. embryophagum  تر یشو طول عمر ب کمدر دمای

بررسی  تحتدر سه دمای  T. embryophagumزنبورهای 

که  بود T. embryophagumزنبور دیگر های  نیز از برتری

مناطق سردسیر که سیب در آنها در د برای استفاده توان می

 قرار گیرد. توجه شود، مورد بیشتر کشت می
 

یسپاسگزار

دانند از  یخود الزم م برسندگان ینوله یوس  نیبد

 یژه آقا یو به ،دماوند و رودهنمنطقۀ باغداران 

 یواقع در روستا یهکتار 111ر باغ ی، مدیآباد ییحی

و مساعدت  یهمکار ۀواسط  هبجابان شهرستان دماوند، 

 قیتحقن یهر چه بهتر اجرا شدن ا یراستادر آنها 

 ند.کن یسپاسگزار
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