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  چکیده
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 Ephestia اسـت و بـه راحتـی روي بیـد آرد     ممتـازي  اقلیمی، داراي جایگاه مختلف شرایط به نسبت سازگاري در نظیربی استعداد وسیع جغرافیایی و
kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae)، هاي غذایی بید آرد (رژیم  ثیر رژیمانبوه زنبور پارازیتویید، تأ پرورش سازيشود. به منظور بهینه پرورش داده می

I- آرد گندم، سبوس، آرد ذرت، مخمر نان و گلیسرین؛ رژیم II- آرد گندم، سبوس، آرد جو، مخمر و گلیسرین؛ رژیم III-  آرد جو، مخمر نان و گلیسرین
 14 درصد و دوره نوري 60±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  25±1ندم، آرد جو و آرد ذرت) بر شایستگی زنبور پارازیتویید، در دماي آرد گ -IVو رژیم 

، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان پارازیتیسم را III ، وIIساعت تاریکی در نسل دوم و چهارم مطالعه شد. بر اساس نتایج، تیمار  10 ساعت روشنایی و
در نسل چهارم نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود. به طور جداگانه در هر  II و III نسل چهار داشتند. درصد ظهور افراد کامل پارازیتویید در تیمارهايدر 

زایش طول دوره باعث اف IIداري در تیمارهاي مختلف نداشت. تیمار  دو نسل (نسل دوم و چهارم) مورد مطالعه، نسبت جنسی زنبورهاي ماده تفاوت معنی
  شود. پیشنهاد می T. brasiccae براي پرورش زنبور پارازیتویید IIزندگی و نرخ پارازیتیسم زنبور شد که با استناد به نتایج، تیمار 

  
  کنترل بیولوژیک آرد گندم، پارازیتیسم، طول دوره زندگی، کلیدي: هايواژه

  
    1 مقدمه

 آفات مهار ن و تواناییبود تخصصی تنوع، لحاظ به ها پارازیتویید
حشرات  هستند. این اهمیت داراي زراعی هاي از اکوسیستم بسیاري در

 کـاهش  را هـا  از آن ناشـی  خسـارات  و در نتیجـه  آفات جمعیت مفید
 هـا  بـین آن  در کننـد.  مـی  جلـوگیري  هـا  آن طغیـان  از و دهنـد  مـی 

 .Trichogramma spp هاي جنس تخم، مانند گونه ي ها پارازیتویید
گونـه   هـر  از قبـل  و ابتـدایی  مراحـل  همـان  در آفـت  کنترل دلیلبه 

). 11( دارنـد  هـا  سـایر پارازیتوییـد   ممتازي در میان موقعیت خسارت،
 :.Trichogramma brassicae (Bezdenko) (Hymزنبــور 

Trichogrammatidae) هـا و   پـره  در وحلۀ اول پارازیتویید تخم شب
هـا، دوبـاالن،    هاي سوسک خمها، ت ها هستند، اما برخی گونه روزپرك
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ی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فنـاوري  تکنولوژي پیشرفته و علوم محیط
 پیشرفته، کرمان
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این  ).24کنند ( ها را نیز پارازیته می هاي حقیقی و سایر پارازیتویید سن
آفـت  ( بـرنج  خوار ساقه کرم با ها به طور گسترده در مبارزهپارازیتویید

کرم  براي کنترل تري محدود در سطوح نسبتاً ) وکلیدي محصول برنج
کرم گلوگاه انار و کرم سـیب   خوار اروپایی ذرت، قوزه پنبه، کرم ساقه

 هاي میزبان با پذیرش هااین پارازیتویید شوند. خوشبختانه استفاده می
 و ي هندي پرهبید برنج، شب غالت، بید  بید آرد، قبیل از آزمایشگاهی

 در تجهیـزات،  و امکانـات  کمتـرین  بـا  راحتی به عسل، زنبور خوارموم
  ).37 و 11، 8شوند ( می داده پرورش آزمایشگاهی شدة شرایط کنترل

 زنبورهـاي جـنس   زیسـتی  هاي ویژگی توانند می متعددي عوامل
Trichogramma spp. این مهمترین از دهند، که قرار  ثیرأت تحت را 

 محـیط  فیزیکـی  شـرایط  و تخم سن میزبان، گونه به توانمی عوامل
 یا بستر یک صورت به میزبان هاي تخم کرد. اگر اشاره میزبان زندگی

 نظر گرفته شوند، در هاپارازیتویید زنبور نمو و رشد براي غذایی یطمح
 بـر  تواند می توجهی قابل ثیرأت نظر، مورد میزبان تخم کیفیت و اندازه

 باعـث  تواند می مهم باشد. این داشته پارازیتویید زنبور هاي شایستگی
 توسط متفاوت، کیفیت با میزبان هاي تخم انتخاب و ترجیح در اختالف

