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  چکیده

-گونه. آیندترین پارازیتوئیدها به شمار میو از مهم Encyrtidaeمتعلق به خانواده  Ooencyrtus Ashmead, 1900 زنبورهاي جنس
هاي هاي زیادي از فعالیت این زنبورها روي سایر گروهباشند ولی گزارشها و ناجورباالن میعمدتا پارازیتوئید تخم پروانه هاي این جنس

به کار برده با موفقیت هاي کنترل بیولوژیک ي این جنس در کشورهاي مختلف در برنامهگونه از زنبورها 10بیش از . وجود داردنیز حشرات 
به .Lymantria dispar L ي برگخوار است که براي کنترل پروانه O. kuvanae (Howard, 1910)گونه،  ترینمعروفدر این راستا . اندشده

اي و جنبه هاي بیولوژیک و متاسفانه در رابطه با پراکنش، تنوع گونه. کرده استکامال استقرار پیدا  زنبوردر حال حاضر این . کار رفته است
در صورت . گونه شناسایی و گزارش شده است 6 تنهاتاکنون و اکولوژیک این زنبورها در کشور ما تحقیقات کمی صورت گرفته است 

توان از پتانسیل این حشرات مفید در کنترل بیولوژیک آفات ها میهاي پرورش آنهاي داراي کارایی باال و آشنایی با روششناسایی گونه
  .استفاده کرد

  
  ، پارازیتوئید، پرورش، کنترل بیولوژیک Ooencyrtusجنس :هاواژهکلید

  
  مقدمه

ید گونه می باشند و بیشترین گونه هاي پارازیتوئ 1270در مناطق پالئارکتیک بالغ بر  Encyrtidaeزنبورهاي توصیف شده از خانواده 
گونه از این  200حدود . باشدهاي این خانواده میترین جنسیکی از مهم  Ooencyrtusجنس. شوندها را شامل میها و پسیلشپشک

هاي متعددي از همچنین گونه. باشنداالن میبها و ناجورعمدتا پارازیتوئید تخم پروانه جنساین هاي گونه. اندجنس تاکنون شناسایی شده
ده اهاي خانو، کفشدوزكCecidomyiidaeو   Syrphidaeهاي ها، مراحل نابالغ مگسروي مراحل پورگی شتهاین جنس از 
Coccinellidae زنبورهاي خانواده ،Dryinidae  يهاي خانوادهها و شفیره مگسپروانه يشفیره، پیش Chloropidae  هاي و بالتوري

گونه از زنبورهاي این جنس در  10بیش از   .(Guerrieri et al,. 2010)اندزارش شدهگ  Chrysomelidaeو  Ascalaphidaeهاي خانواده
  ). Huang and Noyes 1994( اندکنترل بیولوژیک به کار برده شده هايکشورهاي مختلف در برنامه

  ها در کنترل بیولوژیکو اهمیت آن  Ooencyrtusهاي جنس ترین گونهمهم
 .O ،ترین گونهمهماند، به کار برده شدهبراي اهداف مبارزه بیولوژیک که   Ooencyrtusهاي جنس از زنبورهایی در بین گونه

kuvanae برگخوار  ياست که براي کنترل پروانه Lymantria dispar6( به کار رفته است( .O. kuvanae هاي پروانه برگخوار تخم 
Lymantria dispar گونه از  8و در شرایط آزمایشگاهی روي ده آورده شد بار از ژاپن به ایاالت متح این گونه اولین .کندرا پارازیته می

این حشره . پرورش داده شد )گونه 2( Lasiocampidaeو  )گونه 3( Saturniidae، )گونه Lymantriidae )3هاي ها از خانوادهپروانه
Multivoltine  تخم این گونه از سطح مزارع نیز از روي. خاب نمایدهاي متعددي را در طول سال انتاست و ممکن است میزبان 

Dendrolimus spectabilis(Lep. Lasiocampidae) همچنین تحقیقاتی به منظور بررسی نقش این پارازیتوئید . است آوري شدهجمع
. یکا انجام شده استدر شمال ایالت ویسکانسین آمر Dasychira pinicola (Lep. Lymantriidae)در کنترل پروانه برگخوار کاج 

