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  چکیده
 Aphidius matricariaeزنبور پارازیتوئیدشته ها که از کارایی باالیی برخوردار است ، کنترل بیولوژیک یکی از مهم ترین عوامل      

Haliday (Hym., Aphidiidae) زنبور میزبانی  ترجیحرفتار در این پژوهش . می باشدA. matricariae مراحل مختلف  نسبت به
دماي (در شرایط آزمایشگاهی انتخابی و غیر انتخابی در دو آزمایش  Aphis fabae) Homoptera:Aphididae(سنی شته سیاه باقال 

داده  .ده تکرار مورد بررسی قرار گرفت با )) روشنایی: تاریکی(16:8درصد و دوره نوري  70±5،رطوبت نسبی سلسیوسدرجه  1±25
 .Aبیشترین میانگین شته هاي پارازیته شده توسط زنبور . مورد محاسبه قرار گرفت SASهاي حاصل از آزمایشات در نرم افزار 

matricariae  در مرحله سن سوم پورگی محاسبه شد 0/4±49/0و  1/8±67/0به ترتیب  انتخابی و غیر انتخابی نآزمودر هر دو .
عدم انتخاب  به آزمون در  بدون هیچ گونه پارازیتیسم وانتخابی  آزمونمربوط به  )1/0±1/0(در سن اول پورگی  میانگین کمترین 

ه سن سوم پورگی مناسب ترین میزبان در میان دیگر سنین پورگی و حشره کامل شته سیاه باقال براي ک دادنشان   نتایج . دست آمد
  .بود A.matricariaeزنبور 

  
  و ترجیح میزبانی  Aphis fabaeو Aphidius  matricariae :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

حشره کش هاي شیمیایی در کنترل شته ها که از آفات مهم به دلیل نگرانی از باقیمانده سموم در محصوالت زراعی استفاده از      
لذا استفاده از اقدامات کاربردي دیگر  نظیر کنترل بیولوژیک که جایگزین  .گیاهان زراعی و باغی و جالیزي می باشند محدود شده است

پارازیتوئید  Aphidiidae یرخانوادهخانواده هاي زیادي از زنبورها، نظ). 1و11(حشره کش ها براي مهار شته ها باشند ضروري است 
ا در کنترل آفات  مختلف به خصوص شته ها بر عهده دارند و گونه هاي بسیار زیادي از شته را رکه نقش مهمی حشرات دیگرند 
می  Aphidiidaeیکی از مهمترین گونه هاي خانواده  Aphidius matricariae Haliday, 1834زنبور پارازیتوئید . پارازیته می کنند

 آنیکی از شته هاي میزبان ). 7(گونه شته جمع آوري شده است 17گونه شته و در ایران نیز روي بیش از  40باشد که درجهان روي 
که داراي طیف گسترده اي از میزبان هاي گیاهی اعم از گیاهان  ،می باشد Homoptera:Aphididae (Aphis fabae(شته سیاه باقال 

  ). 1(ه اي و زینتی می باشد زراعی، گلخان
و چگونگی تأثیرآنهاروي میزان جمعیت  براي درك صحیح از نقش دشمنان طبیعی اعم از شکارگرها و پارازیتوئیدها در کنترل آفات

مورد دشمن طبیعی ومیزبانش یعنی آفت رفتار میزبان یابی ، دانستن وبررسی میزبان و ساختارجامعه میزبانی که درآن زندگی می کنند
  ).5و6(نظر ضروري است

 عواملی.بیان می شود تحت عنوان ترجیح درمحیط موجود میزبانهاي تعداد بهتوسط دشمن طبیعی  حمله مورد میزبانهاي تعداد نسبت
 ترجیح را تحت تاثیر قرار طبیعی دشمن از فرار براي ها میزبان وتوانایی مختلف هاي زیستگاه در شده سپري زمان جستجو، نرخ نظیر

  .بودA. matricariae شته سیاه باقال توسط زنبور پارازیتوئید   سنی ترجیح مراحل مختلفتعیین تحقیق هدف از این ).4(می دهند
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  مواد و روش ها

و از هر  ي سیاه باقالترجیح مرحله میزبانی ، از سنین اول، دوم، سوم، چهارم و حشره کامل یک روزه شته  آزمون انتخابیبراي انجام 
در معرض زنبور آگار دو درصد -ي سیاه باقالروي دیسک هاي برگی گیاه باقال روي آبشته ها .عدد شته استفاده شد 10مرحله سنی 

سپس  .ساعت حذف شدند 24پارازیتوئیدها بعد از . سانتی متر قرار گرفتند 15×10×6پارازیتوئید ماده یک روزه در جعبه هایی به ابعاد 
درصد و دوره 65±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  25±1آزمایش در دماي . شدندی شده جمع آوري و شمارش اییشته هاي موم

مرحله میزبانی، از هر مرحله سنی بطور ترجیح  آزمون غیر انتخابیبراي  .تکرار صورت گرفت 10و در )  تاریکی:روشنایی( 16:8نوري 
انجام شد  SASنرم افزار باتجزیه داده ها .تکرار انجام شد 20طبق روش باال و در مراحل آزمایش . عدد شته استفاده شد 40جداگانه، 