  ).1شود ( ها آن در ریزي تخم و زنبور پارازیتویید نای
 چهـار طریـق   بـه  بطور معمول ها انسکتاریوم در حشرات پرورش

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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 هـاي  قسمت -2 گیاهان زنده، -1 از استفاده شامل که شودمی انجام
 گیاهی و محصوالت سایر یا هامیوه ها، غده -3شده،  برداشت گیاهی

 شـده  تهیه غذایی هاي رژیم .شدبا می شده آماده غذایی هاي رژیم -4
 بـه  مربـوط  مشـکالت  و هستند ترین منابع غذایی راحت و ترین آسان

 با این ندارند؛ را گیاهی مختلف هايقسمت و گیاهان زنده از استفاده
 بسیار و حساس پسند مشکل حشرات براي غذایی هاي رژیم حال تهیه

 کیفیت به توجه یغذای هاي رژیم تهیه هنگام است. بنابراین، در دشوار
 شیمیایی دیگر خصوصیات عبارت به دارد؛ اهمیت بسیار غذا و کمیت

 حاضر، حال در ).12( است اهمیت زیادي حائز رژیم غذایی فیزیکی و
 ،Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae)  تخم بیـد آرد 

 جـنس  به عنوان یـک میزبـان واسـط بـراي زنبورهـاي پارازیتوییـد      
Trichogramma spp. شـود   هاي پرورش انبوه استفاده مـی  در واحد

هـاي  ). تحقیق دیگر، اهمیت تخم بیـد آرد در مقایسـه بـا رژیـم    42(
 Orius laevigatusمصنوعی دیگر را بـراي پـرورش سـن شـکارگر    

(Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae) ) گرچه بیـد  7نشان داد .(
کند، اما غالت پـودر  می آرد هم از غالت پودر شده و هم سالم تغذیه

) 44)، گندم سیاه (6). اثر ارقام مختلف جو (36دهد (شده را ترجیح می
) بـه  45 و 35، 31هـا ( و مخلوط آرد گندم در ترکیب با سایر افزودنی

عنوان بستر پرورش بید آرد بر شایستگی زنبور پارازیتویید مطالعه شده 
رد نشـان داد کـه   است. بررسی اثر ارقـام مختلـف گنـدم روي بیـد آ    

ترین و کوتاهترین مراحل رشد و نمو بـه ترتیـب روي ارقـام    طوالنی
پیشتاز و پارسی و بیشترین و کمترین میزان باروري به ترتیـب روي  

). مطالعه کیفیت غذاي میزبان و اثر 40باشد (ارقام پارسی و زرین می
کنش اي، پارازیتویید، نشان داده است که برهمآن بر سطح سوم تغذیه

 ).  31داري بین نوع رژیم غذایی و پارازیتویید وجود دارد (معنی
 میزبان غذایی مواد کیفیت و که کمیت است داده نشان مطالعات

 جنسـی  نسـبت  و زادآوري عمـر،  طول اندازه افراد بالغ، رشد، دوره بر
). بـا توجـه بـه اینکـه در     41( گـذارد  مـی  تـأثیر  پارازیتویید زنبورهاي

از تخـم   T. brassicaeم پرورش زنبـور پارازیتوییـد   هاي مرسو روش
شود و به دلیل باال بودن قیمت، تولید این میزبـان  بیدآرد استفاده می

ارزیابی  تحقیق نیاباشد لذا هدف از براي تولیدکنندگان اقتصادي نمی
بـر تولیـدمثل و    E. kuehniella بیدآرد مختلف غذایی هاي اثر رژیم

، بـراي بهینـه   T. brassicae پارازیتوییـد  رنبـو ز پارامترهاي زیستی
 T. brassicae هاي پرورش و تولید انبوه زنبور پارازیتوییدسازي روش

در راستاي ارتقاء و مقرون به صرفه بودن برنامـه کنتـرل بیولوژیـک    
  .باشدآفات می

  
  ها روش و مواد

  E. kuehniella پرورش بید آرد
سـن از مرکـز تحقیقـات     هاي هم براي ایجاد کلونی بید آرد، تخم

سازي بسـتر پـرورش، در دمـاي     ها تا آماده مشهد تهیه شد. این تخم
 13×  40هـایی بـه ابعـاد     داري شدند. تشت چهار درجه سلسیوس نگه

متر تهیه و ضدعفونی شد. براي بررسی پارامترهاي زیستی زنبور  سانتی
 -I رژیمغذایی مختلف استفاده شد که عبارت بودند از:   از چهار رژیم