 در حال حاضر این حشره کامال استقرار پیدا کرده و . اندصورت انبوه پرورش و رهاسازي شده ها نمونه از این حشره در امریکا بهمیلیون

http://nl.wikipedia.org/wiki/William_Harris_Ashmead
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از است که نیز یک پارازیتوئید تخم در هاوایی  Ooencyrtus johnsoni . باشدهاي کنترل آفت میجایگزین مناسبی براي سایر روش

 به نامدیگري  همچنین از گونه. است شدهبه کار رفته است و به خوبی مستقر  Murgantia histrionicaسن  کالیفرنیا براي کنترل
Ooencyrtus pallidipes براي کنترل ،Erionota thrax )این گونه . در هاوایی و موریس با موفقیت استفاده شده است) پیچنده برگ موز

. شودنیز به کار برده می Othreis fulloniaهاي کنترل بیولوژیک علیه دارد و در برنامه Lepidopteraي زیادي از راسته هادر آسیا میزبان
 Tessaratoma papillosaتخم گونه هاي مختلف ناجورباالن از جمله  که نیز یک گونه آسیایی دیگر است Ooencyrtus phongi يگونه

نیز پارازیتوئید تخم ناجورباالن ازجمله سن گندم در تمامی اروپا تا شمال آفریقا  Ooencyrtus telenomicida .کندرا در تایلند پارازیته می
نیز  Ooencyrtus utetheisaeگونه . و آسیا است که به صورت آزمایشگاهی روي گونه هاي مختلف پروانه ها پرورش داده شده است

   ).6( به کار رفته است Pseudotheraptus wayiرل بیولوژیک پارازیتوئید تخم ناجورباالن است که براي کنت
  در ایران  Ooencyrtusگونه هاي جنس 

 6تاکنون  Ooencyrtus از جنس. جنس از ایران گزارش شده است 32گونه متعلق به  90تاکنون حدود  Encyrtidaeي از خانواده
  :ه شرح جدول ذیل می باشدها بهاي این گونهمیزبان پراکنش و  ).7و  3( است شدهگونه از ایران شناسایی و گزارش 

  در ایران  Ooencyrtusگونه هاي جنس  -1ل .جدو

    خانواده  گونه  منطقه پراکنش  )گیاه(میزبان   )حشره آفت(میزبان   )پارازیتوئید(نام گونه 
Ooencyrtus cinctus Bucculatrix ulmella Bucculatricidae  نارون)Ulmaceae(   تهراناستان  
Ooencyrtus kuvanae Chrisoperla carnea, S. 

fedtchenkoi 
Chrysopiodae درختان سرو 

(Cupressaceae)  
  استان فارس

Ooencyrtus masii Ocneria terebinthina Lymantriidae  وحشی پسته
)Anacardiaceae(  

ي استان فارس، منطقه
  شده خجیرحفاظت

Ooencyrtus nigerrimus Eurygaster integriceps Scutelleridae ---  هاي تهران، استان
همدان، لرستان و 

  مرکزي
Ooencyrtus telenomicida Aelia sp. 

Eurygaster sp. 
Dolycoris bacarum 

Carpocoris fuscipinus 

Pentatomodae 
Scutelleridae 
Pentatomidae 
Pentatomidae 

مزارع غالت 
)Graminae(  

هاي تهران، استان
دان، لرستان، هم

مرکزي، مازندران، 
کرمان، آذربایجان شرقی 

  و قزوین
Ooencyrtus fecundus Eurygaster integriceps Scutelleridae  ----  آذربایجان شرقی  

  
  هاي واسطو میزبان هاي غذایی مصنوعیمیروي رژ پرورش

 Helicoverpaزنبورها، از مواد مختلف از جمله همولنف الرو سن آخر پروانه این ي غذاي مصنوعی مناسب براي تهیه جهت
armigera (Hübner)همچنین براي پیشگیري . هاي مختلف استفاده شده استهاي نمکی با نسبت، عصاره مالت، زرده تخم مرغ و محلول

با مواد  یمصنوع ییغذا میرژهاي مصنوعی حاوي ی تخمسطح خارجو  شوداز ایجاد آلودگی، از پنی سیلین و استرپتومایسین استفاده می
معموال حشراتی که از غذاهاي مصنوعی  .دونشمیآغشته  ،محلول آگار در آب او ی لینیو ی،  محلول الکل پلنیژالت محلولشامل  مختلف 

