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Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) شناسي زنبورزيست

 پارازيتوئيد الرو كرم گلوكاه انار
Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae)در شرايط آزمايشگاه 

3و حسين اللهياري*2، سيد حسين گلدانساز1حسين كيشاني فراهاني

و دانشيا1،2،3 و منابع طبيعي دانشگاه تهران، دانشجوي سابق كارشناسي ارشد  ران پرديس كشاورزي
)2/9/90 تاريخ تصويب؛–25/12/89تاريخ دريافت؛(

 چكيده

 در حال حاضر Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae)كرم گلوگاه انار

 Venturia به منظور مطالعه زيست شناسي زنبور.مهمترين آفت انار در ايران مي باشد

canescens Gravenhorst (Hym.: Ichneumonidae) به عنوان يكي از پارازيتوئيدهاي فعال 

و اجرا شد سن ارجح ميزبان، زنده ماني. در مرحله الروي اين آفت، آزمايشاتي طراحي

و واكنش تابعي  زنبورهاي بالغ، تعيين روند تخم گذاري بالغين، طول مراحل رشدي نابالغ

شدبرر V. canescensزنبور  به. سي و پنجم زنبور طول دوره رشدي سنين سوم، چهارم

زنده ماني زنبورهاي بالغ. ثبت گرديد86/22±3/0و9/27±6/31،86/0±59/0ترتيب 

و آب، ساكارز  و بدون ماده غذايي به ترتيب%10روي تيمارهاي غذايي عسل 31/0، آب

بيشترين ميزان تخم. وز ثبت گرديدر7/2±14/0و±87/15،21/0±77/11،14/0±07/4

و عسل در  از8گذاري در هنگام تغديه با آب و بعد . آن رو به كاهش نهاد روزه گي رخ داد

نيز بيشترين ميزان تخم گذاري در روز هشتم مشاهده%10در تيمارهاي تغديه شده با ساكارز

، بيشترين ميزان تخم گذاري شد كه با توجه به طول دوره زندگي كوتاه تر زنبور در اين تيمار

 نسبت به.canescens Vواكنش تابعي زنبور. در اواخر زندگي حشرات بالغ حاصل گرديد

براساس.سن پنجم شب پره كرم گلوگاه انار از نوع دوم به دست آمد تراكم هاي مختلف الرو

ش نتايح اين تحقيق مشخص شد كه سن پنجم الروي مناسب ترين سن ميزبان براي پرور

و انبوه اين عامل مي تواند در نظر گرفته شود .آزمايشگاهي

، كرم گلوگاه انار، طول عمر بالغين، روند تخم Venturia canescens:واژه هاي كليدي
 گذاري، سن ارجح ميزبان، واكنش تابعي

 مقدمه
  Ectomyelois ceratoniaeشب پره كرم گلوگاه انار

اين. در حال حاضر مهمترين آفت انار در ايران مي باشد
و اولين بار در سال   در باغات 1349آفت چند نسلي بوده

و پازوكي آن را شناسايي كرد . انار كاشمر مشاهده شد
 به كرم 1360بعدها توسط شريفي در سال اين آفت

 ).Khodakaram Tafti, 1995(گلوگاه انار ملقب گرديد

 در بيشتر مناطق اناركاري 1360 سال اين حشره از
و بعضي سالها تا %80كشور به حالت طغياني در آمد

و و انباري، ضايع محصول انار را در مراحل سر درختي
به ).Shakeri, 2004(غير قابل مصرف مي نمايد  با توجه

و فعاليت مخفي الروها  خسارت قابل مالحظه اين آفت،
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غيرممكن ساخته است كه مبارزه شيميايي با آن را
هاي جايگزين، از جمله كنترل استفاده از روش

متاسفانه اطالعات در مورد. باشد بيولوژيك، ضروري مي
و حتي خارج از  دشمنان طبيعي اين آفت در داخل