  .مقایسه میانگین ها با استفاده از روش توکی در سطح پنج درصد صورت گرفت. )8(
  

  نتایج و بحث
میانگین پارازیتیسم شته  انتخابیآزمون در . ی را نشان می دهندانتخابغیرو  یانتخاب آزموندو مقادیر ترجیح میزبانی در  2و1جداول 

پوره هاي سن در و وجود اختالف معنی دار با دیگر مراحل سنی، با بیشترین مقدار A.matricariaeسیاه باقال توسط زنبور پارازیتوئید  
حشرات کامل و بعد از آن پوره هاي سن چهارم در   ،پس از سن سوم پورگیبیشترین میزان پارازیتیسم  ،مشاهده شد)1/8±67/0(سوم 

هیچ کدام از  نیزغیر انتخابی  آزموندر  .محاسبه شد 1/0±1/0در سن اول پورگی کمترین مقدار با سپس پوره هاي سن دوم و درآخر 
در سن سوم   A. matricariaeپارازیتسم توسط زنبوربیشترین میانگین بور پارازیتویید پارازیته نشدند و پوره هاي سن اول توسط زن

نگین محاسبه شده در دیگر مراحل سنی اختالف ابه دست آمده با مقدار میکه مقدار میانگین به دست آمد 0/4±49/0پورگی با مقدار
شته سپس حشره کامل و سن دوم پورگی  ،در این آزمون بعد از سن سوم پورگی، سن چهارم A.matricariaeزنبور . معنی دار داشت

سن سوم   A. matricariaeبر طبق نتایج دو آزمون انتخابی وغیر انتخابی، زنبور . را براي پارازیته کردن ترجیح داده استسیاه باقال 
بر  .تخم ریزي ترجیح می دهد به عبارتی دیگرو  پارازیته کردنرا بیشتر از دیگر مراحل سنی این شته براي   A. fabaeپورگی شته 

طور  براي رشد تخم زنبور و همین ،کافی منبع غذاییدارا بودن و که شته هاي سن سوم از نظر جثه  می توان گفت نتیجهاین طبق 
خصوص سن اول منبع غذایی کافی را به پوره هاي سن دوم و .زنبور پارازیتوئید مناسب می باشد گذراندن مراحل الروي و شفیرگی

ل  نسبت به پوره هاي سن سوم در برابر پارازیته شدن پوره هاي سن چهارم  و حشرات کام همچنین .دارا نمی باشندبراي رشد زنبور 
در  .با تکان دادن پاها از زنبور پارازیتوئید فرار می کنند از خود مقاومت بیشتري نشان میدهند و   A. matricariaeتوسط زنبور 

روي آزمون انتخابی و غیر انتخابی را در هر دو  A.matricariae بیشترین نرخ ترجیح) 2007(تحریري و همکاران نتیجه اي مشابه، 
بیشترین درصد پارازیتیسم ) 1383(شاهرخی و همکاران حالیکه،در.شته سیاه باقال در سن سوم پورگی  این شته محاسبه کردند

A.matricariae بیشترین میزان ) 2006(در تحقیق طالبی و همکاران  .را روي سن دوم پورگی شته معمولی گندم به دست آوردند
در بررسی انجام شده  .روي سن سوم و چهارم پورگی دیده شد A.matricariaeتوسط زنبور  Aphis gossypiiپارازیتیسم شته 

 .L) 1382(انو همکار توسط تکلو زاده  Aphis craccivoraروي شته   Lysiphlebus fabarumترجیح میزبانی زنبور پارازیتوئید 
fabarum   سن سوم پورگی شتهA. craccivora   ترجیح می دهد را به دیگر مراحل سنی شته.   

  
  در آزمون انتخابی شته سیاه باقال روي Aphidius matricariae سمپارازیتی) خطاي استاندارد ±( میانگین -1جدول

  حشره کامل  سن چهارمپوره   پوره سن سوم  پوره سن دوم  پوره سن اول  سنین مختلف پورگی

  d1/0±1/0 c61/0±0/3  شته هاي پارازیته شده 
  

a67/0±1/8  b61/0±4/5  b73/0±1/6  

  )p >05/0آزمون توکی (میانگین هاي داراي حروف مشابه از نظر آماري تفاوت معنی دار ندارند 
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  در آزمون غیر انتخابی سیاه باقالشته  روي  Aphidius matricariae پارازیتیسم) خطاي استاندارد ±(میانگین - 2جدول

  حشره کامل  پوره سن چهارم  پوره سن سوم  پوره سن دوم  پوره سن اول  سنین مختلف پورگی
  d00/0±00/0  c24/0±35/1  a49/0±0/4  b351/0±05/3  b35/0±65/2  شته هاي پارازیته شده

  )p >05/0آزمون توکی (میانگین هاي داراي حروف مشابه از نظر آماري تفاوت معنی دار ندارند 
  

  نتیجه گیري کلی
بدن بزرگ تر هستند  را که همچنین داراي داراي سن باالتربه شدت پوره هاي  Aphidius matricariaeزنبور پارازیتویید  افراد مادة

این رفتار زنبور پارازیتویید باعث حداکثر شدن . میکنند رها نشده راپارازیته تر جوان هاي اکثرپوره و میدهند براي تخمریزي ترجیح
 . تولید مثل آن خواهد شد
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