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Trichogramma brassicaeزنبور  Bezdenkoپـره ھنـدي، ھاي شـب، از پارازیتوییدھاي تخم

Plodia interpunctella (Hubner) ،و بید آرد ،Ephestia kuehniella Zellerدر ایـن . باشـد، مـي

پره ھندي و ھاي شبروي تخمT. brassicaeواکنش تابعي زنبور منظور مطالعھبھتحقیق

طـور دو میزبان بھھاي مختلف تخم ھاي بدون حق انتخاب تراکمطي آزمایشبید آرد 

. قرار داده شـدندساعت٢۴بھ مدت جداگانھ در معرض یک فرد ماده پارازیتویید

ھاي ھر دو گونھ میزبان خمروي تT. brassicaeھا واکنش تابعي زنبور در این آزمایش

)a= bNo(بھ صورت تابعي از تراکم اولیھ تخـم نرخ حملھ. تعیین شدIIIاز نوع 

زمان و ٠٠٨/٠و ٠١١/٠ترتیب بھbپره ھندي و بید آرد با مقدار ھاي شبتخمروي 

ھاي با حق طي آزمایش.دست آمدبھ١٧/١ hوh٩/٠ترتیب بھپارازیتوییددستیابي

دو میزبان در معرض یک فرد مـاده پارازیتوییـد تخمھاي ترکیبيانتخاب، تراکم

-ھاي شبھاي بید آرد در حضور تخمتخمتابعي زنبور روي واکنش. قرار داده شدند

پـره ھنـدي در حضـور ھاي شـبو واکنش تابعي زنبور روي تخمIIاز نوع پره ھندي 

پره ھاي شبحملھ زنبور روي تخمنرخ. تعیین شدندIIھاي بید آرد نیز از نوع تخم

-بھزمان دستیابي پارازیتوییدو ٠/h-1٠٠۴و٠/h-1٠٠۶ترتیبھندي و بید آرد بھ

.دست آمدبھ٢۴/۴ hوh ۵٩/١ترتیب

در کـارایي T. brassicaeدر این تحقیق براي مطالعھ تاثیر سن زنبورھـاي ھمچنین 

در معرض جداگانھطورپره ھندي و بید آرد بھشبتخم ۴٠پارازیتیسم آن، تعداد 

٢۴ھـر تا زمان مرگ زنبـور مـاده.یک فرد ماده پارازیتویید قرار داده شدند

ھمچنـین بـراي . شـدداخل لولھ آزمـایش تعـویض مـيحاوي تخمکاغذیکبارساعت

-ھاي میزبان در کارایي پارازیتویید چھار گروه سني تخـممطالعھ تاثیر سن تخم

عـدد در ۴٠ھاي یک، دو، سھ و چھـار روزه بـھ تعـداد دو میزبان شامل تخمھاي

ھا نشـان داد کـھنتایج این آزمایش.معرض یک فرد زنبور ماده قرار داده شدند

ھـايتعداد تخـم،ھاي ھر دو میزبانبا افزایش سن زنبورھاي ماده و نیز سن تخم

ھـاي ھـر دو گونـھ از تخـمپارازیتھ شده و تعداد نتاج ظاھر شده پارازیتویید

تواند در برنامـھ رھاسـازي این نتایج مي. داري کاھش یافتمیزبان بھ طور معني

.این پارازیتویید در کنترل آفات انباري مفید باشد



مقدمھ-١-١

 Ephestiaد آرد یو بPlodia interpunctella (Hubner)يپره ھندشب

kuehniella Zellerيدر کشورھايانباريھااز آفات مھم فراورده

ھ از یبا تغذيدر مرحلھ الرون آفاتیا. باشنديمختلف م

حفاظت. زننديدن تار خسارت میو تنيانباريھافراورده

است يآفات از اصول مھمنیااز حملھيرانبايھافراورده

موارد يدر برخرا یاج بھ دقت فراوان دارد، زیکھ احت

.گردديميمشتريتیک حشره سبب نارضایحضور تنھا 

-ت آفات با چالشیریمدينھیھا و انبارھا در زمفروشگاه

محصوالت يابیامکان بازچرا کھ، . مواجھ ھستنديمتعدديھا

ھا و فروشگاه.ر ممکن استیدن غیخسارت دپس ازآنھا

مختلف انبار شده در کنار ھم يھافراوردهيانبارھا دارا

يطیط محیشرا.باشنديمتفاوت ميھايبندبا انواع بستھ

ش یو آسايمنظور جلب مشترھا و انبارھا بھفروشگاه

عالوه بر . آفات استتیش جمعیافزايمناسب براکارگران 

و يبا محصوالت انباريک مشتریل تماس نزدین بھ دلیا

روش يانباريھافراوردهيروھاکشکاربرد حشرهيفروشگاھ

در يات آفات حشرهیریطور معمول مدبھ. استياشتباھ

ينیتدخيھاکشھا و انبارھا با استفاده از حشرهفروشگاه

د مانند یجدنیر طبق قوانیاخيھادر سال.شديانجام م
١FQAPيانباريھاطیقابل استفاده در محيھاکشحشرهانواع