آرد گندم، سبوس، آرد ذرت، مخمر نـان و گلیسـرین، بـه ترتیـب بـا      
آرد گنـدم،   -II %؛ رژیـم 10% و 3%، 5/43%، 2%، 5/41هـاي   نسـبت 

%، 5/41هـاي   سبوس، آرد جو، مخمر و گلیسرین، به ترتیب با نسـبت 
آرد جو، مخمر نان و گلیسرین، به  -III %؛ رژیم10% و %3، %5/43، 2

آرد گندم، آرد جو  -IV % و رژیم10% و 3%، 87اي ه ترتیب با نسبت
  ).36% (33% و 33%، 33هاي  و آرد ذرت، به ترتیب با نسبت

درجـه   51چهار رژیم مذکور در دسـتگاه آون بـا درجـه حـرارت     
رسیدن به دماي  شدند و پس از ساعت استریل 24سلسیوس به مدت 

 E. kuehniella گـرم تخـم   8/0اتاق، در تشت ریخته شدند. سپس 
کیلوگرم از مخلوط آرد داخل تشت پاشیده  سن)، روي سطح چهار (هم

هـا در شـرایط اسـتاندارد     و سطح آن با پارچه تیره پوشانده شد. تشت
درصد، بـا دوره   60±5درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  25±1(دماي
 40الی  35روشنایی) نگهداري و بعد از  :ساعت (تاریکی 14:10نوري 

  اهر شدند.روز افراد بالغ ظ
روزانه حشرات بالغ توسط دسـتگاه آسـپیراتور، بطـور جداگانـه از     

هایی به قطر  آوري شدند. سپس در قیف هاي مختلف جمع سطح رژیم
 ها حاوي توري) قرار گرفتند و ي قیف متر (دهانه سانتی 15و ارتفاع  20

هـا   داري شـدند. قیـف   ها نگه آوري تخم جمع به مدت چهار روز، براي
که در زیر متر قرار گرفتند در حالی هایی به ارتفاع پنج سانتی یهروي پا

ها گذاشته شـده بـود.    آوري تخم اي کاغذ سفید براي جمع ها قطعه آن
آوري و بـراي بررسـی بیولـوژي     هـا جمـع   ها روزانه از روي کاغذ تخم

  شدند. زنبورهاي پارازیتویید استفاده 
  

  T. brassicae پرورش زنبور پارازیتویید
هـاي زنبـور (پـرورش     شفیره براي پرورش زنبور پارازیتویید، پیش

از مجتمـع   ).Sitotroga cerealella Oliv یافته روي میزبان واسط
هاي حـاوي   آزماي سپاهان اصفهان تهیه شد. کارت آزمایشگاهی سبز

 25×  25×  25هایی به ابعاد  شفیره زنبور پارازیتویید درون قفس پیش
شدند و یـک نسـل روي بیـد آرد پـرورش داده و      ه متر قرار داد سانتی

سپس براي آزمایشات استفاده شدند. تمام اضالع قفس، به جـز یـک   
ضلع آن که مقابل نور قرار داشت (ضلع مقابل نـور بـا طلـق شـفاف     

ها از تخم،  محصور شد)، با پارچه تیره پوشانده شد. بعد از خروج زنبور
% تغذیـه و  20آب و عسل به مدت یک روز حشرات کامل با محلول 

ة بیـد آرد (جهـت   عقیم شد و  هاي یک روزه سپس از روز دوم با تخم
هاي میزبان، بـه مـدت    ها) تغذیه شدند. تخمجلوگیري از تفریخ تخم

و با استفاده از چسب   درجه سلسیوس عقیم -15چهار ساعت در دماي 
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د. متر چسـبانده شـدن   سانتی 7×  15هایی به ابعاد  سریش روي کارت
ساعت تعویض و در ظـرف   24هاي حاوي تخم بید تازه بعد از  کارت

 11متـر و ارتفـاع    اي پالستیکی جداگانه (قطـر هشـت سـانتی    استوانه
اي، درب آن پوشیده شده بود در شرایط دمایی  متر) که با پارچه سانتی

درصد، با دوره نـوري   60±5درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  1±25
هاي تازه، مجددا در روشنایی) نگهداري و تخم ساعت (تاریکی :14:10

اختیار زنبور گذاشته شدند. تا زمانی که زنبور زنده در قفس موجود بود، 
  ها قرار گرفت. تخم بید آرد نیز در اختیار آن

  
هاي غذایی مختلف میزبـان بـر شایسـتگی زنبـور      اثر رژیم

  T. brassicae پارازیتویید
زنبـور مـاده    40(تکرار) شـامل   گروه 10ها،  براي شروع آزمایش

زنبور) از زنبورهاي پرورش یافته روي هر رژیم، انتخاب و  400(جمعاً 
متر، قرار داده  سانتی 5/5و ارتفاع  5/1اي به قطر  هایی استوانه در ظرف

