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چکیده

ZellerEphestiaبید آرد،    kuehniella پره هندي، ، و شب(Hubner)Plodia

interpunctella باشند. هاي انباري در سراسر جهان می، هر دو از آفات مهم فرآورده

Habrobracon hebetor Say هاي آفت در انبارهاي بادام پرهبراي مهار بیولوژیک الروهاي شب

.Hشود. در این تحقیق کارایی زنبور ي غالت استفاده میهاي بسته بندي شدهزمینی و فرآورده

hebetor هاي مختلف پارازیتویید پره هندي در تراکمدر پارازیته کردن الروهاي بید آرد و شب

) در داخل اطاقک رشد در 32و  16،  8، 4، 2، 1جفت) و الروهاي هر دو میزبان ( 4و  2، 1(

ساعت  14ي نوري درصد و دوره65±5ي سلسیوس، رطوبت نسبی درجه 25±1دماي 

تاریکی بررسی شد. در رهاسازي یک جفت زنبور پارازیتویید تعداد ساعت  10روشنایی و 

الرو هر دو میزبان افزایش یافت ولی،  8و  4، 2، 1هاي هاي گذاشته شده به ترتیب در تراکمتخم

ها و حشرات کامل الرو هر دو میزبان کاهش یافت. همچنین، تعداد ماده 32و  16هاي در تراکم

-الرو هر دو میزبان افزایش یافت ولی، در تراکم 8و  4، 2، 1هاي کمظاهر شده به ترتیب در ترا

داري مشاهده نشد. در رهاسازي دو جفت زنبور الرو هر دو میزبان افزایش معنی 32و  16هاي 

الرو بید آرد مشاهده گردید. درصورتیکه، تعداد  16بیشترین تعداد تخم گذاشته شده در تراکم 

داري بیشتر از پره هندي به طور معنیالرو شب 32و  16، 8، 4اي هتخم گذاشته شده در تراکم

ها و حشرات کامل ظاهر شده زنبور به ترتیب هاي الروي بود. همچنین، تعداد مادهسایر تراکم

داري افزایش یافت ولی، در الرو هر دو میزبان به طور معنی 16و  8، 4، 2، 1هاي در تراکم

داري مشاهده نشد. در رهاسازي چهار جفت زنبور افزایش معنیالرو هر دو میزبان  32تراکم 

داري بیشتر از الرو هر دو میزبان به طور معنی 16و  8هاي تعداد تخم گذاشته شده در تراکم

ها و حشرات کامل ظاهر شده زنبور به ترتیب هاي الروي بود. همچنین، تعداد مادهسایر تراکم

 32داري یافت ولی، در تراکم رو هر دو میزبان افزایش معنیال 16و  8، 4، 2، 1هاي در تراکم

-توان نتیجهداري مشاهده نشد. بر اساس نتایج این تحقیق میالرو هر دو میزبان افزایش معنی

هاي دو و الرو هر دو میزبان و در تراکم 8گیري کرد که در تراکم یک جفت پارازیتویید تراکم

