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انگلوارۀ Trichogramma
جمعآوری،شناساییوانتخابسوشبومیزنبورهای 

بهمنظوركنترلبیولوژیككرمسیبCydia pomonella ،درمنطقۀدماوند 
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 1و  .2استادیار و محقق مؤسسۀ تحقیقات گیاهپزشكی كشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،تهران
(تاریخ دریافت - 1131/11/6 :تاریخ تصویب)1134/4/21 :


چکیده 
به منظور انتخاب گونۀ مناسبی از زنبورهای تریكوگراما برای كنترل بیولوژیك كرم سیب ،تعدادی
از گونههای زنبورهای  Trichogrammaضمن نمونهبرداری مستقیم از تخمهای كرم سیب و دیگر
بالپولكداران فعال در باغهای سیب و استفاده از تلههای تخم ،از باغهای تحت مطالعه در شمال
شرق استان تهران جمعآوری و شناسایی شدند .آزمایشهایی در قالب طرح كامالً تصادفی در
راستای ارزیابی و مقایسۀ میزان باروری و طول عمر زنبورها در سه دمای  24 ،22و  26درجۀ
سلسیوس با استفاده از تخم بید غالت به عنوان میزبان واسط انجام گرفت .عالوه بر این ،میزان
پذیرش تخمهای كرم سیب توسط گونههای تحت بررسی بعد از پنج نسل پرورش روی میزبان
واسط آزمایشگاهی ،از نظر آماری ارزیابی شد .سه گونه زنبور انگلوارۀ تخم با نامهای
 T. pintoi ،Trichogramma brassicaeو  T. embryophagumاز باغهای دماوند و رودهن
جمعآوری و شناسایی شدند .بر اساس نتایج ،باروری زنبورهای تحت بررسی در دماهای  24و 26
درجۀ سلسیوس از نظر آماری بیشتر از دمای  22درجۀ سلسیوس بود .بیشترین مقدار باروری
زنبورهای  T. pintoiو  T. embryophagumبهترتیب  13/31و  26/46تخم به ازای ماده در طول
بازۀ زمانی تحت بررسی تعیین شد .در راستای ارزیابی میزان پذیرش تخم كرم سیب توسط
كلنیهای آزمایشگاهی زنبور ،درصد پارازیتیسم تخمهای كرم سیب توسط گونههای یادشده
بهترتیب  10/03و  01/64درصد تعیین شد .با در نظر گرفتن همۀ نتایج ،سوش بومی زنبور
انگلواره  T. embryophagumگزینۀ مناسبی برای توسعۀ برنامههای كنترل بیولوژیك كرم سیب در
منطقۀ تحت مطالعه معرفی شد.
واژههایكلیدی :اكوتیپ ،انگلواره تخم ،كرم سیب ،كنترل بیولوژیك.

مقدمه 
کرم سیب ) Cydia pomonella (Lineausمخربترین و
کلیدیترین آفت باغهای سیب در سراسر جهان معرفی
شده است ( .)Al Bitar et al., 2010در همۀ مناطقی از
ایران که کشت درختان میوة سردسیری رواج دارد ،این
آفت نیز حضور دارد و بهصورت یکی از رایجترین
* تلفن13111411110 ،111 – 11181118 :