و ناچيز است تاكنون تمام كوششهاي.كشور، بسيار كم
انجام شده در زمينه كنترل بيولوژيك با اين آفت در 

منحصر به استفاده از زنبورهاي تريكوگراما بوده ايران، 
و پارازيتوئيدهاي فعال در ديگر مراحل زندگي آن  است

.Noori et al(مورد بي توجهي قرار گرفته اند  1994; 

Yousefi & Salehi, 2005(.از  پارازيتوئيدهاي مختلفي
در چند سال اخير از مناطق روي مراحل الروي اين آفت

.Norouzi et al) گزارش شده استن اناركاري ايرا
2009; Ehteshami et al. 2010; Kishani Farahani et 

al.  Venturia canescensكه زنبور (2011

Gravenhorst (Hym.: Ichneumonidae) يكي از آنها 
و روي الروهاي. مي باشد اين گونه در طول فصل زراعي

يت چشمگيري زمستان گذران كرم گلوگاه انار داراي فعال
و مي تواند به عنوان يكي از گونه هاي مهم  است

 Kishani)پارازيتوئيد الروي اين آفت مطرح گردد 
Farahani et al. 2011; Kishani Farahani et al.

: داراي هر دو نوع توليد مثل.canescens Vگونه.(2012
و تك جنسي است ولي در غالب مواقع به دو جنسي،

ت و توليد نتاج ماده صورت تك جنسي وليد مثل كرده
و  ، پارازيتوئيد داخلي و از گونه هاي انفرادي مي كند

Koinobiontاين گونه يكي از مهمترين. مي باشد
 مي Pyralidae هاي خانواده شب پرهپارازيتوئيدهاي 

و از روي بسياري از آفات انباري نيز گزارش شده باشد
.Salt, 1975; Reinke et al(است  اولين قدم در ). 2006

استفاده از عوامل كنترل بيولوژيك، شناسايي زيست 
با توجه به عدم وجود. شناسي دقيق آنها مي باشد

اطالعات علمي درباره زيست شناسي پارازيتوئيدهاي الرو 
انجام اين تحقيق به منظور ضرورت كرم گلوگاه انار، 

 .canescens Vمطالعه آزمايشگاهي زيست شناسي زنبور 
بعنوان يكي از پارازيتوئيدهاي الرو كرم گلوگاه انار

.مشخص مي گردد

و روش هامواد
زنبورهاي مورد استفاده در اين تحقيق از باغات انار

چم"استان قم منطقه  انارهاي. جمع آوري گرديد"قله

آلوده به الرو كرم گلوگاه انار، پس از جمع آوري از 
 گروه گياهپزشكي طبيعت، به آزمايشگاه حشره شناسي

و پس از تشريح انارها- دانشگاه تهران  كرج منتقل شدند
و جداسازي الروها، هر الرو درون يك عدد ظرف

با درب) سانتي متر10×3×3( پالستيكي به ابعاد
براي تغذيه الروها. توري به منظور تهويه هوا منتقل شد

و در شرايط2  عدد پسته خام درون ظروف قرار گرفت
و%50±10رطوبت نسبي،C1±25˚ زمايشگاهيآ

تا زمان) روشنايي: تاريكي(ساعت8:16 دوره نوري
.پارازيتوئيد نگهداري شدندهاي خروج زنبور 

 پرورش كرم گلوگاه انار در شرايط آزمايشگاهي
و رطوبت نسبي Cº1±29 دمايپرورش در اتاقي با

و16با% 5±70 يكي صورت ساعت تار8 ساعت روشنايي
الروهاي موجود در انارهاي آلوده تا زمان تبديل. گرفت

cm  15×10×25به شفيره، به ظروف پالستيكي با ابعاد
و سپس كه داخل آن پسته فندقي بود، منتقل گرديدند

هاي شفيره ها تا ظهور حشرات كامل به درون قفس
cm80×50×150از. انتقال داده شدند جهت تخمگيري