ت دادن بھ سالمت کارگران و توجھ بھ یاھم.استمحدود شده

يبرایيایمیشيھاکشان باعث شده کھ کاربرد حشرهیمشتر

مناسب نباشد کھ يو فروشگاھيانباريھاطیاستفاده در مح

آفات و يتیریمديتوسعھ راھکارھاضرورت يدھندهنشان

ن با یھمچن.)٢٠٠۵شاپ، یگر(ج استیرايھاهویر در شییتغ

يبرخين آفات رویايان اقتصادینکھ آستانھ زیتوجھ بھ ا

ر غالت باال یر ذرت و گندم و ساینظيانباريھااز فراورده

ک با یولوژیکنترل بيھابرنامھين طراحیباشد، بنابرايم

د و یتواند مفيمن مواردیادھا در ییتویاستفاده از پاراز

                                                            
1- Food Quality Production Art 2- inundative release



کاربرد يبرايکیولوژین روش کنترل بیترمناسب.ثر باشدمو

يابیارز.است٢ياشباعيروش رھاسازیيھاطین محیدر چن

وکنترل در کنترل یعوامل بيھار گونھیھا و زگونھیيکارا

. ک ضرورت داردیولوژیکنترل بيھادر برنامھيآفات انبار

مرحلھ تخم دییتویعنوان پارازبھ.Trichogramma sppزنبوران 

ش از یھا پپرهشبيھان بردن تخمیل از بیدلبھ،ھاپرهشب

نسبت بھ زاخسارتيدن بھ مرحلھ الرویخ آنھا و رسیتفر

ن یا. دنت داریارجحيرگیو شفيمراحل الرويدھاییتویپاراز

تھ یراستھ از حشرات را پاراز١١يھاتخمدھاییتویپاراز

يپولکداران داران آنھا راستھ بالیکنند کھ از بيم

ھرز (ن زنبورھاستیايبرايزبانیف مین طیشتریب

ش یبکوگرامایجنس ترمتعلق بھيھاگونھ.)٢٠٠٧وھمکاران،

ک مورد یولوژیگر در کنترل بید دیر حشرات مفیاز سا

در يادیقات زیتحقھمھ سالھوانداستفاده قرار گرفتھ

.ردیگيانجام مآنھا مورد کاربرد

طیبھ شرانسبتن زنبوریمختلف ايھاگونھيسازگار

، قدرت يزبانیح میترجشاملزبان یط و میمحمختلف

ر یو سايمیط اقلیبھ شراخوبتحملداشتن ، بااليگرجستجو

يبراوکنترلیبانتخاب عامل است کھ درعوامل باعث شده

عوامل کاربرد . رندیت قرار گیدر اولوک محلیدر استفاده 

يھااستفاده در برنامھيبراھر منطقھ يبوموکنترلیب

يسازگارشود چرا کھ آنھا، يھ میز توجیک نیولوژیکنترل ب

.زبان دارندیو ميگاھستی، زيطیط محینسبت بھ شرايبھتر

يت بومیسم توسط جمعیتیزان پارازیکھ مياما در مواقع

ت آن و در صورت یت جمعید نسبت بھ تقویبان باشدییپا

- ھمھ جانبھ نسبت بھ وارد نمودن گونھيھايز با بررساین

با .)١٣٨٠دادپور مغانلو، (دیمبادرت ورزير بومیغيھا

يکوگراما از کشورھایتريھانکھ ورود گونھیتوجھ بھ ا

يمیط اقلیبا شراينھ باال و ناسازگاریل ھزیگر بھ دلید

ت ین ضرورت دارد کھ مطلوبیبنابرانھ است، یمشکل و پر ھز

استفاده در يھر منطقھ برايبوميکوگرامایتريھاونھگ

يابیارزيانباريھاپرهک شبیولوژیکنترل بيھابرنامھ

.گردد

ط یدھا تحت شراییتویسم پارازیتیپارازیيمطالعھ کارا

يابیدر ارزک مرحلھ حد واسطیيشگاھیکنترل شده آزما

نین در ایبنابرا.ک استیولوژیعوامل کنترل بيریخطرپذ



ل یمنطقھ اردبيبوميکوگرامایگونھ تريق واکنش تابعیتحق

- د آرد و شبیبيھامختلف تخميھاتھ کردن تراکمیدر پاراز

بدون حق انتخاب و با حق انتخاب يھاشیآزمايطيپره ھند

يھاماده و سن تخمير سن زنبورھایتاثنیھمچن.شديبررس

دو گونھ ھايتخمسمیتیزان پارازیزبان در میمگونھدو

تعداد شاملد ییتوین پارازیايستیزيپارامترھاپره و شب

نسبت جنسيتھ شده، تعداد نتاج ظاھر شده،یپارازيھاتخم

مورد مطالعھ قرار ز درصد تلفات مراحل نابالغینوآنھا

.گرفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مروري بر تحقیقات گذشتھ-٢-