حشرات زیانآور درختان میوة سردسیری مطرح است
( Oloumi-Sadeghi & Esmaili, 1980; Esmaili et
 .)al., 1993در صورت کنترل نشدن ،میزان خسارت آن
بهشدت باال میرود ،بهطوری که در برخی نقاط به 31
درصد نیز میتواند برسد ( .)Esmaili, 1991کرم سیب
در ایران از مناطق همسطح دریا (نواحی جلگهای گیالن
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و مازندران) تا مناطقی با ارتفاع  1411متر (دربندسر
شمشك از نواحی کوهستانی شمال تهران) مشاهده شده
است ( .)Radjabi, 1986این آفت بسته به عرض
جغرافیایی و ارتفاع محل میتواند از یك نسل (در
روسیه ،انگلستان و کانادا) تا  0نسل (در فلسطین
اشغالی) در سال داشته باشد ( .)Setyobudi, 1989آفت
یادشده هر ساله در ایران با جمعیت فراوانی به درختان
میوة میزبان ،بهویژه درختان سیب حمله میکند و
خسارت آن از سطح زیان اقتصادی تجاوز میکند .از این
رو این آفت بهصورت یك آفت کلیدی مطرح شده است و
کنترل تلفیقی آن الزامی است (.)Radjabi, 1986
از زمانهای گذشته ،مطالعه و بررسی دربارة امکان
کنترل بیولوژیك کرم سیب با استفاده از زنبورهای
انگلواره ،بهویژه زنبورهای جنس تریکوگراما همواره
مورد توجه پژوهشگران بوده است .برای مثال،
Rowshandel et ،(1998) Mashhadi Jafarloo et al.
 (1998) al.و  (2005) Millsدر مقابل ،(1985) Dolstad
کنترل بیولوژیك کرم سیب را غیر مؤثر میدانند .با این
حال (1988) Hassan et al. ،تأثیر بهکارگیری زنبورهای
.Trichogramma
dendrolimi
Matsumura
و  Trichogramma embryophagum Hartigرا در
کاهش خسارت کرم سیب بررسی و توان آنها در کنترل
بیولوژیك کرم سیب را تأیید کردهاند .طبق مستندات
موجود ،رهاسازی زنبور تریکوگراما در آمریکا توانسته
است تا حدود  41درصد از خسارت کرم سیب را کاهش
دهد ( .)Mills et al., 2000در آزمونی که Mills
) ،(2003برای مقایسۀ کارایی چهار گونه از زنبورهای
تریکوگراما انجام داد ،گونۀ Trichogramma platneri
 Nagarkattiکارایی بیشتر و معناداری نسبت به دیگر
گونهها نشان داده و گونۀ Trichogramma brassicae
 ،Bezdenkoکمترین کارایی را در کاهش خسارت کرم
سیب از خود نشان داده است (.)Mills, 2003
در ایران پارازیتیسم طبیعی کرم سیب توسط
زنبورهای تریکوگراما در مناطقی از استان آذربایجان
شرقی تا بیش از  16درصد در اواخر فصل گزارش شده
است .بر اساس همین پژوهش ،میانگین درصد
پارازیتیسم طبیعی در کل فصل روی تخمهای کرم
سیب بین  11تا  94درصد در مناطق تحت بررسی ذکر

شده است ( .)Mashhadi Jafarloo et al., 1998بررسی
عوامل محدودکنندة جمعیت کرم سیب در منطقۀ
خسروشهر تبریز نشان داد زنبورهای تریکوگراما
مهمترین انگلوارة تخم کرم سیب محسوب میشوند
( .)Rowshandel et al., 1998به غیر از زنبورهای
انگلوارة مرحلۀ تخم متعلق به جنس ،Trichogramma
سه گونه زنبور انگلوارة مهم از خانوادههای
 Braconidaeو  Ichneumonidaeبه نامهای Bassus
)Pristomerus vulnerator (Panzer) ،rufipes (Nees

و  Ascogaster quadridentata Wesmaelاز روی
الروهای سیب از منطقۀ مراغه جداسازی و گزارش شده
است ( Ranjbar Aghdam, 2009; Ranjbar Aghdam
 .)& Fathipour, 2010الزم به ذکر است که آمریکاییها
گونۀ  A. quadridentataرا از ناحیۀ آسیای میانه
جمعآوری کردهاند و ضمن دستیابی به فناوری پرورش
انبوه آن ،از آن در قالب کنترل بیولوژیك کالسیك کرم
سیب در ایالت کالیفرنیا استفاده کردهاند ( .)Mills, 2005با
وجود این توان ارزشمند در فون بومی زنبورهای انگلوارة
ایران در کنترل طبیعی کرم سیب ،برنامۀ کنترل
بیولوژیك کرم سیب در کشور حتی با استفاده از
زنبورهای تریکوگراما که فناوری تولید انبوه آنها وجود
دارد ،متوقف شده است .در پژوهش حاضر در راستای
بازنگری برنامۀ کنترل بیولوژیك کرم سیب با استفاده از
سوشهای بومی زنبورهای انگلوارة تریکوگراما ،اقدام به
جمعآوری ،شناسایی و ارزیابی آنها برای کنترل کرم
سیب در باغهای سیب منطقه دماوند شد.
موادوروشها 