.Hالرو هر دو میزبان براي پرورش زنبور  32و 16هاي چهار جفت زنبور تراکم hebetor

باشند.تر میمطلوب

Habrobraconهاي کلیدي: واژه  hebetorهاي پارازیتویید، پره هندي، تراکم، بید آرد، شب

هاي الروي میزبانتراکم
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مقدمه

ي ي بخش کشاورزي جزو الزامات توسعهتوسعه   

باشد و گسترش و پیشرفت این بخش عمومی کشور می

 مستلزم اتخاذ راهبردهاي اصولی و درست است. از طرف

دیگر ضمن تالش در جهت دستیابی به عملکرد باال و 

ي پایدار نیز مورد توجه قرار کیفیت مطلوب باید توسعه

گیرد. در این راستا توجه هر چه بیشتر براي استفاده از 

در مهار آفات که هزینه و خطر کمتري  عوامل بیوکنترل

نسبت به روش شیمیایی دارد، الزم است. زنبورهاي 

پارازیتویید به دلیل توانایی مهار آفات در بسیاري از 

هاي زراعی داراي اهمیت هستند. این حشرات اکوسیستم

مفید با کاهش دادن جمعیت آفات، خسارات ناشی از 

کنند. ا جلوگیري میآنها را کاهش داده و از طغیان آنه

Plodiaپره هندي، شب interpunctella (Hubner)و ،

Ephestiaبید آرد،  kuehniella Zeller از آفات مهم ،

باشند. این هاي انباري در کشورهاي مختلف میفرآورده

هاي انباري نظیر حبوبات، آفات با تغذیه از فرآورده

غیره و نیز هاي خشک، بادام، فندق، پسته و غالت، میوه

Bagheriزنند (تنیدن تار توسط الروها خسارت می

Zenouz, 1996.(

پره هندي در ایران به ویژه در نواحی جنوبی شب   

در انبارهاي خرما، در قزوین و کرمان در انبارهاي پسته 

و در تهران در انبارهاي بادام شایع است. این آفت از 

خود توانسته هاي رفتاري و فیزیولوژیکی طریق سازش

است به آفت مهمی در انبارهاي محصوالت غذایی از 

جمله انواع آجیل، خشکبار و بسیاري دیگر از مواد غذایی 

المللی است و ي بینتبدیل شود. بیدآرد نیز آفت گسترده

محصوالت انبار شده نظیر گردو، خشکبار، بقوالت، غالت 

etکند (و آرد را آلوده می al. 2005Tounsi,.( بید آرد

شود در اغلب مناطق ایران نیز در انبارهاي آرد دیده  می

)Bagheri Zenouz, 1996.(

Habrobraconزنبور پارازیتویید خارجی   hebetor

(Say) ترین عوامل مهار بیولوژیکی به عنوان یکی از مهم

،Pyralidaeي هاي متعلق به خانوادهپرهالروهاي شب

محصوالت زراعی محسوب هاي انباري و روي فرآورده

Browerشود (می & Press, 1990; Milonas, در2005 .(

زنبور  1340ایران اولین بار فرحبخش در سال 

.Hپارازیتویید hebetor را از روي الروهاي بیدآرد و

،1995هندي در ورامین گزارش کرد  ( پرهشب

Attaran این زنبور به علت برخورداري از نرخ تولید .(

ي یک نسل و وسیع بودن اال، کوتاه بودن دورهمثل ب

اي در مطالعات اثر طیف میزبانی به صورت گسترده

پارازیتویید مورد استفاده قرار گرفته  -متقابل میزبان

Gunduz).است ( & Gulel, .Hزنبور 2005 hebetor با

پره هندي باعث پارازیته کردن الروهاي بید آرد و شب

Browerشود (ارها میکاهش جمعیت آنها در انب &

Press, 1990; Grieshop et al, 2006.(Mostaghimi, et

al. گزارش کردند که واکنش تابعی زنبور  (2010)

.Hپارازیتویید hebetor  نسبت به تراکم هاي مختلف

الروهاي بید آرد و شب پره هندي در شرایط 

گیري کردند که بود. آنها نتیجه IIIآزمایشگاهی از نوع 

ین زنبور کارایی باالیی در کنترل الروهاي بید آرد و ا

شب پره هندي دارد. 

امروزه در انبارها براي کنترل خسارت وارده توسط 

هاي کشالروهاي بید آرد و شب پره هندي از حشره

ي رویهشود. کاربرد بیتماسی و تدخینی استفاده می

انبی ها در کنترل این آفات در انبارها، اثرات جکشحشره

ها روي کشباري نظیر بر جاي ماندن بقایاي حشره زیان

محصوالت انبار شده و بروز مقاومت در آفات انباري 

Grieshop(ها دارد  کش نسبت به آفت et al, 2006(.