Trichogrammaيزنبورھايکیتاکسونومجایگاه -١-٢-١

، Trichogrammatidaeخانواده متعلق بھTrichogrammaزنبوران 

ي، زیرراستھTerebranitaگروه ،Chalcidoideaي باالخانواده

Apocritaي و راستھHymenopteraي خانواده. باشندمي

Trichogrammatidae ابراھیمي (گونھ است۶٢٠جنس و ٨٠داراي

). ١٣٧۶و ھمکاران، 

ي بزرگترین و معروفترین جنس خانوادهTrichogrammaجنس

Trichogrammatidae دوستاست و اولین بار توسط در سال ٢وو

تعداد خانوادهن یاھاي جنسریاز سا. توصیف شده است١٨٨٣

Trichogrammaجنس حال حاضردر.شناختھ شده استي کمي گونھ

بزرگترین گونھ، جزو١١٠با Oligostiaگونھ وجنس ١۴۵با 

این ھايگونھدرصد۴٠و باشنديھاي این خانواده مجنس

.شوندخانواده را شامل مي

يخت شناسیر-٢-٢-١

متر میلي۵/٠کمتر از ھاي تریکوگراماطول بدن گونھ

باشد و شن تا تیره مياي روآنھا بین قھوهبدناست، رنگ

ھا شاخک ماده، چشم آنھا بھ رنگ قرمز روشن استمعموال

زانوئي ونیز تقریبااست و شاخک نرھاو بي موزانوئي

.)٢٠٠۵گریشاپ، (استدرازيھامويدارا

ي زندگيچرخھ-٣-٢-١

زنبور درون مرحلھ تخمزندگي تریکوگراما شامليچرخھ

درون تخم میزبان و یک مرحلھ تخم میزبان، سھ مرحلھ الروي

دنبال آن خروج حشره بالغ از تخم صورت شفیرگي است کھ بھ

ھاي میزبان در طول سومین مرحلھ الروي زنبور تخم. گیردمي

این تغییر آیند کھاي تیره تا سیاه در ميبھ رنگ قھوه

ھاي مالنین در سطح داخلي غشا تخم در اثر ترشح گرانولرنگ

يطول دوره. )٢٠٠٣، ٢لندگرن و ھمپل(شود ميانجام میزبان

يدمابر اساس کاملياز تخم تا حشرهاین زنبورينشوونما

در تولید مثل جنسي .کشدروز طول مي١۵تا ٧، طیمح

                                                            
2 - Westwood 2- Lundgren & Heimpel          



وبھ جنین نرنیافتھھاي تلقیح تریکوگراما تخمزنبوران

.بھ جنین ماده تبدیل خواھند شدھایافتھتلقیح يھاتخم

درون بدن زنبور بطور Wolbachiaباکتريکھوقتيھمچنین

يبکرزایيکندھمزیست زندگي مي در ٢زایيمادهتا ٣نرزای

؛ لندگرن و ٢٠٠۵گریشاپ، (رخ دھدکوگرامایتريھاگونھ

ھاي زیستي مانند بارآوري بین برخي ویژگي.)٢٠٠٣ھمپل، 

گارسیا(زاي تریکوگراما متفاوت است ھاي نرزا و مادهگونھ

.)٣٢٠٠١و ھمکاران

تریکوگراما ھايگونھگذرانيزمستان-۴-٢-١

ي صورت مرحلھدر شرایط عادي بھھاي تریکوگراما گونھ

. کنندگذراني ميھاي میزبان خود زمستاننابالغ درون تخم

این گذران، در نتیجھ برخالف بسیاري از حشرات زمستان

شده و مناسب مکان محافظت زنبوران نیاز بھ پیدا کردن یک

يطینامساعد محشرایط درتریکوگرامايھاگونھ. ندارند

عامل. شوندمي۴ي خواب بطئيزبان وارد مرحلھدرون تخم می

محیط يدماي خواب بطئي در ورود آنھا بھ این مرحلھاصلي

.)٢٠٠۵، ۵مازدر و ساگال(است 

ي تحمل دماھاي زمینھبا تحقیق در )٢٠٠۵(ازدر و ساگالم

Trichogrammaيدو گونھتوسطپایین evanescens Westwood

کھ این دو گونھ ، گزارش کردندT. brassicae(Bezdenko)و

يگذرانھ زمستانیترک۶ھ تراسیت در ناحیبا موفققادرند 

- يسانتيدرجھ-٩ن منطقھ یھوا در ايحداقل دما.ندینما

وT. brassicaeيدو گونھدرصد ظھور حشرات کاملوگراد بود

T. evanescensبھيگذرانپس از زمستانھاي بید آرد تخماز -

بارآوري و طول عمر . درصد بود۴٠/۶۴و ٨٠/٧٨ترتیب 

گذران ھاي زمستاناز تخماین دو گونھھاي خارج شدهماده

يعنیيط معمولیکھ در شراشاھديزنبورھادر مقایسھ با

.کمتر بودودندافتھ بیگراد پرورش يسانتيدرجھ٢۵يدما

داري روي بارآوري و نرخ تاثیر معنيمختلف يدماھا

د و پراسا(یکوگراما دارد پارازیتیسم زنبورھاي تر

T. evanescensکھعنوان کرد) ١٩٩۶(٧زاکي).٢٠٠٢ھمکاران، 
                                                            

3 - Arrhenotoky    2- Thelytoky    3- Garcia et al.   4- Quescenec    5- Ozder & Saglam   6- Thrace   7- Zaki