اي پوشـانده شـد. سـپس     ها سوراخ و توسط پارچـه  شدند. درب ظرف
داري  هفـت روز نگـه   به مـدت  استاندارد طیشراهاي آزمایش در  واحد

و عقیم شـدة    گرم) یک روزه 0044/0تخم ( 200شدند. هر روز تعداد 
×  3/1هـایی بـه ابعـاد     بید آرد با استفاده از چسب سریش روي کارت

متر چسبانده شد و به همراه سه الی چهار قطره از محلـول   سانتی 5/2
هاي   گرفت. کارت % در اختیار زنبورهاي هر گروه قرار 20آب و عسل 

ساعت از داخـل ظـرف برداشـته و جداگانـه در      24حاوي تخم بعد از 
) نگهـداري  شـد  داده قـبال  هـا  آن شرح که یظروف درظرف دیگري (

  شدند.
هـا بـه همـراه تعـداد      هـاي زنـده درون ظـرف    روزانه تعداد زنبور

هاي پارازیته شده روي هر کارت شمارش و ثبت شد. در پایـان،   تخم
هـاي تفـریخ    ها، تعداد زنبـور  ورهاي درون ظرفپس از مرگ تمام زنب

هـاي مـاده بـا اسـتفاده از شـکل شـاخک، در زیـر         شده و تعداد زنبور
تکرار با زنبورهـاي   10بینوکوالر شمارش شد. آزمایشی مشابه نیز در 

عدد  20نسل چهارم انجام شد، با این تفاوت که در هر تکرار (گروه)، 
گـرم) در   0022/0تخـم (  100داد زنبور ماده استفاده شد (هر روز تعـ 

درجه  25±1ها در دماي شد). کلیه آزمایش اختیار هر گروه گذاشته می
ساعت  14:10درصد، با دوره نوري  60±5سلسیوس و رطوبت نسبی 

  (تاریکی : روشنایی) انجام شد.
  

  ها تجزیه و تحلیل داده
آماده شـد و سـپس بـا     Excel, 2007 در نرم افزار ها تمامی داده

هـاي   گرفتنـد. تمـام داده   مورد تجزیه و تحلیـل قـرار   SAS افزار منر
ها  میانگین تبدیل شدند. arcsine square-root درصدي با استفاده از

  اي دانکن مقایسه شدند. با استفاده از آزمون چند دامنه

  

  نتایج و بحث
هاي غذایی مختلـف بیـد    نتایج نشان داد رژیم 1بر اساس جدول 

پارازیتوییـد نسـل دوم    پارازیتیسم زنبور دار در درصد آرد، تفاوت معنی
 ،II ایجاد کرده است. بیشترین میزان پارازیتیسم، مربوط به سه تیمـار 

III و IV ــوده ــب    ب ــه ترتی ــت (ب و  9/15±026/0، 7/11±014/0اس
داري  درصد). که بین سه تیمار مـذکور، تفـاوت معنـی    016/0±2/15

صد)، کمترین میزان پارازیتیسم را در I )011/0±8/9دیده نشد. تیمار 
بیشـترین درصـد پارازیتیسـم را داشـتند (بـه       II و Iداشت. تیمارهاي 

هـا   درصد) و مقایسـه میـانگین   05/11±23/1و  69/9±36/1ترتیب 
 و III داري با هم ندارند. دو تیمار نشان داد این دو تیمار تفاوت معنی

IV   اي کمتـرین میـزان   نداشـته و دار  داري نیز با هم اخـتالف معنـی
درصــد)  35/6±12/1و  58/5±70/0پارازیتیسـم بودنـد (بـه ترتیـب     

  ).1(جدول 
شود بـه  کیفیت و کمیت مواد غذایی که در معده حشره جذب می

). 34دهـد ( ثیر قرار میأطور مستقیم بقا و تولید مثل حشره را تحت ت
 .T خوراســگانی و همکــاران، در مطالعــات خــود روي    یزدانــی

brasssicae  با تغذیه ازS. cerealella   میـزان  ، بیـان کردنـد بـین 
 درصد یک احتمال سطح در نسل پنج در میزبان هايتخم پارازیتیسم

 بودن با دارا سوم نسل ها،نسل بین وجود داشت؛ در داري معنی اختالف
 مقـدار  کمتـرین  بـا  اول نسل و %)86/44پارازیتیسم ( میزان باالترین

 در پارازیتیسم اند؛ میانگینداشته با یکدیگر اريدمعنی اختالف %)،4/9(
هاي  گزارش شد؛ تفاوت این نتایج با داده 86/44و  4/9بین  نسل پنج