ط  ساعت اول پس از ظهور حشرات كامل،24ي ماده ها،
در1تا5/0 و ماده  ساعت قبل از روشنايي، حشرات نر

و يا بعد از  ساعت از ظهور حشرات48حال جفت گيري،
كامل، با فرض جفت گيري كردن ماده ها، حشرات ماده

آنcm25×40 به ابعاداي به ظروف استوانه  كه دو طرف
تخم. بود انتقال داده شدندبا پارچه ململ پوشيده شده

و24هاي ريخته شده، هر   ساعت جمع آوري شدند
 الرو تازه از تخم خارج شده، روي هر 200سپس تعداد

. مو قرار داده شدند محيط پرورش با قلم
و نمو مراحل نابالغ بررسي طول دوره رشد

canescens V.
و نمو مراحل نابالغ براي بررسي طول دوره رشد

از24وئيد، يك زنبور بالغ ماده كه حداكثرپارازيت  ساعت
سن30تعداد. عمرش مي گذشت انتخاب شد  عدد الرو

 ساعت درداخل24پنجم كرم گلوگاه انار به مدت
در20×8ظروف استوانه اي به ابعاد 20 سانتي متر،

و در قالب طرح آزمايشي كامالً تصادفي، در اختيار تكرار
و آب كه بطور زنب. آنها قرار گرفت ورها توسط عسل

بعد. جداگانه در اختيار آنها قرار گرفت، تغذيه مي شدند
با24از  و به ظروفي  ساعت الروهاي آفت جدا شده



 113 ...(Hym.: Ichneumonidae)شناسي زنبور زيست:و همكارانكيشاني فراهاني

و شرايط10×3×3ابعاد  سانتي متر منتقل شدند
و%50±10رطوبت نسبي،C1±25˚ آزمايشگاهي
با پستهو) روشنايي: تاريكي(ساعت8:16 دوره نوري

ظروف مذكور بطور روزانه بازديد شدند. خام تغذيه شدند
و ياحشرات(و تغييرات ايجاد شده  ظهور شفيره زنبور

شد) كامل پارازيتوئيد . ثبت
 بررسي طول عمر حشرات كامل زنبور

canescens V.با رژيم هاي غذايي متفاوت 
براي اين منظور تعدادي از شفيره هاي زنبور،

و در داخل ظروف پالستيكي نگهداري انتخاب شده
و روزانه مورد بازديد قرار گرفتند پس از ظهور. شدند

حشرات كامل، تعدادي از زنبورهاي ماده در داخل 
و داراي درب  ظروف شفاف پالستيكي استوانه اي شكل

قرار) ارتفاع×قطر( سانتي متر20×8توري با ابعاد 
 بازديد قرار گرفته اين ظروف بطور مرتب مورد. داده شد

 در اين.و تلفات زنبورها به صورت روزانه يادداشت گرديد
 در نظر زير تيمار به شرح4آزمايش براي تغذيه زنبورها،

و عسل، ساكاروز: گرفته شده بود و تيمار%10آب ، آب،
براي تامين تيمار اول، عسل روي. بدون غذاچهارم،

ج و آب بطور داگانه توسط كاغذهاي مومي ماليده شد
پنبه هاي خيس خورده، در اختيار آنان قرار گرفت تا از 

تاثير رژيم. بروز ترشيدگي در آب عسل جلوگيري شود
و20در زنبورهاي بالغ طول عمر هاي غذايي روي   تكرار

.مطالعه گرديددر قالب طرح آزمايشي كامالً تصادفي
بررسي ترجيح ميزباني زنبور پارازيتوئيد

canescens V.
آزمايشات مربوط به بررسي ترجيح مرحله سني

:ميزبان به دو صورت انجام گرفت

تعيين ترجيح مرحله سني ميزبان در حالت داراي
 حق انتخاب

در اين آزمايش از سنين باالي مرحله الروي كرم
و پنجم(گلوگاه انار  از) سنين سوم، چهارم كه دو روز