بھ (کندروز زمستانگذراني ٩٩مدت در مصر بھقادر است 

.)٢٠٠۵ازدر و ساگالم، نقل از

ھاي در برنامھزنبوران تریکوگراما رد کارب-۵-٢-١

کنترل بیولوژیک

زنبوراناولین بار تفکر پرورش انبوه١٨٩۵در سال 

- اي در نشست حشرهتریکوگراما براي کنترل آفات پروانھ

پس از آنکھ . تاریخ طبیعي لندن مطرح شديدر موزهشناسي 

ز انبوه تخم بید پرورشسیستم ١٩٢۶در سال ٤فالندر

(Olivier)غالت (Lep.: Gelechiidae)Sitotroga cerealellaرا ابداع کرد،

کنترل يھاکوگراما در برنامھیاستفاده از زنبوران تر

در بسیاري از کشورھا رایج شد ياآفات پروانھيکیولوژیب

عتیکوگراما در طبیتريھاگونھيرھاساز). ١٩٩۶، ٢اسمیت(

و چسبیده بھ درون تخم میزبانگيشفیردر مرحلھمعموال 

، ۴وینسون و ایوانچ(دشوانجام مي٣تریکوکارتکاغذ سطح

١٩٨٠.(

د تخم حشراتییتویپارازترینرایجزنبوران تریکوگراما، 

- و بھشدهطور تجاري پرورش دادهبھھستند کھ در دنیا 

از زیاديتعدادتخمعنوان عامل کنترل بیولوژیک علیھ

ھرز (شوندرھاسازي ميمتعلق بھ راستھ بالپولکدارانآفات

پارازیتوییدزنبورھاي این خانواده، ). ٢٠٠٧و ھمکاران، 

. باشندویژه تخم بالپولکداران ميبھداخلي تخم حشرات

ھا این توانایي را دارند کھ بھ گونھھمچنین برخي از

،Hymenoptera،Diptera،Hemipteraھاي ھاي راستھتخم

Coleoptera،Homoptera،Neuroptera،Thysanoptera ،Ortoptera و

Odonataي وسیع ي دامنھدھندهحملھ کنند کھ این امر نشان

پرورش انبوه ).٢٠٠۵گریشاپ ، (میزباني این زنبورھاست 

نماينشووي علت داشتن طول دورهبھکوگراماتریھاي گونھ

آزمایشگاھي ھايروي میزبانامکان پرورش آنھاکوتاه و

صورت ھمچنین رھاسازي این زنبوران بھ. استسریمسھولت بھ

ي شفیرگي درون تخم میزبان و چسبیده بھ سطح کاغذ مرحلھ

                                                            
4 - Flanders      2- Smith       3- Trichocart         4- Vinson & Iwantsch



ھاي پارازیتوئید نیز تریکوکارت در مقایسھ با سایر گونھ

  .)٢٠٠٣لندگرن و ھمپل، (تر استساده

اکولوژي کاربردي، سیستماتیک و ژنتیکھاي ي جنبھمطالعھ

آغاز شددر سطح جھاني١٩۶٠از سال ما ھاي تریکوگراگونھ

ھاي گونھبھ بعد پرورش انبوه و رھاسازي ١٩٧٠و از سال 

اسمیت، (تریکوگراما در سطح وسیع آغاز گردید 

٣٢بیش از درساالنھرھاسازي زنبوران تریکوگراما ).١٩٩۶

٣٠در بیش از و ھاي زراعي و جنگلي میلیون ھکتار از زمین

طور عمده روي ھا بھرھاسازياین . شودميانجام کشور جھان 

فرنگي، کلم، محصوالتي نظیر ذرت، نیشکر، پنبھ، گوجھ

مرکبات و سیب،چغندرقند، برنج، سویا، انگور، توتون،

ابراھیمي و ھمکاران، (شود انجام ميھاي انباريفراورده

طور بھتریکوگراما انزنبورران رھاسازيدر ای). ١٣٧۶

- ي کرم ساقھشمال کشور علیھ پروانھدر شالیزارھايعمده

آور ذرت، انار و ھاي زیانعلیھ پروانھنیزخوار برنج و

. شودانجام ميسیب در شمال، مرکز و شمال غرب ایران 

، نقش ھاي رھاسازيبرنامھپیگیري و اجراي علمي و صحیح

ت و کاھش مصرف سموم شیمیایي اآفاینزیادي در کنترل

).١٣٧۶و ھمکاران، ابراھیمي(خواھد داشت 

ھاي تریکوگراما براي کنترل آفات ذرت، گونھرھاسازي 

 .T. دشوميانجامدر آلمان ١٩٨٠سیب، آلو و کلم از سال 

brassicaeذرت خوار اروپایي منظور کنترل ساقھھر سالھ بھ

Ostrinia nubilalis (Hubner) (Lep.: Pyralidae) در مزارع ذرت آلمان بھ

، ٥بابندریر و ھمکاران(شود ھکتار رھاسازي مي٧٠٠٠مساحت 

).٢٠٠١، ٢؛ حسن و ژانگ٢٠٠٣

کوگرامایزنبوران ترانبوه پرورشروش -۶-٢-١

Trichogrammaاستفاده از زنبوران  spp.عنوان بھ

پولکداران زیان ید مرحلھ تخم، جھت کنترل بالیپارازیتو

آور محصوالت باغي و زراعي و نیز استفاده از 

وGravenhorst (Hym.: Ichneumonidae)Venturia canescensانزنبور

Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) بھ ترتیب بھ عنوان
                                                            

1- Babendrier et al.          2- Hassan & Zhang          3- Jervise & Kidd



ي الروي شب پارازیتوئید داخلي و پارازیتوئید خارجي مرحلھ

ھندي و بید آرد کھ از آفات مھم انباري بھ شمار مي پره

یادي بھ خود جلب کرده است روند، جھت کنترل آن ھا توجھ ز