هاي جایگزین و سالم در کنترل بنابراین، استفاده از روش

شود. این آفات نظیر کاربرد عوامل بیوکنترل توصیه می

.Hازي زنبور پارازیتوییدرهاس hebetor  در انبارها براي

کنترل بید آرد و شب پره هندي جایگزین مناسبی براي 

باشد. در پرورش انبوه این زنبور ها میکشمصرف حشره

پارازیتویید نسبت تعداد زنبور پارازیتویید به تعداد الرو 

 هاي ظاهر شده زنبور و نیزتواند در تعداد مادهمیزبان می

تعداد کل زنبورهاي ظاهر شده موثر باشد. افزایش در 

تواند کارایی زنبور ي زنبور میهاي ظاهر شدهتعداد ماده

پارازیتویید را در کنترل الروهاي بید آرد و شب پره 

هندي افزایش دهد. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف 

ها و حشرات ارزیابی تعداد تخم گذاشته شده، تعداد ماده

.Hي زنبور پارازیتوییدهر شدهکامل ظا hebetorدر

هاي مختلف زنبور پارازیتویید در هاي با تراکمرهاسازي

ه هندي پرهاي مختلف الروهاي بید آرد و شبتراکم

انجام شد.
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مواد و روش ها

پرورش بید آرد

.Eد،د آرـــه بیــکلنی اولی    kuehniellaاز ،

گروه گیاهپزشکی هاي موجود در انسکتاریوم پرورش

دانشگاه تبریز تهیه گردید. بید آرد روي رژیم غذایی آرد 

) گرم سبوس گندم 25آرد و  گرم 75گندم (با نسبت 

,Yazdanian).پرورش داده شد   بدین ترتیب که  (2000

متر در سانتی سهآرد و سبوس گندم تهیه شده به ارتفاع 

2/0ظروف پالستیکی پرورشی ریخته شد و سپس مقدار 

ي بید آرد در سطح ماده يآوري شدهگرم تخم جمع

بید آرد  پرورش غذایی موجود در هر ظرف پخش گردید.

هاي رشد واقع درآزمایشگاه تحصیالت در داخل اطاقک

تکمیلی گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی در 

ي سلسیوس، رطوبت نسبی درجه 25±1شرایط دمایی

 10ساعت روشنایی و 14ي نوريدرصد و دوره5±65

ساعت تاریکی انجام شد.

پره هنديپرورش شب

Plodiaدي، ــــهن رهـــپي شبهـــی اولیــکلن   

interpunctella هاي موجود در ، نیز از پرورش

انسکتاریوم گروه گیاهپزشکی دانشگاه تبریز تهیه شد. 

(رقم کله قوچی)  جهت پرورش این حشره از مغز پسته

 3ده شد. بدین ترتیب که مغز پسته به ارتفاع استفا

متر در ظروف پالستیکی مستطیلی شکل به سانتی

متر ریخته شد و سپس به داخل سانتی 30*20*10ابعاد

پره هندي اضافه گرم از تخم شب 2/0هر ظرف مقدار 

گردید. به منظور تامین تهویه، درقسمت وسط درپوش 

متر ایجاد شد یسانت 25*15هر ظرف سوراخی به ابعاد 

مش) دوالیه پوشانده شد.  50ي توري (و توسط پارچه

ي شرایط آزمایشی مورد استفاده جهت پرورش بقیه

پره هندي نیز مشابه شرایط ذکرشده براي پرورش شب

بید آرد بود.

Habrobraconپرورش زنبور پارازیتویید  hebetor

.Hجهت پرورش زنبور     hebetorاز ظروف پتري ، 

متري استفاده شد. کلنی اولیه سانتی 9پالستیکی با قطر 

سوار تهیه زنبور پارازیتویید از انسکتاریوم شهرستان بیله

عدد الرو سن آخر بید آرد  15شد. داخل هر ظرف پتري 

ي زنبور رهاسازي شد. براي همراه سه جفت نر و مادهبه  

 20ي زنبورها از عسل رقیق (محلول آب عسل تغذیه

5/2*5/0صد) که بر روي نوارهاي کاغذي به ابعاد در

متر مالیده شده بود استفاده گردید. پس از گذشت سانتی

حاوي  ساعت زنبورها حذف شده و ظروف پتري 24

الروهاي پارازیته شده میزبان تا زمان ظهور حشرات 

هاي رشد تحت شرایط محیطی کامل زنبور در اتاقک

اري شدند. حشرات کامل تعریف شده در موارد قبل نگهد

ها ي زنبور در هر روز براي اجراي آزمایشتازه ظاهر شده

استفاده شدند.