تعشروع مرحله الروي آنها  از30داد مي گذشت به  عدد
و در مجموع  عدد الرو، درون ظروف شفاف90هر سن،

و داراي درب توري با ابعاد شكل پالستيكي استوانه اي
شد) ارتفاع×قطر( سانتي متر20×8 يك.ندقرار داده

 ساعت از عمرش مي گذشت24زنبور ماده كه حداكثر
 ساعت در اختيار اين24اين الروها به مدت. انتخاب شد

بهندزنبورها قرار گرفت و الروها و سپس زنبورها حذف
و به درون ظروف شيشه اي با تفكيك سن، جدا شده

و با پسته خام تغذيه10×3×3ابعاد   سانتي متر منتقل
نگهداري آزمايشگاهي ذكر شده ظروف در شرايط. شدند

و به اين  شدند تا حشرات كامل پارازيتوئيد خارج گردند
و درصد ترتيب تعداد  الروهاي پارازيته مشخص

و مورد مقايسه قرار  اين. گرفتپارازيتيسم تعيين
و در قالب طرح آزمايشي كامال20ًآزمايش در   تكرار

.تصادفي انجام شد
 تعيين ترجيح ميزبان در حالت بدون حق انتخاب

در اين آزمايش با توجه به نتايج آزمايش قبلي، تعداد
ا30 ز هر كدام از سنين سوم، عدد الرو كرم گلوگاه

و پنجم، كه دو روز از  مي شروع مرحله الروي آنهاچهارم
گذشت، بطور جداگانه درون ظروف شفاف پالستيكي

و داراي درب توري با ابعاد  شكل 20×8استوانه اي
كه) ارتفاع×قطر(سانتي متر در اختيار يك زنبور ماده

و20 ساعت از عمرش مي گذشت، در 24  در قالب تكرار
از.ندطرح آزمايشي كامالً تصادفي قرار داده شد 24بعد
10×3×3ساعت الروها به ظروف شيشه اي با ابعاد

و با پسته خام تغذيه شدند در. سانتي متر منتقل ظروف
 نگهداري شدند تا حشرات ذكر شدهشرايط آزمايشگاهي

و به اين ترتيب تعداد كامل پارازيتوئيد خارج گردند
و الر و درصد پارازيتيسم تعيين وهاي پارازيته مشخص

.Krugner et al(مورد مقايسه قرار گرفت  2005 .( 
 تعيين روند تخم گذاري زنبورهاي بالغ

 عدد الرو30تعداد ساعت يك بار24در طي هر
 ساعت درداخل24 كرم گلوگاه انار به مدت5سن

د20×8ظروف استوانه اي به ابعاد ر اختيار سانتي متر
زنبورها توسط تيمارهاي.ندزنبورهاي بالغ قرار گرفت

در%10اكارزسغذايي  و آب كه بطور جداگانه و عسل
. اختيار آنها قرار داده شد، تغذيه شدند

به24بعد از و  ساعت الروهاي آفت جدا شده
و گرديدند سانتي متر منتقل10×3×3ظروفي با ابعاد

ذدر شرايط و با پسته خام كر شده آزمايشگاهي نگهداري
و تا زمان مرگ. تغذيه شدند اين آزمايش بطور روزانه

و تعداد الروهاي پارازيته شده زنبورهاي ماده ادامه يافت
و ثبت شد در. در هر روز تعيين  تكرار20اين آزمايش

.انجام شد
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 زنبورتعيين واكنش تابعي
ازبر اساس يح ترج آزمايش هاي نتايج بدست آمده

،2،4،6،8،10،15 تراكم هاي مرحله سني ميزبان،
 از الرو سن پنجم آفت50و25،30،35،40،45، 20

، در اختيار زنبورهاي بالغ يك روزه)مرحله سني ارجح(
 ساعت درداخل24اين الروها به مدت. قرار گرفت