).١٩٩۶، ٣کیدس و ی؛ جرو١٣۵٧ان، یارزسپاسگ(

در تولید انبوه زنبوران تریکوگراما بر روي میزبان 

ید یواسطھ، دو اصل بیولوژیکي پرورش میزبان و پارازیتو

ھاي پرورشي، این الب واحدقمورد توجھ قرار مي گیرد و در 

اند و تخصیص دو دو اصل در دو واحد جداگانھ متمرکز شده

پرورش ھا و بقیھ جھت سوم فضا و انرژي بھ تولید میزبان

بخش ). ١٩٩۶ت، یاسم(باشد ید، امري رایج ميیپارازیتو

. باشدميزبانیمي تخمي دائماساسي تولید، داشتن ذخیره

ت کوتاه در سرما یا بھ مدنشدهتھیپارازيھانگھداري تخم

با راي بنفش یا گاما، اوي متاباني با اشعھاز طریق پرتو

روش امیدوار . باشدامکان پذیر مي،ھاممانعت از خروج الرو

زبان یتخم مسازي دراز مدت ي دیگر جھت ذخیرهکننده

.)١٩٩۶ت، یاسم(استفاده از ازت مایع مي باشد

-انسکتاریومھاي میزبان در یدھا بھ تخمینسبت پارازیتو

ھاي باال نسبت. د، نیز اھمیت زیادي دارھاي پرورش حشرات

نتاج ، افزایش تعداد٦ممکن است منجر بھ سوپر پارازیتیسم

- یین ميھاي پاتر گردد و نسبتنر و افراد با کیفیت پایین

موثر از ي غیرپارازیتیسم و استفادهکاھشتواند باعث 

رش از نسبت یک در واحدھاي پرو. ھاي میزبان گرددتخم

نظور تامین بھ ممیزبانتخمده بھ زنبور ماده 

يدرصد٨٠تا ۵٠و نسبت جنسي درصد٨٠تا ٧٠پارازیتیسم 

با استفاده از تغییر دماي محیط و .گردداستفاده ميماده

زمان خروج حشرات کاملتوانطول مدت روشنایي مي

- براي این منظور نگھداري تخم. را تنظیم کردتریکوگراما

١٢الي ۶در دماھاي ھاي تریکوگراما ھاي حاوي شفیره

دھد ھترین نتیجھ را ميگراد تا دو ھفتھ بي سانتيدرجھ

).١٩٩۶ت، یاسم(

تریکوگراماپارازیتیسم میزانارزیابي-٧-٢-١

درياشباعيبھ روش رھاساززنبوران تریکوگراما از 

لورنت و (د شواستفاده مياي کنترل بیولوژیک آفات حشره

                                                            
1-  Superparasitism          2- Laurent et al.          3- Wu et al.        4- Kolliker-ott et al          5- hassan



ي رھاسازيرنامھب). ٢٠٠٠، ٣؛ وو و ھمکاران١٩٩٨، ٢ھمکاران

صورت انبوه است کھ بھزنبور يزیادنیازمند تعداداشباعي

پرورش . شوندھاي پرورش حشرات تولید ميدر انسکتاریوم

آنھا بھ عادت کردنیدھا ممکن است سبب یانبوه پارازیتو

کارآیي شرایط مصنوعي شود و در نتیجھ میزبان و 

یزبان طبیعي اي روي مپارازیتیسم آنھا تحت شرایط مزرعھ

براي ھاي کنترل کیفيي روشبنابراین، توسعھ. ابدیھش کا

اي مزرعھکارایيپي بردن بھ عواملي کھ سبب تغییر در 

کارایي. شوند اھمیت فراواني دارندید ميیپارازیتو

تحت شرایط طور انبوه پرورش یافتھیدھاي بھیپارازیتو

ا در کنترل ر آنھیزان تاثیممنظور ارزیابيبھآزمایشگاھي

کلیکراوت و (ردیگيانجام ميعیط طبیآفات در شرا

).٢٠٠۴، ۴ھمکاران

کار کنترل بیولوژیک الزم است براي استفاده از راه

ارزیابي مضرحشراتتوانایي عامل بیوکنترل در کنترل 

تعیین خطرات زیست محیطي عامل براي ،بنابراین.شود

- عامالت بین گونھي تي در زمینھانجام مطالعات،بیوکنترل

قبل و بعد از رھاسازي ھاي غیر ھدف و عوامل بیوکنترل

ھدف اصلي در ھر عبارت دیگر بھ. باشديميضروردشمن طبیعي 

دشمن طبیعي يھامیزبانکنترلي کنترل بیولوژیک برنامھ

).٢٠٠٣بابندریر و ھمکاران، (است 

ینارزیابي و تعیي اي در زمینھامروزه مطالعات گسترده

ي دشمن طبیعي از لحاظ پارازیتھ کردن آفت گونھترینمناسب

۵حسن. شودھدف و سازگاري با شرایط محیط ھدف انجام مي

با کاربرد دشمنان طبیعي ناسازگارکرد کھ گزارش) ١٩٩٨(

متعدد يھاھاسازير،آندلیل تلفات باالي شرایط محیطي بھ

تلف ط مخدر نقاو کوتاه يرا در فواصل زمانيعیدشمن طب

).٢٠٠۶بھ نقل از بابندریر و ھمکاران، (کند يجاب میا

و درصد پارازیتیسم از پذیرش میزبان،سرعت جستجوگري

ھايگونھکارآیيقابل استفاده براي تعیین معیارھاي

ن.ھستندتریکوگراما  -و وان) ٢٠٠۶(٧استیدل و ھمکارا

يھات گونھیزان موفقیم) ٢٠٠٠(٢و ھمکارانزویکھ

رش یو پذيجستجوگروگراما در مزرعھ را با سنجش سرعت کیتر

زبان یرش میمطالعھ کردند و متوجھ شدند کھ پذزبانیم

                                                            
7 - Steidle et al.     2- Van Hezewijke et al.      3- Kalyebia et al.     4- Hou et al.