نمونه برداری و جمعآوری زنبورهای بومی تریکوگراما

این پژوهش در باغهای سیب شهرستانهای دماوند و
رودهن واقع در استان تهران در سال  1931انجام
گرفت .به منظور جمعآوری گونههای احتمالی و
نژادهای بومی زنبورهای تریکوگرامای مستقر در مناطق
یادشده ،از دو روش نمونهبرداری مستقیم از تخمهای
کرم سیب و تخمهای دیگر بالپولكداران موجود در
روی علفهای هرز سطح باغ و روش بهکارگیری تلههای
تخم استفاده شد .در استفاده از روش تلهگذاری ،از
تخمهای بید غالت  Sitotroga cerealella Olivereکه

رنجبر اقدم و عطاران :جمعآوری ،شناسایی و انتخاب سوش بومی زنبورهای انگلوارة ...

روی تریکوکارت چسبانده شده بودند ،استفاده شد.
بهعالوه ،تخمهای کرم سیب نیز در هر بار نمونهبرداری
از باغ ،از نظر پارازیته بودن تحت بررسی و مشاهدة
مستقیم قرار گرفتند و همۀ تخمهای کرم سیبی که
عالئم پارازیت شدن را نشان میدادند ،برای بررسیهای
بیشتر از نظر پارازیته بودن و جداسازی زنبور به آزمایشگاه
بخش تحقیقات کنترل بیولوژیك منتقل شدند .فواصل
نمونهبرداری بهصورت هفتگی از زمان شروع تشکیل میوه
و ریزش گلبرگهای سیب از اواخر اردیبهشت ماه تا زمان
برداشت میوه در اوایل مهرماه ادامه داشت.
شناسایی زنبورها

از شاخك و ژنیتالیای زنبورهای بهدستآمده در
نمونهبرداریهای مختلف اسالید میکروسکوپی تهیه شد.
نمونههای آمادهشده بعد از شناسایی اولیه ،برای تأیید
شناسایی اولیه به بخش تحقیقات ردهبندی حشرات
مؤسسۀ تحقیقات گیاهپزشکی کشور ارسال شدند.
حفظ و نگهداری کلنی زنبورها

به محض خروج زنبورها از تخمهای پارازیته
جمعآوریشده از باغهای تحت بررسی ،به منظور حفظ
و استقرار کلنی زنبورهای بهدستآمده در دمای 10±1
درجۀ سلسیوس ،رطوبت نسبی حدود  01±11درصد و
دورة نوری  14ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی در
انسکتاریوم ،از تخمهای بید غالت به عنوان میزبان
آزمایشگاهی استفاده شد.
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انجام گرفت .دماهای تحت بررسی در این آزمایش
( 16 ،11 )±1و  14درجۀ سلسیوس ،دورة نوری 14
ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی و رطوبت نسبی
حدود  01±11درصد بود .در هر دما ،آزمایش با 10
عدد زنبور ماده از هر گونه به عنوان  10تکرار انجام
گرفت .بدین منظور ،هر یك از افراد ماده که بهطور
تصادفی از کلنی اصلی و با حداکثر عمر  16ساعت از
نسل پنجم آزمایشگاهی انتخاب شده بودند ،به صورت
انفرادی به داخل لولههای آزمایشی به قطر  1/0و ارتفاع
 11سانتیمتر منتقل شد و دهانۀ لولهها با استفاده از
پنبه مسدود شد .این افراد با استفاده از محلول آب و
عسل  10درصد تغذیه شدند .میزان تخمریزی هر یك
از زنبورهای ماده در مدت  68ساعت اول با قرار دادن
یك دسته تخم بید غالت (تعداد تخم در هر لوله بهطور
میانگین  101تخم) در هر لوله ثبت شد .در ادامه ،طول
عمر  10زنبور ماده به عنوان  10تکرار بدون میزبان و
تغذیه برای هر فرد ماده در هر دما بهطور روزانه ثبت
شد .دادههای بهدستآمده از بررسی میزان تخمریزی
 68ساعته و طول عمر زنبورهای ماده در دماهای تحت
بررسی ،پس از بررسی نرمال بودن دادهها تجزیۀ
واریانس شد .بر اساس نتایج ،مقایسۀ میانگین تیمارها با
استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال  0درصد انجام
گرفت .تجزیهوتحلیلهای آماری دادهها با استفاده از
نرمافزارهای آماری  MINITABو  SASانجام گرفت.
میزان پذیرش تخمهای کرم سیب توسط زنبورهای
تریکوگراما