 سانتي متر در اختيار20×8ظروف استوانه اي به ابعاد
ب و آب كه بطور. ودندزنبورها زنبورها توسط عسل

بعد. جداگانه در اختيار آنها قرار گرفت، تغذيه مي شدند
با24از  و به ظروفي  ساعت الروهاي آفت جدا شده

و10×3×3ابعاد تا زمان ظهور سانتي متر منتقل شدند
ذكر در شرايط آزمايشگاهي حشرات كامل پارازيتوئيد 

خشده  و با پسته آزمايش اين. ام تغذيه شدندنگهداري
ان25تا20در  شدج تكرار .ام

هاتجزيه داده
ب  ميانگين بيان±صورت خطاي استاندارده داده ها

و واريانس داده هاي حاصله توسط نرم افزار  SASشد

ver.9.1 آناليز (ANOVA)ها. گرديد مقايسه ميانگين
و.انجام گرفت%5توسط آزمون توكي در سطح  تجزيه

تحليل داده هاي واكنش تابعي در دو مرحله با استفاده 
) 2009(و بر اساس روش SAS ver. 9.1از نرم افزار 

Julianoبراي تعيين نوع واكنش تابعي ابتدا. انجام شد
(Na)رگرسيون لجستيك نسبت الروهاي پارازيته شده 

اين. انجام شد(Nt)به الروهاي موجود در تراكم اوليه
و منفي يا مثبت بودن شيب سه رگرسيون ميز ان شيب

يعني)Nt بهNaنسبت(3قسمت اصلي منحني درجه 
د و سوم را نشان مي .داقسمت هاي خطي، درجه دوم

قسمت بودن مثبت يا منفيو شيب ميزان رابطه، اين در

و نوع تعيين معادله سه درجهو دو درجه، خطي هاي
. گرفت قرار اوتقض مورد آن از استفاده با تابعي واكنش

 تابعي نوع واكنش منحني، خطي بخش عالمت مشاهده با

 منفي خطي منحني بخش عالمت اگر.ديگرد تعيين

 آن اگر عالمت نوع دو است ولي از تابعي واكنش باشد،

از. نوع سه مي باشد از باشد، مثبت در مرحله دوم پس
تعيين واكنش تابعي، با استفاده از رگرسيون غير خطي 

، پارامترهاي قدرت جستجو يا (Least Square)روش 
 برآورد(Th)و زمان دستيابي (a)ضريب حمله

. (Ragers ,1972)شد
: مدل راجرز

 تعداد ميزبان مورد حمله قرار گرفته،Naپارامترهاي
N0،تعداد ميزبان اوليه Ttزمان در معرض قرار گرفتن 

 زمانThقست آميز، نرخ حمله موفa،) ساعت24(
. مقداري ثابت استbو دستيابي

 نتايج
و نمو مراحل نابالغ  .canescens Vطول دوره رشد

بر اساس نتايج بدست آمده تفاوت معني داري بين
 بر روي سنين.canescens Vطول دوره رشدي زنبور 

 ,0.0001مختلف الروي ميزبان مشاهده گرديد

F=42.832, df=2)  (P< .رين طول دوره رشدي بيشت
و كمترين زمان در  مراحل نابالغ زنبور، روي سن سوم

شدسن پنجم الروي ميزبان  تمام).1-شكل(تعيين
حشرات بالغ خارج شده از مراحل مختلف رشدي ماده 

.بودند

گپنجمو چهارم، سومدر سنين.canescens Vطول دوره رشدي مراحل نابالغ زنبور-1 شكل  لوگاه انار در شرايط آزمايشگاهي الروي كرم
P)آزمون توكي،(حروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معني دار است* < 0.01.