). واعـظ و  46است ( تحقیق اخیر نیز به دلیل تفاوت در حشره میزبان
را  S. cerealellaهايتخم T. brasssicae نشان دادند همکاران نیز

   ).43دهد ( میهاي بید آرد ترجیح  به تخم
نتایج نشان داد رژیم غذایی بر درصد ظهور زنبورهاي نسل دوم، 

 I دار داشت؛ بیشترین درصـد ظهـور پارازیتوییـدها در تیمـار     اثر معنی
دار میــان  کــه تفــاوت معنــی). در حــالی5/64±78/4مشــاهده شــد (

در درصـد   IVو  II  ،IIIوجود نداشت؛ سـه تیمـار     IIIو  Iهاي  تیمار
، 34/46±57/4دار نداشتند (به ترتیب  ها تفاوت معنی رازیتوییدظهور پا

و  IIبـا دو تیمـار    Iآنکه تیمار   )؛ حال95/42±03/4و  92/5±45/55
IV اما 1دار داشت (جدول  در میزان ظهور پارازیتوییدها تفاوت معنی .(

داري  اثر رژیم غذایی بر درصد ظهور زنبورهاي نسل چهارم، اثر معنـی 
 IV و I، II، IIIداري میــان کــل تیمارهــاي  اوت معنــینداشــت و تفــ

مشاهده نشد. نتایج نسل چهار حاکی از آن بود که اثر رژیم غذایی بر 
  ).2دار است (جدول  درصد پارازیتیسم زنبور، معنی
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 رژیم( ار رژیم غذایی مختلفچه پرورش یافته روي E. kuehniella تغذیه شده از ،T. brasiccae پارامترهاي زیستی نسل دوم زنبور -1جدول 
I- رژیم ،آرد گندم، سبوس، آرد ذرت، مخمر نان و گلیسرین II- جو، مخمر و گلیسرین، رژیم  گندم، سبوس، آرد  آرد III- نان و  آرد جو، مخمر 

  ذرت)  جو و آرد  گندم، آرد  آرد -IV گلیسرین و رژیم
Table 1- The biological parameters of the second generation of T. brasiccae fed on E. kuehniella reared on four different diets 

(I- Wheat flour, Wheat bran, Corn flour, Yeast bread and glycerin, II- Wheat flour, Wheat bran, Barley flour, Yeast bread 
and glycerin, III Barley flour, Yeast bread and glycerin and IV- Wheat flour, corn flour and barley flour) 

Parasitism 
(%) 

  پارازیتیسم (%)

Parasitoid wasp 
emergence (%) 
  ظهور زنبورها (%)

Female (%) 
  ظهور افراد ماده (%)

Life cycle (day) 
  طول دوره زندگی (روز)

Daily oviposition 
  ریزي روزانه تخم

Diets 
هاي  رژیم

  غذایی
0.011 b±9.8 4.78 a±64.5  4.48 a±60.36  0.064 b±11.98  0.33 a±1.88  I  
0.014ab±11.7  4.57 b±46.34  4.76 a±60.12  0.068 b±11.88  0.49 a±2.31  II 
0.026 a±15.9  5.92 ab±55.45  4.45 a±61.33  0.088 a±12.31  0.18 a±1.53  III  
0.016 a±15.2  4.03 b±42.95  4.01 a±53.78  0.076 b±12.08  0.45 a±2.49  IV 

  ) P < 0.05 دار ندارند (آزمون دانکن ري تفاوت معنیهاي با حروف مشابه در هر ستون از نظر آما میانگین   
Means within a column followed by the same letters are not significantly different (Duncan's test, P < 0.05) 

  
 رژیم( چهار رژیم غذایی مختلف پرورش یافته روي E. kuehniella تغذیه شده از ،T. brasiccae پارامترهاي زیستی نسل چهارم زنبور -2جدول 

I- رژیم ،آرد گندم، سبوس، آرد ذرت، مخمر نان و گلیسرین II- جو، مخمر و گلیسرین، رژیم  گندم، سبوس، آرد  آرد III- نان و  آرد جو، مخمر 
  )ذرت  جو و آرد  گندم، آرد  آرد -IV گلیسرین و رژیم

Table 2- The biological parameters of the fourth generation of T. brasiccae fed on E. kuehniella reared on  four different diets 
 (I- Wheat flour, Wheat bran, Corn flour, Yeast bread and glycerin, II- Wheat flour, Wheat bran, Barley flour, Yeast bread 

and glycerin, III Barley flour, Yeast bread and glycerin  and IV- Wheat flour, corn flour and barley flour) 

Parasitism (%) 
  پارازیتیسم (%)

Parasitoid wasp 
emergence (%) 
  ظهور زنبورها (%)

Female rate 
(%) 

  ظهور افراد ماده (%)

Life cycle 
(day) 