نقل از گریشاپ بھ(جستجوگري میزبان است موثرتر از سرعت 

جھ ینت)٢٠٠١(استیدل و ھمکاران ). ٢٠٠۶و ھمکاران، 

میزان مواجھھ با میزبان پایین باشد و، وقتي کھگرفتند

رش یپذباشد،پاییننیز محصول ي اقتصادي آستانھنھمچنی

در يشتریر بیزبان، تاثیمينسبت بھ سرعت جستجوگرزبانیم

.داردکوگرامایتريھات گونھیزان موفقیم

گزارش کردند کھ سرعت ) ٢٠٠٠(ھزویک وھمکاران وان

کیفي براي تعیین کارآیي مھميھامعیارازيکیجستجوگري 

آنھا سرعت جستجو، . یکوگراما استاي زنبوران ترمزرعھ

را با RileyT. minutumھايسرعت راه رفتن و فعالیت ماده

گیري استفاده از یک سیستم ویدئویي اتوماتیک اندازه

روزه، دو ٣و ٢زاي ھاي مادهسرعت جستجوگري ماده. كردند

افراد ولي سرعت جستجوگري . روزه بود١ھاي برابر ماده

.نین یکسان بودي سنرزا در کلیھ

در یدیپارازیتوھايگونھمنظور ارزیابي کارآیيبھ

نظیرچندین ویژگي زیستي ھاي میزبانپارازیتیسم گونھ

سرعت جستجوگري، بارآوري، طول عمر و نسبت زبان،یرش میپذ

.شوندھاي مورد مطالعھ تعیین ميھر گونھ روي میزبانجنسي 

پارازیتھ شده توسط تعداد تخم )٢٠٠۵(٣کالیبي و ھمکاران

اي را، معیاري براي ھر زنبور ماده در شرایط مزرعھ

.ارزیابي کاراي زنبوران تریکوگراما در نظر گرفتند

عوامل زیستي و قات متعدد انجام گرفتھیبر اساس تحق

گونھ و زیرگونھ تریکوگراما، :ماننديمتعددغیر زیستي

طول عمر و آوري،، سرعت جستجوگري ، زادمادهيھازنبورسن

ھاي نسبت جنسي نتاج زنبور، گونھ میزبان، تراكم تخم

ھاي میزبان، مکان تخمگذاري میزبان و میزبان، سن تخم

اي زنبورھاي تریکوگراماي گونھ گیاھي در كارایي مزرعھ

).٢٠٠۶، ۴ھو و ھمکاران(رھاسازي شده موثر ھستند 

نماي ي میزبان در نشووتاثیر تغذیھ-٨-٢-١

یدھایپارازیتو



موجود ٨يھانیت غذا و توکسیفیھ، نوع غذا، کیزان تغذیم

زبان را از یت میزبان، مطلوبیميمورد استفادهيدر غذاھا

دھد ير قرار مید، تحت تاثیتوئیپارازينمانقطھ نظر نشوو

ر و ؛ میگ١٩٩۶، ٢؛ ھاروي و ھمکاران١٩٩۶، دیکجرویس و (

دادند کھ نشان ) ١٩٩۶(و ھمکاران يھارو.)١٩٩٨، ٣لوک

Venturiaينشو و نمايبرايھندپرهشبيت الروھایمطلوب

canescens، يادیبھ مقدار زاست،يد داخلییتویپارازکیکھ

رد، بھ یگيت غذا قرار میفیھ و کیزان تغذیر میتحت تاث

الرو سن يافتھ رویپرورش يدھاییتویب کھ پارازین ترتیا

از نظر مقدار و (۴رکاملیغيغذاپرورش یافتھ رويسوم 

سھ با یو تلفات باالتر در مقايطوالنينشو و نما،)تیفیک

ھ کرده یتغذيھازبانیميافتھ رویپرورش يدھایتوئیپاراز

در با این وجود.را داشتند۵مطلوبيغذاير کافیاز مقاد

اختالف ،یيظاھر شده از ھر دو گروه غذايزنبورھايجثھ

نشان دادند ) ١٩٩٨(لوک ر و گیم. وجود نداشتيداريمعن

 Lyctocorisشکارگر يمورد حملھيپره ھندشبيکھ تعداد الروھا

campestris (Fabricius) (Hem.:Anthocoridae)يغذاریرا تحت تاث

- بھ.گیرديمقرار )یوالفذرت کامل، گندم کامل و (يمصرف

طوري کھ الروھاي پرورش داده شده روي ذرت و گندم بیشتر 

- پرورش داده شده روي یوالف، مورد حملھ قرار مياز الروھا

.گیرند

میزبان یابي-٩-٢-١

ھاي گونھیابي روي رفتار میزبانايگستردهتحقیقات

اند این تحقیقات نشان داده.استگرفتھانجامتریکوگراما 

، ان تریکوگرامازنبورھاي ھگونبا وجود توانایي پرواز کھ

ھا ماده. گیرده رفتن صورت ميرابامیزبان ياولیھيجستجو

ھاي ي مکانیسموسیلھاي میزبان را بھھقادرند کیفیت تخم

شامل بویایي، چشایي، بینایي و حس المسھ ارزیابي حسي

).٢٠٠١؛ استیدل و ھمکاران، ٢٠٠۶ھو وھمکاران، (کنند 

ھا از عوامل مھم در جستجوگري و یافتن میزبانگریدیکي

ھاي تریکوگراما، وصا در مورد گونھیدھا خصیتوسط پارازیتو

حضور ).٢٠٠۶گریشاپ و ھمکاران، ( تراکم میزبان است 

ي دھندهخمریزي کھ نشانپره در اطراف محل تھاي بال شبفلس

یابي ان است، از عوامل موثر در میزبانھاي میزبحضور تخم
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مواد ترشح شده از ھمچنین . تریکوگراما مي باشدزنبورھاي