)]
1

exp(1[
0

0 NaT
aTNN

h

t
a +

−−=



 115 ...(Hym.: Ichneumonidae)شناسي زنبور زيست:و همكارانكيشاني فراهاني

در.canescens Vطول عمر حشرات كامل زنبور
 شرايط متفاوت

.canescens V طول عمر حشرات كامل زنبور بين

 تيمارهاي غذايي، تفاوت معني دار وجود داشتروي

(P<0.0001, F=896.106, df=3)  . زنبورهاي طول عمر
و عسل بيشتر از ساير بالغ ماده  روي تيمار غذايي آب
).2-شكل(تيمارها بود

 روي رژيم هاي غذايي مختلف در شرايط آزمايشگاهي.canescens V طول عمر زنبورهاي بالغ-2شكل
P)آزمون توكي،(است حروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معني دار* < 0.01.

 .canescens Vترجيح ميزباني زنبور
درصد پارازيتيسم حق انتخاب بين در حالت داراي

و پنجم  وجود تفاوت معني دار الروي سن سوم، چهارم
 بيشترين >F=641.927, df=2)  (P ,0.0001داشت

الروي ميزبان، مشاهده درصد پارازيتيسم در سن پنجم

نيز درصد پارازيتيسم حق انتخابدر حالت بدون. گرديد
بود در سنين مختلف الروي داراي تفاوت معني دار

)0.0001  , F=11890 , df=2 .(P< در اين حالت نيز
بيشترين درصد پارازيتيسم در سن پنجم الروي ميزبان، 

).3-شكل(مشاهده شد 

ب- الف: يسم در سه سن الروي ميزبان در حالتميزان پارازيت-3شكل و  بدون حق انتحاب- داراي حق انتخاب،
P)آزمون توكي،(حروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معني دار است* < 0.01.

 روند تخم گذاري حشرات بالغ
نتايج بدست آمده نشان داد كه بيشترين ميزان تخم

تغ8گذاري در سن  و عسل روزه گي در تيمار ديه با آب
و بعد از در تيمارهاي. آن رو به كاهش نهاد رخ داد

تخم نيز بيشترين ميزان%10تغديه شده با ساكاروز 

 در روز هشتم مشاهده شد كه با توجه به طول گذاري
بيشترين ميزان، كوتاه تر زنبور در اين تيماردوره زندگي
.دگردي در اواخر زندگي حشرات بالغ حاصل تخم گذاري

در).4-شكل( و عسل، زنبورهاي تغذيه شده با آب
و 101تا68مجموع طول دوره زندگي، بين   تخم
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تخــع72تا52، بين%10زنبورهاي تغذيه شده با ساكاروز تـــدد كـــوليــم .دـــردنـــد

ط آزمايشگاهي پارازيتوئيد كرم گلوگاه انار در شرايV. canescens ميزان تخم توليدي زنبور-4شكل

 تعيين واكنش تابعي
نتايج حاصل از تجزيه داده ها نشان داد كه واكنش

 نسبت به تراكم هاي مختلف .canescens Vتابعي زنبور 
سن پنجم شب پره كرم گلوگاه انار از نوع دوم مي الرو

مقادير قدرت جستجو بر اساس مدل).5-شكل(باشد 

و زمانت بر ساع2997/0±6597/0 (a)راجرز 
. برآورد گرديدساعت0190/0±5691/0(Th)دستيابي

الرو پارازيته17/42(T/Th)حداكثر نرخ پارازيتيسم
ميانگين تعداد ميزبان. برآورد گرديد ساعت24شده در 

شد64/1-65/27هاي پارازيته شده در يك روز  . برآورد

و سن پنجم كرم گلوگاه انار در شرايط آزمايشگاهي روي الرV. canescens واكنش تابعي زنبور-5شكل

 بحث
Harvey & Vet)1997 ( بيان مي كنند كه طول

 هنگامي .canescens Vدوره رشدي مراحل نابالغ زنبور 
  (Lep.: Pyralidae) (.L) كه روي سنين پايين تر الروي