طول دوره زندگی 
  (روز)

Daily oviposition 
  ریزي روزانه تخم

Diets 
هاي  رژیم

  غذایی
1.36 a±9.69  10.41 a±59.39  8.48 a±36.98  0.02 b±12.16  0.12 ab±0.70  I 
1.23 a±11.05  5.43 a±69.23  5.62 a±47.66  0.03 a±12.36  0.07 a±0.77  II 
0.7 b±5.58  4.71 a±73.22  6.24 a±46.54  0.02 b±12.16  0.1 ab±0.57  III 
1.12 b±6.35  7.39 a±68.16  7.85 a±47.91  0.03 b±12.21  0.06 b±0.42  IV 

  ) P < 0.05 دار ندارند (آزمون دانکن تفاوت معنیهاي با حروف مشابه در هر ستون از نظر آماري  میانگین
Means within a column followed by the same letters are not significantly different (Duncan's test, P < 0.05) 

  
ــل     ــرات کام ــور حش ــد ظه ــارا درص ــا و پ ــات نوگوری  در مطالع

Trichograrnma pretiosum Riley در پرورش روي غذاي واسط 
)E. kuehniella( با طبیعی )Heliothis zea (Boddie)(   تفـاوتی را

)، انـدك  30) (00/95±00/2و  66/86±62/4نشان نداد (به ترتیـب  
تواند از بابت اختالف در  تفاوت میان نتایج ایشان و تحقیق حاضر می

ي مورد آزمایش و تراکم زنبور مذکور باشـد. چنانکـه بـا همـین      گونه
ــاوت ــیا  تف ــا، گارس ــراد   ه ــور اف ــد ظه ــز درص ــاوارس نی ــل  و ت کام

Trichogramma maidis Pint. et Voeg.  از  حاصــلE. 
kuehniella  درصـد،   70درجه سلسـیوس و رطوبـت    25را در دماي

رسد کیفیت ماده غذایی که ). به نظر می14است ( ه گزارش کرد 2/88

شود با اثر گذاشتن بر فیزیولوژي توسط معده حشره هضم و جذب می
شود تا کیفیت تخم گذاشته شده بهتر باشد کـه  شره آفت باعث میح

مندي زنبور پارازیتوییـد  این عامل به طور مستقیم سبب جلب و عالقه
  شود. هاي مذکور میبه تخمریزي و پارازیته کردن تخم

 .T هاي مختلف غذایی بر نسبت جنسی زنبورهاي ماده اثر رژیم
brassicae نبود. نسبت جنسی  دار رم معنیدر هر دو نسل دوم و چها

 Trichogramma embryophagum Hartig زنبورهــاي مــاده 
نیـز کمتـر از    E. kuehniellaو   S. cerealella پرورش یافته روي

تواند ناشی از تفـاوت در   )، این تفاوت می18نتایج تحقیق حاضر بود (
  آزمایش باشد.  زنبور مورد گونه
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 .T مـاده زنبـور پارازیتوییـد   پژوهشی دیگر، درصد ظهـور افـراد   
brassicae  نتـایج  درصد بدست آوردند کـه بـیش از   80را بیش از 

که نشان  )؛43) بود (29 و 27، 19، 13محققین ( تحقیق حاضر و سایر
 بسـته بـه   Trichogramma پارازیتویید دهد نسبت جنسی زنبور می

 ومیتمحر مدت سن میزبان، و اندازه نوع، هاي مختلف، و جمعیت  گونه

، 16، 10، 9اسـت (  متفاوت غیره و محیطی، تغذیه عوامل میزبان، از
  ).37 و 32، 27، 25

دار بـین   ها حاکی از عدم وجود تفاوت معنـی  تجزیه و تحلیل داده
ریزي روزانه بـود امـا در نسـل     تخم هاي نسل دوم، در میانگین تیمار

 77/0±07/0بیشـترین (  II که تیماربطوري دار داشت. چهار، اثر معنی
عـدد تخـم) میـانگین     42/0±06/0کمترین ( IV عدد تخم)، و تیمار

   ریزي روزانه را داشتند. تخم
 .Tي  جفـت زنبـور تـازه تفـریخ شـده      20مالطی و همکـاران،  

brassicae را که با میزبان واسط S. cerealla   پرورش یافته بودند
مـاده   کل تخم گذاشته شده توسط یک فـرد  را بررسی نموده و تعداد

عدد گـزارش کردنـد    2/70± 3/6را در تیمارهاي حاوي عسل،  زنبور
تغذیه شـده   T. brassicae هاي ). در تحقیقی دیگر، باروري ماده26(

تخم بـراي   6/19و  7/56هاي بدون تغذیه، به ترتیب با عسل و ماده
). کریمیان و صحراگرد نشـان دادنـد کـه تعـداد     4زنبور گزارش شد (