بررسی و مقایسۀ میزان باروری و طول عمر زنبورهای
انگلوارۀ تریکوگراما

میزان باروری دو گونه زنبور تریکوگراما ،به نامهای
 Trichogramma pintoi VoegeléوT. embryophagum
که از باغهای سیب تحت بررسی جمعآوری شده بودند،
پس از استقرار در شرایط آزمایشگاهی ،ضمن طراحی
آزمایشی ،ارزیابی و مقایسه شد .در این آزمایش تأثیر
دما در سه سطح روی میزان باروری  68ساعت اولیۀ دو
گونه زنبور تحت مطالعه ،بررسی شد .این بررسی در
نسل پنجم آزمایشگاهی هر دو گونه و بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح پایۀ آزمایشی کامالً تصادفی

بهمنظور بررسی و مقایسۀ میزان پذیرش تخمهای کرم
سیب و پارازیته کردن آنها توسط زنبورهای مادة دو
گونۀ  T. pintoiو  11 ،T. embryophagumعدد زنبور
ماده با سن حداکثر  16ساعت از نسل پنجم
آزمایشگاهی دو گونۀ یادشده بهصورت تصادفی انتخاب
و بهطور انفرادی به داخل لولههای آزمایشی به قطر 1/0
و ارتفاع  11سانتیمتر منتقل شدند .برای هر یك از
زنبورها در داخل هر لولۀ آزمایش حداکثر  11عدد
تخم کرم سیب همسن روی کاغذ کالك به عنوان بستر
تخمریزی قرار داده شد و پس از گذشت  8روز در
دمای  16درجۀ سلسیوس ،رطوبت نسبی 01±11
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درصد و دورة نوری  14ساعت روشنایی و  8ساعت
تاریکی ،تعداد تخمهای پارازیتشده توسط هر فرد
شمارش شد .شایان ذکر است که پرورش الروهای کرم
سیب روی غذای مصنوعی انجام گرفته بود و در ادامه،
برای جفتگیری و تخمریزی شبپركهای کرم سیب
از ظروف استوانهای پالستیکی بهترتیب به قطر و ارتفاع
14و  10سانتیمتر با استفاده از بستر کاغذ کالك
ضخیم طبق روش  (2009) Ranjbar Aghdamاستفاده
شده بود .بر اساس نتایج ،درصد پارازیتیسم تخمها
توسط هر یك از زنبورهای ماده محاسبه شد .دادهها با
استفاده از آزمون  T-testاز نظر آماری مقایسه شدند.
نتایج 
شناسایی زنبورهای تریکوگرامای جمعآوری شده

در جمعآوری زنبورهای بومی تریکوگراما از مناطق
تحت مطالعه ،سه گونه زنبور انگلوارة تخم از خانوادة
 Trichogrammatidaeجمعآوری و شناسایی شدند:
Trichogramma pintoi Voegelé, 1982.
Trichogramma embryophagum (Hartig, 1838) .
Trichogramma brassicae Bezdenko, 1968.
گونۀ  T. brassicaeهمراه با زنبورهای گونۀ T. pintoi
و بهصورت مخلوط در نمونهبرداریهای اولیه بهدست آمد،
اما در نمونهبرداریهای بعدی از این گونه مشاهده نشد .در
طول پرورش زنبورها در آزمایشگاه که به منظور تثبیت
کلنی زنبورهای جمعآوریشده و بهصورت همزمان انجام
میگرفت ،گونۀ  T. brassicaeتوسط  T. pintoiحذف شد.
با وجود فعالیت گونۀ  T. pintoiروی تخمهای آفات
پروانهای که روی علفهای هرز سطح باغ سیب تحت
مطالعه مستقر بودند (این گونه از خرداد تا شهریور ماه
روی تخمهای بالپولكداران فعال روی علفهای هرز قابل
دسترسی بود) ،گونۀ یادشده از روی تخمهای کرم سیب
منطقۀ تحت بررسی جمعآوری نشد ،اما زنبور
 T. embryophagumهم توسط تلههای تخم بید غالت و
هم بهصورت مستقیم از روی تخمهای کرم سیب بهدست
آمد .اختالف رنگ بارز بین دو گونۀ  T. pintoiو
 T. embryophagumوجود دارد .زنبورهای
 T. embryophagumبهطور کامل زردرنگاند ،ولی
زنبورهای  T. pintoiبهطور کامل تیرهاند .از نظر اندازه نیز