در افزایش گریدمل ھاي میزبان ھدف، ازعواھھاي گونتخم

این . مي باشدکوگراما ھاي تریگونھیابي کارایي میزبان

زنبورھا ھنگام مواجھھ با چنین عالئمي یا بھ طور مستقیم 

کنند یا در مکاني کھ محرک سمت منبع شیمیایي حرکت ميبھ

آنھا بھ منظور وجود دارد متوقف شده و رفتار جستجوگري 

استیدل و (یابد يھاي میزبان افزایش متھ کردن تخمپارازی

بعد از پیدا کردن محل مادهزنبورھاي ). ٢٠٠١ھمکاران، 

و با کردهشاخک جستجو ، تخم ھاي میزبان را توسط میزبان

. کنندگیري ميرا اندازهمیزبان محیط آنتخم چرخیدن روي 

زنبور ھاي گذاشتھ شدهتعداد تخماین کار از لحاظ 

جثھوقتي زنبور .موثر استمیزبان رويرازیتوییدپا

نسبت . کندمييزیدر آن تخمرمیزبان را مناسب تشخیص داد، 

تریکوگراما بھ انزنبورتولید شدهنتاج تعداد جنسي و 

استیدل و ؛ ٢٠٠۵گریشاپ، (دارديبستگي میزبان اندازه

).٢٠٠١ھمکاران، 

-مادهروي آزمایشبا انجام) ٢٠٠١(استیدل و ھمکاران 

این زنبور يجستجوکھ زمان کردندگزارش T. carvareaھاي

- فلسيحاوکاغذ صافي ھاي میزبان چسبیده شده رويتخمروي

ھاي میزبان چسبیده شده روي پره در مقایسھ با تخمھاي شب

. داري بیشتر استطور معنيبھ،)شاھد(فلس کاغذ فاقد

وده بھ فلس در تیمارھاي آلشده روييسپرزمان ھمچنین 

T. pretiosumمقایسھ با تیمارھاي آلوده نشده بھ فلس Riley

.)٢٠٠١استیدل و ھمکاران، (داري را نشان داد اختالف معني

پارازیتھ کردن درپیچیدگي زیستگاه تاثیر-١٠-٢-١

تریکوگراماھا توسط زنبورانتخم

طي آزمایشاتي تاثیر پیچیدگي خرد ) ٢٠٠۵(گریشاپ 

ھاي انباري را روي کارایي جستجوگري سھ در محیطزیستگاه 

 .Tو  T. ostriniae, Trichogramma deion(گونھ زنبور تریکوگراما 

pretiosume (ھندي مورد ارزیابي پرهھاي شبدر یافتن تخم

عنوان عوامل ھر سھ گونھ پارازیتویید بھ. قرار داد

- در فروشگاهPlodia interpunctellaھندي پرهبالقوه بیوکنترل شب

.شونديمھا و انبارھا معرفي 



یک فرد ماده تازه ظاھر ھایيبراي این منظور طي آزمایش

- سھ گونھ زنبور پارازیتویید داخل پتريھرکدام شده از 

سھ تیمار خالي، متر کھ حاويسانتي١٠ھایي با قطر دیش

تھاي خرد شدهدانھآرد و ھاي کاغذي ھمراه دیسکبھ٩ي غال

سازي ، رھابا تراکم مشخصپره ھندي شبھاي تخم ي دستھحاو

ھاي تخم چسبانده شده با دیسکھاي کاغذي حاوي دستھ. شدند

مدت دو ساعت در اختیار پارازیتوییدھاي تراکم مشخص بھ

ماده قرار داده شدند و سپس درصد پارازیتیسم و تلفات 

ي وخالپتريظروفدرT. deionيگونھ.ھا محاسبھ شدندتخم

ھاي تخمحاوي آرد در مقایسھ با دو گونھ دیگر پتريظروف

ھمچنین نرخ پارازیتیسم و . پارازیتھ نمودبیشتري را 

داري بیشتر از طور معنيھھاي خالي بھا در پتريتلفات تخم

.بودي غالتھاي خرد شدهدانھھاي کوچک حاوي آرد یاپتري

ھاي حاوي ھر سھ گونھ، پارازیتیسم پاییني در پتري

 .T. ھاي غالت در مقایسھ با بقیھ تیمارھا داشتنددانھ

ostriniaeراه رفتن اختصاص داد ش را بھیشتر زمان آزمایب

.Tکھدر صورتي pretiosomeھمچنین . حرکت بودبيوقت بیشترT. 

pretiosume طي طول دوره آزمایش زمان بیشتري را براي

ھا اختصاص ا سایر تخمپارازیتیسم اولین تخم در مقایسھ ب

T. deionدر بین سھ گونھ پارازیتویید مطالعھ شده، . دادمي

- ميP. interpunctellaترین گونھ براي کنترل بیولوژیک مناسب

کھ مشخصھ آن غالت یا آرد (ریزچھ زیستگاه دانھباشد، گر

جستجوگري ممکن است کارایي) ریختھ شده بر زمین است

نابراین در زمان رھاسازي زنبور را کاھش دھد، ب

.پارازیتوییدھاي تخم این مسالھ باید در نظر گرفتھ شود

میزانتاثیر تراکم تخم میزبان روي-١١-٢-١

پارازیتیسم 

روي تیمار با آرایش T. deion) ٢٠٠۵(شاپ یگرشیدر آزما

ھاي بیشتري را نسبت و چھار تخم در ھر پچ تخم٣*١٠٣پچ

T. pretiosumکردپارازیتھ.T. ostriniae وقتي کھ تراکم تخم
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،ھا ھم بیشتر باشدھا بیشتر باشد و تراکم پچدرون پچ