تغذیه شـده   T. brassicae شده به ازاي هر فرد مادههاي تولید  تخم
). یا 22است ( 21/51و  87عسل و یا فاقد تغذیه، به ترتیب برابر با  با

هاي تولیـد شـده بـه     تعداد تخم T. embryophagum در مورد زنبور
 8/17هـا   و براي بدون تغذیـه  5/41ازاي هر فرد تغذیه شده با عسل 

هـاي مشـابه    ج مشابهی هم براي گونه). نتای3عدد تخم گزارش شد (
). در تحقیـق حاضـر، جمعیـت زنبـور     28 و 27، 20اسـت (   ذکر شـده 

جـا بـراي    تهیـه شـد کـه در آن     پارازیتویید و بید آرد، از انسـکتاریوم 
هاي خود پـرورش یافتـه بودنـد. ایـن      هاي طوالنی روي میزبان مدت

را  T. brassicae تواند تا حدودي کارایی زنبور پارازیتویید موضوع می
توانـد   مـی  هـا  کاهش دهد. همچنین اختالف در نحوه انجام آزمـایش 

هاي ذکـر   هاي تحقیق حاضر با سایر پژوهش عامل اصلی تفاوت داده
  شده باشد. 

 .T در این تحقیق، میانگین طول دوره زندگی زنبور پارازیتوییـد 
brasicae، ،چهـار رژیـم مختلـف     روي از تخم تا مرگ حشره کامل

داراي بیشـترین   III ررسی شد؛ بـدین ترتیـب در نسـل دوم، تیمـار    ب
روز) بود و بـا   31/12±088/0پارازیتویید ( میانگین طول دوره زندگی
دار داشت؛ کمتـرین میـانگین طـول دوره     سایر تیمارها اختالف معنی

، 98/11±064/0و به ترتیـب   IV و I، IIزندگی، متعلق به تیمارهاي 
با هم اختالف  روز محاسبه شد که 08/12±076/0و  068/0±88/11
هاي غذایی مختلف بـر  ). همچنین اثر رژیم1دار نداشتند (جدول  معنی

 2زنبورهاي نسل چهارم، در نتایج جـدول   زندگی میانگین طول دورة

است. بیشترین میانگین طول دورة زندگی مربوط بـه    نشان داده شده
دار  یر تیمارها اختالف معنیروز) بود که با سا II )03/0±36/12 تیمار

  .با هم نداشتند داري تفاوت معنی IV و I، III داشت. سایر تیمارهاي
 هـاي  ارزیابی گونه در مهمی شاخص کیفی ، افراد ماده عمر طول

افراد ماده  عمر طول . هرچه)23 و 15، 8شود (محسوب می تریکوگراما
ها خواهنـد   میزبانبا  بیشتري شانس رویارویی باشد، بیشتر پارازیتویید

همچنـین،   شـود.  می پارازیتیسم افزایش درصد ) که موجب38داشت (
 و زادآوري بـین  دار معنی بررسی واعظ و همکاران نشانگر همبستگی

 تواند بود و می  T. brassicaeافراد ماده پارازیتویید بلوغ طول مرحلۀ
  ).43باشد ( این مسأله بر تأییدي

تخم تـا مـرگ حشـره کامـل)     ( عمرهاي طول مختلف، محققین
 متعـددي  دالیـل  که اند کرده گزارش  T. brassicae براي متفاوتی

 تغذیـه، رطوبـت   دما، به توان می جمله آن از است؛  شده آن ذکر براي
 )25پارازیتوییـد (  و جثۀ )47میزبان ( تخم )، کیفیت27 و 17نسبی (

  .کرد اشاره
 از حاصل T. brassicae دوره رشد و نمو (حشره کامل تا مرگ)

E. kuehniella 41( روز 1/10±28/0سلسیوس،  درجه 27دماي  در (
). 30روز گزارش شد ( 5/12±1معادل  سلسیوس درجه 24و در دماي 

 8/11روز بـا متوسـط    3/21تا  2/5بین  گونه این عمر همچنین طول
هاي یاد شده، با نتایج تحقیـق   نتایج پژوهش .)9روز ثبت شده است (

 روي T. brassicae عمــر طــول قــت دارد. میــانگینحاضـر، مطاب 
روز  9/2±2/0سلسـیوس   درجـه  25 دماي در  S. cerealellaمیزبان

هـاي دیگـر پـرورش یافـت،      ) و براي این زنبور که بر روي تخم20(
)؛ که در مقایسه با نتایج تحقیـق حاضـر،   5روز تعیین شد ( 5/0±5/2

پـرورش زنبـور    مناسب بـودن بیـد آرد را نسـبت بـه بیـد غـالت در      
دهد. با این حـال، بهبـود تغذیـه    نشان می T. brassicae پارازیتویید