زنبورهای تریکوگرامای گونۀ  T. pintoiبزرگتر از گونۀ
دیگرند .ویژگیهای یادشده تفکیك این دو گونه را از
یکدیگر آسانتر میکند.
حفظ و نگهداری کلنی زنبورها

برای تشکیل کلنی و حفظ و استقرار آنها در آزمایشگاه،
زنبورهای بهدستآمده با استفاده از تخم بید غالت در
شرایط دمای  16±1درجۀ سلسیوس ،رطوبت نسبی
حدود  01±11درصد و دورة نوری  14ساعت روشنایی و
 8ساعت تاریکی در اتاق رشد نگهداری و پرورش داده
شدند .همانگونه که ذکر شد ،از باغهای سیب تحت
بررسی زنبورهای تریکوگرامای  T. brassicaeمخلوط با
گونۀ  T. pintoiبهدست آمد که در نهایت زنبورهای گونۀ
 T. brassicaeدر مسیر پرورش حذف شدند و امکان
جداسازی آنها نیز میسر نشد چون این اتفاق در نسلهای
اولیۀ پرورش حادث شده بود .در واقع وجود گونۀ
 T. brassicaeتنها با تهیۀ پرپاراسیون از نمونههای اولیه
مشخص شد .این نکته ضرورت بررسی خلوص گونههای
جمعآوریشده توسط تولیدکنندگان زنبور تریکوگراما را
نشان میدهد و جالب است که این نمونهها از یك محل
محدود و تعداد حدود  91عدد تخم پارازیته بهدست آمده
بودند .زنبورهای گونۀ  T. brassicaeتنها در اولین
نمونهبرداریهای انجامگرفته از باغ تحت بررسی در
شهرستان دماوند یافت شدند و در نمونهبرداریهای بعدی
هیچ زنبوری از گونۀ یادشده بهدست نیامد .با توجه به این
توضیحات ،تنها جمعیتهایی از دو گونۀ  T. pintoiو
 T. embryophagumکه از محل بررسی جمعآوری شده
بودند ،در شرایط آزمایشگاهی مستقر و در ادامۀ بررسیها
بهکار گرفته شدند .استقرار گونۀ  T. embryophagumبه
مراتب سختتر از استقرار  T. pintoiبر روی تخمهای بید
غالت بود و سه نسل طول کشید تا زنبورهای
 T. embryophagumروی تخمهای بید غالت مستقر
شوند .در حالیکه زنبورهای  T. pintoiاز نسل اول
آزمایشگاهی بهراحتی تخمهای بید غالت را پذیرفتند.
مقایسۀ باروری زنبورها در دماهای تحت بررسی