در T. deionدر مقایسھ، . کردھاي بیشتري را پارازیتھ ميپچ

ھا بیشتر باشد و حتي تراکمپچکھ تراکم تخم درون حالتي

در .کرديمھاي بیشتري را پارازیتھھا کمتر باشد، پچپچ

سمیتیدر درصد پارازتراکم پچ تاثیريT. pretiosumردمو

.نداشت

ترین گزینھ براي تواند مناسبميT. deionجھ گرفتینتيو

ھاي افزایشي باشد ھندي طي رھاسازيپرهکنترل بیولوژیک شب

ھاي بیشتري را نسبت بھ دو گونھ دیگر تخمچرا کھ

، تراکم تخم T. ostriniaeکرد و در مقایسھ با پارازیتھ مي

ھا تاثیر زیادي در کارایي پارازیتیسم این گونھ درون پچ

.نداشت

تخم در ھر پچ ۴با،۶*۶در الگوي فضایي با آرایش پچ

و کارایي T. ostriniaeبیشتر از T. deionکارایي جستجوگري 

 .Tبنابراین،. بودT. pretiosomبیشتر از T. ostriniaeجستجوگري 

pretiosomوي جستجوگري تصادفي حتمال زیاد از یک الگبھ ا

باروري دو گونھ ) ٢٠٠۴(٢میلز و کھلمن. دکنتبعیت مي

ھاي انفرادي و را روي تخمT. platneriو T. pretiosumزنبور

گراد مطالعھ سانتيدرجھ٢۵آرد در دماي بید اي دستھ

تخم ١۶تخم بھ حالت انفرادي و ١۶در این مطالعھ . کردند

اي روي یك تكھ كاغذ در معرض یک عدد زنبور ت دستھبھ حال

قرار داده T. platneriو T. pretiosumماده تازه ظاھر شده 

یک ساعت انجام ازشده بعدھاي پارازیتھشمارش تخم. شدند

ھاي تخمT. platneriاي میزبان، ھاي دستھدر گروه تخم. شد

ھمچنین . کردپارازیتھT. pretiosumکمتري را در مقایسھ با 

این گونھ زمان تخمگذاري بیشتري در پارازیتھ کردن 

. ھاي انفرادي سپري كرداي در مقایسھ با تخمھاي دستھتخم

در مقایسھ زمان تخمگذاري و تعداد تخمھاي پارازیتھ شده 

اي و انفرادي ھاي دستھدر ھر دو گروه تخمT. pretiosumتوسط

.یکسان بود



بندي و ارتفاع مھندسي قفسھتاثیر ساختار-١٢-٢-١

زنبوران پارازیتویید یيرھاسازي در کارآ

بندي اثرات نوع قفسھیيھاشیآزمايط) ٢٠٠۵(شاپ یگر

ز بندي و بستھ)٢-١و شکل ١-١شکل (،٢و گوندوال١١با

با رھاسازي T. deionارتفاع رھاسازي را روي کارایي زنبور 

یتھ کردن تراکم مشخص ھا در پارازھاي قفسھاي در بخشنقطھ

در شرایط آزمایشگاھي مورد ارزیابي يھندپرهشبھايتخم

بندي نوع در قفسھT. deionنتایج نشان داد کھ .قرار داد

ھندي را پرهھاي شبباز بیشتر از نوع گوندوال تخم

بندي ھمانطور کھ در شکل مشخص است قفسھ.کندپارازیتھ مي

.ھا استي مرکزي مابین قفسھرهداراي یک دیواگوندوالنوع 

ھندي در ارتفاعات مختلف در پرهالگوي پارازیتیسم تخم شب

این متفاوت بود بھ) گوندوالو باز(بندي ھر دو نوع قفسھ

ترتیب کھ الگوي درصد پارازیتیسم زنبور، از ردیف میاني 

بنابراین الزم است در . تر بودھاي پایینبھ طرف ردیف

.رھاسازي در چندین نقطھ انجام شودگوندوالعبندي نوقفسھ
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نوع يبندقفسھ-١-١شکل

gondola

نوع يبندقفسھ-٢-١شکل 

open

حرکتسرعت -١٣-٢-١

یابي آنھا توانایي میزبانبر ي ماده زنبورھاحرکت سرعت 

ھاي کردن تخمي آنھا در پارازیتھ و نیز توانایي بالقوه

شود کھ زنبورھا سبب ميحرکت سرعت باالي . استموثرمیزبان 

در . تري را براي یافتن میزبان جستجو کنندي وسیعمنطقھ

در ) ٢٠٠١(ي انجام یافتھ توسط استیدل و ھمکاران مطالعھ

 .T. brassicae ،Tتوانایي میزبان یابي سھ گونھ يزمینھ

pretiosumوT. carvareaشده است کھ گزارشT. carvarea در

ابي و یتوانایي میزبانT. pretiosumو T. brassicaeمقایسھ با

.بیشتري داردحرکت سرعت 

 .Tایي توانایي پراکنشدر مطالعھ) ٢٠٠۴(١٢وانگ و شیپ

pretiosum را با رھاسازي از یک نقطھ و رھاسازي از چند

کردند و فرنگي بررسيھا روي گیاه گوجھنقطھ در گلخانھ

T. pretiosumگزارش کردند کھ با رھاسازي از یک نقطھ، ماده

  ۶٧/٠در حدود طور روزانھ طي چھار روز بعد از رھاسازي بھ
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Abstract:

Trichogramma brassicae Bezdenko is egg parasitoid of Indianmeal moth, Plodia interpunctella (Hubner) 

and Ephestia kuehniella Zeller. In this researchin order to study of functional response of T. brassicae on 

eggs of Indianmeal moth and Mill moth during no-choice experiments, different egg densities of two hosts 

were seperatly offered to one female of parasitoid wasp for 24 h. In no-choice experiments, T. brassicae

exhibited a type III functional response to densities of eggs of two hosts. Attack rate as a function of initial 

egg densities (a= bN0) for T. brassicae on eggs of Indianmeal moth and Mill moth were estimated with b= 

0.008 and b= 0.011 respectively and handling time were calculated 1.17 and 0.9 h, respectively. In choice 

experiments, combined egg densities of Indianmeal moth and Mill moth, were offered to one female of 

parasitoid for 24 h. T. brassicae exhibited a type II functional response on egg densities of Mill moth in 

present of Indianmeal moth eggs and type II functional response on egg densities of Indianmeal moth in 

present of Mill moth eggs. Attack rate (a) of T. brassicae on the eggs of Indian meal moth and Mill moth 

were calculated 0.004 and 0.006 h-1 respectively, and handling time were calculated 4.24 and 1.59 h 

respectively. Also, In this research, we study the effect of female parasitoid's age in their efficiency, forty 

eggs of Indianmeal moth and Mill moth were seperatly offered to one female of parasitoid. Eggs in each 

laboratory tube was renewed every 24h until the death of the parasitoid female. Also to study the effect of 

egg age of two hosts in parasitoid efficiency, the four age groups of egg of two hosts, including one, two, 

three and four day old egg baches of 40 were seperatly offered to one female of parasitoid for 24 h. The 

results of these experiments revealed that the number of parasitized eggs and emerged offsprings of 

parasitoid were decreased significantly with increasing of parasitoid age and hosts egg’s age. These results 

can be useful in release program of this parasitoid for control of storage pests.
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