Galleria mellonella پرورش يافتند بيشتر از زماني بود 

. داده شدندباالتر الروي پرورش كه روي سنين
همچنين آنها متوجه شدند كه سن پنجم الروي سن
و ميزان زنبورهاي بالغ خار جارجح براي حشرات بالغ بود

شده از سنين باالتر الروي ميزبان بطور معني داري
بر اساس. بيشتر از سنين پايين الروي ميزبان بود
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.Harvey et alو Corbet (1968)نظر زنبور (1994)
canescens V.در الروهاي سنين پايين ميزبان با به 

تاخير انداختن رشد خود تا زمان رسيدن ميزبان به
سنين باالتر باعث افزايش طول دوره رشدي نابالغ خود 

دليل اين امر بخاطر اينست كه رشد ميزبان. مي شود
براي تامين مواد غذايي مورد نياز الروهاي زنبور ضروري 

 & Smilowitz & Iwantsch 1973; Herbert)است 

Cloutier 1990).
در طبيعت سه منبع غذايي براي حشرات كامل

و مواد: پارازيتوئيد وجود دارد و ترشحات ميزبانها، عسلك
و گرده  ). Jerwis & Kidd, 1986(گياهي مانند نكتار

و  اينها مهمترين منابع غذايي براي پارازيتوئيدها هستند
و پارازيتيسم مي توان ند باعث افزايش زنده ماني، زادآوري
.Allen & Smith, 1986; Jerwis et al(شوند  1993 

Syme, 1975; .( 
.Mitsunaga et alبه همين ترتيب  معتقدند (2004)

كه رژيم غذايي پارازيتوئيد ماده تاثير بسياري روي
و از طرفي كاهش اين منابع  موفقيت توليد مثلي آن دارد

آنها نشان. عث كاهش فعاليت ميزبان يابي مي گرددبا
و توانايي پارازيتيسم   Cotesia plutellaeدادند زنده ماني

Kurdjumor(Hym.: Braconidae) ًتحت تاثير شديدا
و تغذيه با  و تغذيه از آنها قرار داشت وجود منابع غذايي

ب و مواد علت وجود پروتئينه عسل ها، ويتامين ها
و كارايي معدني در  آن باعث افزايش زنده ماني

پارازيتوئيدها نسبت به حالتي كه تغذيه تنها از شكر 
 Mohan & Sathima. صورت گرفته بود مي شود

كهنتايج مشابهي را نيز (2007)  بر اساس بيان مي كنند
 Viereck (Hym.: Braconidae)  Apantelesآن

taragamae عتسا24-12 در صورت عدم تغذيه طي
كه. ميرند مي  نتايج ما نيز تحقيقات باال را تائيد مي كند

و كارايي ميشود . تغذيه با عسل باعث افزايش زنده ماني
وجود علف هاي هرز گلدار به نظر مي رسد كه بنابراين

و گرده، كارايي اين  در باغات انار، مي تواند با تامين شهد
اه باال پارازيتوئيد را در جهت كاهش خسارت كرم گلوگ

و غيرجنسيهب.canescens Vگونه.ببرد صورت جنسي
و در غالب مواقع به صورت تك  توليد مثل مي كند
و تمام نتاج توليدي آنها ماده  جنسي توليد مثل كرده
و  مي باشد، جنس نر در اين گونه بسيار كمياب است

 Bernstein & Dreissen(بندرت مشاهده مي شود 

1996 .(Harvey et al. (2001) پس2 معتقدند كه تا  روز
از خروج حشرات بالغ، نوع تغذيه تاثيري بر روند تخم

گذاري اين گونه ندارد كه نتايج ما نيز اين امر را تائيد 
در. مي كند تفاوت در زمينه ميزان تخم گذاري اين گونه

از سوي ديگر اين. سنين مياني آن مشاهده مي شود
در Synovigenic زنبور گونه اي است كه حشرات بالغ