.Hي کارآیی پارازیتیسم مطالعه hebetor روي الروهاي

دو گونه میزبان

،  8، 4، 2، 1هاي هاي دسته اول تراکمدر آزمایش   

ي بید آرد و عدد الرو از هر کدام از دو گونه 32و  16

هندي به طور جداگانه در داخل ظروف پتري  پرهشب

گذاري شده قرار متر) و از پیش عالمتسانتی 9(با قطر 

داده شدند. سپس در هر کدام از ظروف پتري یک جفت 

زنبور پارازیتویید یک روزه و تغذیه شده با عسل رقیق 

ساعت زنبور نر و ماده  24رهاسازي شد. پس از گذشت 

هاي حذف شده و تعداد تخماز داخل ظروف پتري 

گذاشته شده بر روي الروهاي میزبان در زیر 

استریومیکروسکوپ شمارش شد. ظروف پتري حاوي 

الروهاي پارازیته شده تا زمان ظهور حشرات کامل زنبور 

ي درجه 25±1در داخل اتاقک رشد تحت شرایط دمایی

ي نوري درصد و دوره65±5سلسیوس، رطوبت نسبی 

 ساعت تاریکی نگهداري شدند. 10شنایی و ساعت رو 14

هاي ظاهر شده در نهایت تعداد کل زنبورها و تعداد ماده

   تکرار انجام شدند.  10ها دراین آزمایش شمارش شد.

 8، 4، 2، 1هاي هاي دسته دوم و سوم تراکمدر آزمایش

عدد الرو از هر کدام از دو گونه میزبان به  32و  16، 

رتیب در معرض دو جفت و چهار جفت طور جداگانه به ت

.Hي زنبور پارازیتویید نر و ماده hebetor  یک روزه و

تغذیه شده با عسل رقیق قرار داده شدند. روش کار و 

ها کامال مشابه با روش کار و مراحل انجام این آزمایش

ها نیز هاي دسته اول بود و این آزمایشمراحل آزمایش

تکرار انجام شدند.  10در 

هاتجزیه و تحلیل آماري داده 

هاي حاصل از این پژوهش به صورت آزمایش داده  

ي کامال تصادفی با سه تراکم زنبور فاکتوریل با طرح پایه

پارازیتویید (یک، دو و چهار جفت نر و ماده) و شش 
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تراکم از الروهاي سن آخر هر یک از دو گونه میزبان بید 

 16،  8،  4، 2، 1هاي  هندي (شامل تراکم پرهآرد و شب

SPSSافزار تکرار با استفاده از نرم 10الرو) در عدد 32و

)version SNKها با روش ) تجزیه شدند و میانگین16

)Student – Newman – Keuls در سطح احتمال پنج (

درصد مقایسه شدند.

نتایج و بحث

مقایسه میانگین تعداد تخم گذاشته شده توسط 

Habrobraconتویید زنبور پارازی hebetorداد ــ، تع

هاي ظاهر شده و تعداد کل زنبورهاي ظاهر شده در ماده

هاي مختلف هاي مختلف زنبور پارازیتویید و تراکمتراکم

 6تا  1هاي پره هندي در جدولالروهاي بید آرد و شب

داد ـبا رهاسازي یک جفت زنبور تعارایه شده است.