هاي کنترل بیولوژیک را افزایش دهد؛  تواند کیفیت برنامه افراد بالغ می
شد   ها منجر به تولید بیشتر تخم خواهد چرا که افزایش طول عمر ماده

)19.(  
ـ   )lxبنا به تعریف، نرخ بقاء ( راد زنـده مانـده در   برابر با نسـبت اف

ي بین خروج زنبور از تخم تا مرگ آن  ، فاصلهx+1 تا x فاصله سنی
طور اسـتنباط شـد   زنبورهاي نسل دوم، این lx ). با مطالعه2باشد ( می

نسبت بـه سـایر تیمارهـا    ، III تیمار که شیب روند نزولی نرخ بقاء در
   ).1مشابه بوده است (شکل  IV و I، IIکمتر و در سه تیمار 

اما همانطور که در نمودار نرخ بقاء زنبورهاي نسل چهارم مشاهده 
تـري   تیمارها با شیب تنـد  ، نسبت به سایرIIشد، روند مرگ در تیمار 

). 2همراه بوده است؛ اما این روند در سه تیمار دیگر مشابه بود (شکل 
هشتم بعد از ظهور افراد بالغ مشاهده  در نسل دوم، مرگ و میر تا روز

بالغ پـرورش یافتـه روي    زنبورهاي بقاي نرخ . همانطور که روندنشد
 :.Chilo suppressalis Walker (Lep خوار بـرنج  تخم کرم ساقه
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Pyralidae)  ،33و تا هشت روز پس از ظهور افراد بالغ، تمام زنبورها زنده ماندند (ارقام مختلف برنج نیز در تمام تیمارها مشابه بود  روي.(  
  

  
 رژیمچهار رژیم غذایی مختلف ( پرورش یافته روي E. kuehniella ، نسل دوم، تغذیه شده ازT. brasiccae هاي ماده ي زنبور نحنی بقام -1شکل 

I- رژیم ،آرد گندم، سبوس، آرد ذرت، مخمر نان و گلیسرین II- جو، مخمر و گلیسرین، رژیم  گندم، سبوس، آرد  آرد III- نان و  آرد جو، مخمر 
  ذرت)  جو و آرد  گندم، آرد  آرد -IV و رژیم گلیسرین

Figure 1- The Survival curve of the second generation of T. brasiccae, fed on E. kuehniella reared on four different diets (I- 
Wheat flour, Wheat bran, Corn flour, Yeast bread and glycerin, II- Wheat flour, Wheat bran, Barley flour, Yeast bread and 

glycerin, III-  
Barley flour, Yeast bread and glycerin and IV- Wheat flour, corn flour and barley flour) 

  

  
غذایی مختلف  پرورش یافته روي چهار رژیم E. kuehniella، نسل چهارم، تغذیه شده از T. brasiccaeهاي ماده   ي زنبور منحنی بقا -2شکل 

نان و  آرد جو، مخمر -IIIجو، مخمر و گلیسرین، رژیم  گندم، سبوس، آرد  آرد -II، رژیم آرد گندم، سبوس، آرد ذرت، مخمر نان و گلیسرین -I رژیم(
  ذرت) جو و آرد   گندم، آرد  آرد -IVگلیسرین و رژیم 

Figure 2- The Survival curve of the fourth generation of T. brasiccae, fed on E. kuehniella reared on four different diets (I- 
Wheat flour, Wheat bran, Corn flour, Yeast bread and glycerin, II- Wheat flour, Wheat bran, Barley flour, Yeast bread and 

glycerin, III- Barley flour, Yeast bread and glycerin and IV- Wheat flour, corn flour and barley flour) 
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هر قدر که رژیم غذایی مورد استفاده براي پرورش بید آرد طیـف  
 وسیعتري از مواد مغذي مورد نیاز حشره را در بر داشته باشد بـه طـور  

گذارد و سبب تولید تخم با ثیر میمستقیم بر عملکرد حشره میزبان تأ
ف دیگر این رژیم غذایی بـه  شود که از طرکمیت و کیفیت بیشتر می

طور غیر مستقیم باعث جلب زنبور پارازیتویید و منجر به تولیـد نتـاج   
شود. با توجه به نتایج زیتویید میقوي تر و با شایستگی بیشتر در پارا

جـو، مخمـر و     گنـدم، سـبوس، آرد    شامل آرد II به دست آمده، تیمار
درصد) براي  10: 3: 5/43: 2: 5/41هاي  گلیسرین (به ترتیب به نسبت

 T. brasiccae سازي پرورش و تولیـد انبـوه زنبـور پارازیتوییـد    بهینه
 شود.  پیشنهاد می
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