و  تمام طول دوره زندگي اقدام به توليد تخم مي كنند
كيفيت تغديه نقش بسزايي در افزايش ميزان تخم 

.توليدي ماده دارد
Harvey et al.  همچنين معتقدند كه اين (2001)

زنبور هنگام تغذيه از منابع غذايي غني تر مانند محلول
هطول عمرعسل توانايي  و مچنين توليد نتاج بيشتر

 بيان Eliopoulos & Stathas (2005). بيشتري را دارند
 درجه25كردند زنبورهاي تغذيه شده با عسل در دماي

 تخم توليد 108تا67در طول دوره رشدي خود بين
براساس نتايج ما تغذيه با عسل به علت دارا. مي كنند

بودن مواد ضروري مورد نياز زنبورهاي ماده نقش 
زايي در افزايش كارايي توليد مثلي ماده ها خواهد بس

در. داشت و منابعي كه مواد غذايي را وجود مكان
شديداً باعث افزايش اختيار پارازيتوئيدها مي گذارد

شود كارايي عوامل بيولوژيك در يك اگرواكوسيستم مي
و علف بو به همين دليل وجود گياهان گلدار ه هاي هرز

و نكتار مورد نياز عنوان منابعي كه تامين كننده شهد
پارازيتوئيدها باشند مي تواند باعث افزايش كارايي 

در واكنش.پارازيتوئيدهاي موجود در باغات انار شود
هاي تابعي نوع دوم با افزايش تراكم ميزبان تعداد ميزبان

يابد ولي اين افزايش مورد حمله قرار گرفته افزايش مي
وهب تدريج از شيب منحني كاستهبهصورت خطي نبوده

شود تا به يك مقدار ثابت برسد در اين حالت نسبت مي
بهميزبان ميهاي مورد حمله قرار گرفته -تدريج كاهش

عكس(يابد  Huffaker & Matsumoto). تراكمبه وابسته

 واكنش تابعي اين زنبور را روي بيد آرد از نوع (1982)
مبه. دوم تعيين كردند و عدم موفقيت طور كلي وفقيت

يك عامل كنترل بيولوژيك را به تنهايي به نوع واكنش 
و بسياري از عوامل بيولوژيكي تابعي نمي توان نسبت داد

و شرايط محيطي در موفقيت يك عامل كنترل بيولوژيك 
تابعي اين عوامل ممكن است با واكنش. نقش دارند
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ب و  عنوان يك شاخص در ارزيابيه برهمكنش داشته
.دنكيفيت عامل كنترل بيولوژيك مورد استفاده قرار گير

با توجه به نتايج ارائه شده در اين تحقيق به نظر مي
ب عنوانه رسد كه اين پارازيتوئيد قابليت اين را دارد كه

و رهاسازي در طبيعت  يكي از كانديداهاي پرورش انبوه
 نابالغ مراحلمطرح گردد، چرا كه طول دوره رشدي

و عدم نياز به جنس نر، نسبتاً  كوتاه، توليد جنس ماده
و زنده ماني بلند مدت حداكثر نرخ پارازيتيسم مناسب

بالغين ويژگي هاي منحصر به فرد اين گونه است كه اين 
س كنـــامكان را فراهم مي آســازد تا در  ان،ــار پرورش

و ويژگي هاي مورد نظر يك گونه مناسب براي پرورش
نتايج ارائه شده در اين. داشته باشدرا بوه رهاسازي ان

مقاله باعث تسهيل در امر پرورش انبوه اين پارازيتوئيد 
و  و كنترل موثرتر كرم گلوگاه در شيوه هاي پرورش شده

.رها سازي انبوه پارازيتوئيد را به دنبال خواهد داشت

 سپاسگزاري
اين پژوهش با استفاده از امكانات گروه گياهپزشكي

و قطب كنترل بيولوژيك آفات- شگاه تهراندان كرج،
. گياهي انجام شده است
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