الرو هر دو میزبان  8اکم هاي گذاشته شده تا ترتخم

روند  32و  16هاي روند افزایشی داشت و در تراکم

ها و ). تعداد ماده2و  1هاي کاهشی داشت (جدول

حشرات کامل ظاهر شده با رهاسازي یک جفت زنبور تا 

داري افزایش الرو هر دو میزبان به طور معنی 8تراکم

یزبان الرو هر دو م 32و  16هاي یافت ولی، در تراکم

با ).2و  1هاي داري مشاهده نشد (جدولافزایش معنی

رهاسازي دو جفت زنبور بیشترین تعداد تخم گذاشته 

الرو بید آرد مشاهده گردید  16شده در تراکم 

، 8، 4هاي درصورتیکه، تعداد تخم گذاشته شده در تراکم

داري بیشتر از پره هندي به طور معنیالرو شب 32و  16

). تعداد 4و  3هاي اي الروي بود (جدولــهسایر تراکم

ها و حشرات کامل ظاهر شده زنبور با رهاسازي دو ماده

الرو هر دو میزبان به طور  16جفت زنبور تا تراکم 

الرو هر دو  32داري افزایش یافت ولی، در تراکم معنی

و  3هاي داري مشاهده نشد (جدولمیزبان افزایش معنی

جفت زنبور تعداد تخم گذاشته ). با رهاسازي چهار 4

الرو هر دو میزبان به طور  16و  8هاي شده در تراکم

هاي الروي بود مــداري بیشتر از سایر تراکمعنی

ها و حشرات کامل ظاهر ). تعداد ماده6و  5هاي (جدول

الرو هر  16شده با رهاسازي چهار جفت زنبور تا تراکم 

 32ی، در تراکم داري یافت ولدو میزبان افزایش معنی

داري مشاهده نشد الرو هر دو میزبان افزایش معنی

).6و  5هاي (جدول

الرو بید  1تعداد تخم گذاشته شده زنبور در تراکم 

هاي یک، دو و چهار جفت زنبور اختالف آرد با رهاسازي

الرو بید  4و  2هاي داري نشان نداد. ولی، در تراکممعنی

زنبور با رهاسازي چهار آرد تعداد تخم گذاشته شده 

یک  داري بیشتر از رهاسازيجفت زنبور به طور معنی

الرو بید آرد  32و  16، 8هاي جفت زنبور بود. در تراکم

تعداد تخم گذاشته شده زنبور در رهاسازي چهار جفت 

دو جفت  داري بیشتر از رهاسازيزنبور به طور معنی

داري معنیزنبور و در رهاسازي دو جفت زنبور به طور 

).1یک جفت زنبور بود (جدول  بیشتر از رهاسازي

.Hهاي گذاشته شده زنبور ) تعداد تخمSE±میانگین ( -1جدول  hebetor هاي مختلف الروهاي بید آرددر تراکم

چهار جفت  زنبوردو جفت  زنبوریک جفت زنبورتراکم الرو

1c(A)6/1±0/10c(A)0/3±5/14d(A)8/2±7/13

2bc(B)0/1±3/11bc(B)1/3±4/15c(A)1/3±0/24

4a(B)7/0±1/13ab(A)7/2±2/21c(A)9/3±0/27

8a(C)7/1±8/14ab(B)6/2±3/23a(A)8/2±3/36

16ab(C)3/1±5/12a(B)7/1±2/24a(A)2/2±8/35

32bc(C)9/0±3/10b(B)9/1±3/20bc(A)9/2±8/28
حروف نامشابه کوچک در هر ستون و حروف نامشابه بزرگ در هر ردیف نشـان دهنـده اخـتالف    *

باشند.درصد می 5دار در سطح احتمال معنی

الرو  1م ـتعداد تخم گذاشته شده زنبور در تراک

چهار جفت زنبور به طور  پره هندي در رهاسازيشب

لی، یک جفت زنبور بود و داري بیشتر از رهاسازيمعنی

دو و چهار  تعداد تخم گذاشته شده زنبور در رهاسازي

هاي داري نشان نداد. در تراکمجفت زنبور اختالف معنی

پره هندي تعداد تخم الرو شب 32و  16، 8، 4، 2

گذاشته شده زنبور در رهاسازي چهار جفت زنبور به طور 

دو جفت زنبور و در  داري بیشتر از رهاسازيمعنی

داري بیشتر از فت زنبور به طور معنیرهاسازي دو ج

هاي تعداد ماده).2یک جفت زنبور بود (جدول  رهاسازي
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الرو  16و  8، 4، 2، 1هاي ي زنبور در تراکمظاهر شده

هاي یک، دو و چهار جفت زنبور بید آرد با رهاسازي

الرو بید  32داري نشان نداد ولی، در تراکماختالف معنی

ي زنبور با رهاسازي چهار ظاهر شده هايآرد تعداد ماده

یک  داري بیشتر از رهاسازيجفت زنبور به طور معنی

).3جفت زنبور بود (جدول 

.Hهاي گذاشته شده زنبور ) تعداد تخمSE±میانگین ( -2جدول  hebetor هاي مختلف الروهاي شب پره هنديدر تراکم

ترا

کم الرو

ت  چهار جفدو جفت  زنبوریک جفت زنبور

زنبور

1b(B)8/2±

3/8

c(AB)8/1±

8/10

d(A)4/1±

3/13

2ab(C)5/4±

7/11

b(B)7/1±

7/14

c(A)5/1±

9/19

4ab(C)6/1±

5/12

a(B)5/2±

3/19

b(A)5/2±

7/25

8a(C)2/2±

8/13

a(B)0/2±

7/22

a(A)4/3±

2/34

16ab(C)9/1±

3/12

a(B)0/3±

0/23

a(A)7/3±

8/34

32b(C)2/1±

9/9

a(B)0/2±

5/19

b(A)6/2±

4/27
دار در حروف نامشابه کوچک در هر ستون و حروف نامشابه بزرگ در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی *

.باشنددرصد می 5سطح احتمال 

.Hهاي ظاهر شده ) تعداد مادهSE±میانگین ( -3جدول  hebetor هاي مختلف الروهاي بید آرددر تراکم

چهار جفت زنبوردو جفت زنبوریک جفت زنبورتراکم الرو

1b(A)3/0±3/1c(A)7/0±6/1d(A)3/0±8/0

2b(A)5/0±7/1bc(A)0/1±9/1c(A)5/0±1/2

4ab(A)7/0±3/2abc(A)2/1±1/3bc(A)0/1±0/3

8a(A)9/0±5/3ab(A)0/1±2/4ab(A)9/0±2/4

16a(A)8/0±6/3a(A)0/1±1/5a(A)2/1±6/5

32a(B)9/0±3/3a(AB)3/1±6/4a(A)2/2±4/6
حروف نامشابه کوچک در هر ستون و حروف نامشابه بزرگ در هر ردیف نشان دهنده  *

باشند.درصد می 5دار در سطح احتمال اختالف معنی

، 1هاي ي زنبور در تراکماهر شدههاي ظتعداد ماده

هاي یک، دو و پره هندي با رهاسازيالرو شب 8و  4، 2

داري نشان نداد. ولی، در چهار جفت زنبور اختالف معنی

ي زنبور هاي ظاهر شدهالرو بید آرد تعداد ماده 16تراکم

داري بیشتر از با رهاسازي چهار جفت زنبور به طور معنی

پره الرو شب 32زنبور بود. در تراکم یک جفت  رهاسازي

ي زنبور در رهاسازي هاي ظاهر شدههندي تعداد ماده

 داري بیشتر از رهاسازيچهار جفت زنبور به طور معنی

).4دو و یک جفت زنبور بود (جدول 

.Hهاي ظاهر شده ) تعداد مادهSE±میانگین ( -4جدول  hebetor ره هنديهاي مختلف الروهاي شب پدر تراکم

ترا

کم الرو

چهار جفت دو جفت زنبوریک جفت زنبور

زنبور

1b(A)4/0±8/0c(A)4/0±

9/0

d(A)2/0±

7/0

2b(A)3/0±3/1bc(A)3/0±

5/1

c(A)3/0±

4/1
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4ab(A)7/0±6/1b(A)4/0±0

/2

b(A)5/0±

4/2

8a(A)5/0±4/2ab(A)5/0±

8/2

b(A)4/0

±1/3

16a(B)5/0±8/2a(AB)2/1±

9/3

a(A)6/0±

8/4

32a(B)7/0±7/2a(B)5/0±

5/3

a(A)8/0±

5/5
دار در حروف نامشابه کوچک در هر ستون و حروف نامشابه بزرگ در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی *

باشند.درصد می 5سطح احتمال 

ور در ــي زنبدهـامل ظاهر شتعداد حشرات ک

هاي یک، دو الرو بید آرد با رهاسازي 4و  2، 1هاي تراکم

داري نشان نداد ولی، و چهار جفت زنبور اختالف معنی

الرو بید آرد تعداد حشرات کامل ظاهر  16و  8در تراکم 

ي زنبور با رهاسازي دو و چهار جفت زنبور به طور شده

یک جفت زنبور بود. در  يداري بیشتر از رهاسازمعنی

ي الرو بید آرد تعداد حشرات کامل ظاهر شده 32تراکم 

داري زنبور با رهاسازي چهار جفت زنبور به طور معنی

).5دو و یک جفت زنبور بود (جدول  بیشتر از رهاسازي

هاي ي زنبور در تراکمتعداد حشرات کامل ظاهر شده

هاي یک، دو و پره هندي با رهاسازيالرو شب 4و  2، 1

داري نشان نداد ولی، در چهار جفت زنبور اختالف معنی

پره هندي تعداد حشرات کامل الرو شب 16و  8تراکم 

ي زنبور با رهاسازي دو و چهار جفت زنبور به ظاهر شده

یک جفت زنبور بود.  داري بیشتر از رهاسازيطور معنی

ل پره هندي تعداد حشرات کامالرو شب 32در تراکم 

ي زنبور با رهاسازي چهار جفت زنبور به طور ظاهر شده

دو جفت زنبور و در  داري بیشتر از رهاسازيمعنی

داري بیشتر از رهاسازي دو جفت زنبور به طور معنی

در پژوهش ).6یک جفت زنبور بود (جدول  رهاسازي

هاي حاضر با رهاسازي یک جفت زنبور تعداد تخم

رو هر دو میزبان روند افزایشی ال 8گذاشته شده تا تراکم 

الرو روند کاهشی داشت.  32و  16هاي داشت و در تراکم

هاي گذاشته شده زنبور در دلیل کاهش تعداد تخم

باالتر الروهاي هر دو میزبان به احتمال زیاد  هايتراکم

.Hصرف انرژي زنبور hebetorفلج کردن الروها براي

Hagstrumباشد.  & Smittle نیز گزارش کردند  (1977)

ج ـکه این زنبور قبل از تخمگذاري، الرو میزبان را فل

Taylorهاي این پژوهش با نتایج  کند. یافتهمی (1988)

.Hهاي گذاشته شده توسط مبنی بر اینکه تعداد تخم

hebetor پره هاي مختلف الرو بید آرد و شبدر تراکم

است  نهاي الروي هر دو میزباهندي مستقل از تراکم

Yuهاي مغایرت دارد. ولی، با یافته et al. مبنی (2002)

تعداد پره هندي بر اینکه با افزایش تراکم الروي شب

.Hهاي گذاشته شده زنبور تخم hebetor کاهش یافت

اهش تعداد ــمطابقت دارد. این محققان نیز دلیل ک

هاي گذاشته شده توسط زنبور در تراکم باالتر الرو تخم

را صرف زمان و انرژي بیشتر زنبور ره هندي پشب

در پارازیتویید براي فلج کردن الروها گزارش کردند. 

پژوهش حاضر با رهاسازي یک، دو و چهار جفت زنبور 

هاي پایین الروي هاي گذاشته شده در تراکمتعداد تخم

-الرو) کم بود. این نتیجه با یافته 4تا  1هر دو میزبان (

Yuهاي  et al.  مبنی بر اینکه تعداد تخم (2002)

پره هندي هاي پایین الرو شبگذاشته شده در تراکم

 کمتر است مطابقت دارد. دلیل کاهش تعداد تخم

هاي پایین الروي به احتمال زیاد گذاشته شده در تراکم

جلوگیري از سوپرپارازیتیسم الروي و کاهش رقابت بین 

نند نشوونماي خود نتاج زنبور باشد تا الروهاي زنبور بتوا

را در بدن الرو میزبان تکمیل کنند و به شفیره و حشره 

Taylorکامل تبدیل شوند.  گزارش کرد که این  (1988)

زنبور روي الروهاي بزرگتر میزبان در مقایسه با الروهاي 

گذارد تا الروهاي زنبور بدون کوچکتر تخم بیشتر می

در بدن الرو  رقابت با همدیگر بتوانند نشوونماي خود را

Yuمیزبان تکمیل کنند.  گزارش کرد که تلفات  (1999)

مراحل نابالغ این زنبور با افزایش تعداد تخم گذاشته 

یابد. پره هندي افزایش میشده به ازاي هر الرو شب
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.H) تعداد حشرات کامل ظاهر شده SE±میانگین ( -5جدول hebetor هاي مختلف الروهاي بید آرد در تراکم

ترا

کم الرو

یک جفت 

زنبور

چهار جفت زنبوردو جفت زنبور

1c(A)9/0±

3/3

c(A)6/1±4/4e(A)8/0±8/2

2bc(A)8/0

±3/4

c(A)0/2±1/5d(A)4/1±3/5

4ab(A)0/1

±3/5

bc(A)2/2±

8/7

cd(A)
7/1±1/8

8a(B)4/1±

5/7

ab(A)3/1±

1/11

bc(A)0/2±

0/11

16a(B)9/0±

3/7

a(A)2/1±

7/11

a(A)5/1±

7/14

32a(B)0/1±

4/6

ab(B)
0/2±6/9

a(A)5/2±

0/16

دار در سطح حروف نامشابه کوچک در هر ستون و حروف نامشابه بزرگ در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی

باشند.درصد می 5احتمال 

با افزایش تراکم نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

زنبور پارازیتویید رهاسازي شده از یک تا چهار جفت در 

الرو)  32و  16هاي باالتر الروي هر دو میزبان (تراکم

ها و حشرات کامل ظاهر شده افزایش یافت. تعداد ماده

تواند با محدودیت منبع این نتیجه به احتمال زیاد می

یل نشوونماي هاي پایین الروي براي تکمغذایی در تراکم

ا ـه بــد. این نتیجــاط باشــل نابالغ زنبور در ارتبــمراح

Yuهاي یافته et al. مبنی بر اینکه نسبت تعداد  (2002)

ي این زنبور به نرها با تراکم الروي هاي ظاهر شدهماده

شود، مطابقت دارد.میزبان تنظیم می

.Hده ) تعداد حشرات کامل ظاهر شSE±میانگین ( -6جدول hebetor هاي مختلف الروهاي شب پره هنديدر تراکم

ترا

کم الرو

یک جفت 

زنبور

چهار جفت دو جفت زنبور

زنبور

1c(A)7/0±

8/2

c(A)1/1±

4/3

d(A)6/0±

7/2

2b(A)4/0±

2/4

bc(A)2/1

±5/4

c(A)8/0±

2/4

4ab(A)2/1

±8/4

b(A)2/1±

5/6

b(A)1/1±

0/7

8a(B)1/1±

5/6

ab(A)0/1

±8/8

b(A)7/0±

5/8

16a(B)1/1±

7/6

a(A)9/1±

1/10

a(A)4/1±

5/12

32a(C)8/0±

0/6

ab(B)2/1

±9/8

a(A)2/1±

5/13
حروف نامشابه کوچک در هر ستون و حروف نامشابه بزرگ در هر ردیف نشان دهنده اختالف  *

باشند.صد میدر 5دار در سطح احتمال معنی

Charnovهمچنین  & Skinner ,Waageو(1988)

J.K. گزارش کردند که با افزایش تراکم الروي  (1986)

میزبان الگوي تخمگذاري زنبور از تجمعی به انفرادي 

ي زنبور هاي ظاهر شدهتغییر کرده و نسبت تعداد ماده

Bensonبه نرها افزایش یافت.  گزارش کرد که  (1973)

.Hالروهاي  تلفات hebetorهاي با افزایش تعداد تخم

WalkerCadraگذاشته شده به ازاي هر الرو  cautella

افزایش یافت، و در نتیجه تعداد حشرات کامل ظاهر 
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گیري کردند که شده زنبور کاهش یافت. ایشان نتیجه

اي در تغذیه از بین الروهاي این زنبور رقابت درون گونه

Taylorد دارد. الرو میزبان وجو در آزمایشات  (1988)

ترین عامل تاثیر گذار خود به این نتیجه رسید که مهم

.Hمانی زنبور در درصد زنده hebetor  روي الروهاي

ي زنبور به هاي گذاشته شدهپره هندي تراکم تخمشب

Milonasازاي هر الرو میزبان بود.  گزارش کرد  (2005)

داد ـده و نسبت تعـکه تعداد حشرات کامل ظاهر ش

.Hاي زنبور  ـبه نره هاي ظاهر شدهماده hebetorروي

.Pدو گونه میزبان  interpunctellaوLobesia

botrana (Denis & Schiffermueller)  تحت تاثیر

نسبت تراکم تخم زنبور به تراکم الرو میزبان قرار دارد. 

 توانبر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر می   

گیري کرد که در تراکم یک جفت پارازیتویید نتیجه

هاي دو و چهار الرو هر دو میزبان و در تراکم 8تراکم

الرو هر دو میزبان براي  32و  16هاي جفت زنبور تراکم

.Hپرورش زنبور  hebetor باشند. این تر میمطلوب

.Hهاي پرورش انبوه زنبور  تواند در برنامهنتیجه می

hebetor فید باشد.م

سپاسگزاري

این پژوهش با استفاده از امکانات پژوهشی گروه 

گیاهپزشکی دانشکده کشاورزي دانشگاه  محقق اردبیلی 

انجام شد. از انسکتاریوم دانشگاه تبریز و بیله سوار مغان 

هایشان در تامین کلنی اولیه مورد نیاز به خاطر مساعدت

گردد.یجهت انجام این تحقیق تشکر و قدردانی م
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