و سپس با آب مقطر  شدهضدعفونی %  10 ها با فرمالینشوند، بنابراین الزم است ظروف و تخمبیماري ویروسی می کنند ، دچاراستفاده می
  تفاوت قابل ، وجود داردزنبورها ي که در حال حاضر برا ییغذا يهامیانواع مختلف رژ روي پرورش زنبورهاي پارازیت بالغدر  .شسته شوند
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ولوژیک پروانه بییک عامل مهم کنترل  Ooencyrtus pityocampaeزنبور . )Battisti et al., 1999(نشده است گزارش يامالحظه

Thaumetopoea pityocampa زنبور در نظر گرفته شودبیشتري براي پرورش  نیپروتئباید  مطلوب آن ییغذا میرژ هیدر تهکه باشد  می. 
O. pityocampae که با انواع مختلفی از مواد غذایی(هاي مصنوعی گذاري و رشد خود را تا مرحله الروهاي بالغ روي تخممی تواند تخم 

، رشد کند و این روش به عنوان بهترین روش براي پرورش انبوه توصیه )مصنوعی پر شده و توسط یک الیه نازك غذایی پوشیده شده است
  .)2( شده است

و پروانه  Galleria mellonellaي نوکتوئیده، پروانه هاي خانوادهمعموال از تخم پروانه  Ooencyrtusبراي پرورش زنبورهاي جنس 
و پارامترهاي زیستی زنبورهاي پرورشی از قبیل طول دوره زندگی، باروري، پارازیتیسیم، شود وان میزبان واسط استفاده میباف به عن ابریشم

 .Ooencyrtus sp پارازیتوئید  زنبورکه  ه استنشان داد هابررسی .)5( گیرندنسبت جنسی و اندازه زنبورهاي ماده، مورد بررسی قرار می
(Papilionis, species- group, Encyrtidae)  يهاي پروانهتخم% 95تا حدود Eudocima fullonia (Clerck) کندرا پارازیته می .

این . پذیر استآفت امکان يالبته با وجود گیاهان میزبان پروانه ،هاي نوکتوئید غیر هدفروي انواع پروانهاین زنبور  تخمگذاري و رشد
  .)8( می باشد آنو نتایج ارزیابی ها نمایانگر استقرار  هف استرالیا رهاسازي شدپارازیتوئید در مناطق مختل

 Ocneria terebinthina بنه برگخوار پروانه تخم زنبورپارازیتوئید Ooencyrtus cf. masii پرورش به بررسی امکاندر کشور ما نیز  
 سن و ناجور باف ابریشم آرد، بید خوار، موم پروانه ابریشم، کرم نهپروا تخمهاي از کار این براي. پرداخته شده استواسط   میزبان روي

 هاي تخم در ریزي تخم براي گرایشی هیچگونه نتابج حاصل از این پژوهش نشان داد که زنبور. شد استفاده زنبورها پرورش براي گرافوزوما
 بر و معرفی O. cf. masii میزبان  عنوان به بار اولین براي فوزوماگرا سن تحقیق این در. ندارد ناجور باف ابریشم و خوار موم پروانه آرد، بید

  .)1( کرد استفاده آزمایشگاه در زنبور کلنی حفظ براي توان می آن هاي تخم از تنها که شد پیشنهاد نتایج اساس
  گیريبحث و نتیجه

 با  Ooencyrtusجنس. توجه حشره شناسان هستندها مورد در کنترل بیولوژیک حشرات آفت پارازیتوئیدهاي تخم بیشتر از سایر گروه
این از . )6( اي داردروند، جایگاه ویژهها به صورت کاربردي و با موفقیت براي کنترل آفات به کار میگونه ار آن 10که گونه  200حدود 
ر رابطه با پراکنش، تنوع گونه اي و به طور کلی تحقیقات کمی د ).7و  3(گونه از ایران شناسایی و گزارش شده است  6فقط تاکنون  جنس

هاي داراي کارایی باال و آشنایی با در صورت شناسایی گونه .)1( جنبه هاي بیولوژیک و اکولوژیک این زنبورها در ایران صورت گرفته است
  .توان از پتانسیل این حشرات مفید در کنترل بیولوژیک آفات استفاده کردها میهاي پرورش آنروش
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