میانگین میزان باروری دو گونۀ  T. pintoiو
 T. embryophagumدر دماهای  16 ،11و  14درجۀ
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سلسیوس در جدول  1ارائه شده است .تجزیۀ واریانس
نتایج آزمایش مقایسۀ میزان باروری زنبورهای انگلوارة
یادشده در  9دما ،بعد از بررسی نرمال بودن دادهها
نشان داد بین گونههای تحت بررسی از نظر باروری
تفاوت معناداری وجود ندارد (،dfe =13 ،P=1/4831
 .)F=1/14 ،dft=1ولی اثر دما در سطح احتمال یك
درصد روی باروری گونههای تحت بررسی معنادار بود
( .)F=11/06 ،dft=1 ،dfe =13 ،P<1/1111همینطور
مشخص شد اثر متقابل گونه و دما روی باروری زنبورها
معنادار نبود (.)F=1/89 ،dft=1 ،dfe =13 ،P=1/1419
مقایسۀ میانگین تأثیر تیمارهای دمایی بر میزان باروری
هر یك از زنبورهای تحت بررسی با آزمون توکی در
سطح احتمال  0درصد نشان داد بیشترین و کمترین
میزان تخمریزی زنبور  T. pintoiدر بین دماهای تحت
بررسی بهترتیب در دماهای  16و  11درجۀ سلسیوس
با مقادیر  91/39±1/61و  11/99±1/91ثبت شد .در
دمای  14درجۀ سلسیوس نیز میزان باروری گونۀ
یادشده بدون اختالف معنادار با دمای  16درجۀ
سلسیوس با مقدار عددی  18/01±1/91تخم ثبت شده
بود .در مورد گونۀ  T. embryophagumنیز بیشترین و
کمترین میزان تخمریزی در بین دماهای تحت بررسی
بهترتیب در دماهای  16و  11درجۀ سلسیوس با مقادیر
 14/99±1/91و  14/41±1/63ثبت شد .میزان باروری
گونۀ یادشده در دمای  14درجۀ سلسیوس نیز بدون
اختالف معنادار با دمای  16درجۀ سلسیوس با مقدار
عددی  14/64±1/63تخم ثبت شده بود .در دمای 11
درجۀ سلسیوس ،میزان تخمریزی گونۀ
 T. embryophagumاز گونۀ دیگر بیشتر بود ،اما در دو
دمای دیگر میزان تخمریزی زنبورهای گونۀ  T. pintoiاز
گونۀ دیگر بیشتر بود (جدول  .)1این موضوع بیانگر تحمل
بیشتر زنبورهای جمعیت بومی  T. embryophagumو
تخمریزی بیشتر آنها در دمای پایین است که در انتخاب
زنبورها برای محل تحت نظر که دمای نسبتاً کمتری
دارند (بهویژه در اوایل فصل) از اهمیت خاصی برخوردار
خواهد بود.

0

انگلوارة دو گونۀ  T. pintoiو  T. embryophagumبعد از
تأیید نرمال بودن دادهها با آزمون  Ryan-Joinerنشان داد
گونه ( )F=13/13 ،dft=1 ،dfe =13 ،P<1/1111و دما
( )F=68/39 ،dft=1 ،dfe =13 ،P=1/1111بر طول عمر
زنبورها از نظر آماری تأثیر معناداری دارد .در حالی که
اثر متقابل فاکتورهای یادشده بر طول عمر زنبورها
معنادار نبود (.)F=1/16 ،dft=1 ،dfe =13 ،P=1/1818
مقایسۀ میانگین تیمارها با آزمون توکی در سطح
احتمال  0درصد نشان داد بیشترین میزان طول عمر
زنبورها در دمای  11درجۀ سلسیوس 11/11±1/81و
 11/11±1/81روز بهترتیب برای گونههای
 T. embryophagumو  T. pintoiبود .کمترین طول
عمر زنبورهای هر دو گونه نیز در دمای  14درجۀ
سلسیوس با مقادیر  1/10 ±1/88و  0/99 ±1/81روز
بهترتیب برای گونههای  T. embryophagumو
 T.pintoiبهدست آمد .در دمای  16درجۀ سلسیوس
نیز به همین ترتیب طول عمر زنبورهای گونۀ T. pintoi
نسبت به گونۀ دیگر کمتر بود .در این دما طول عمر
زنبورهای بالغ گونههای یادشده بهترتیب 11/11±1/81
و  3/18±1/86روز بود .بر اساس نتایج ،در همۀ دماها
طول عمر زنبورهای بالغ گونۀ T. embryophagum
بیشتر از گونۀ دیگر بود .در حالت کلی نیز با افزایش دما
روند کاهشی طول عمر زنبورها مشاهده شد که در
موجودات خونسرد این موضوع امری طبیعی است
(شکل .)1
جدول  .1مقایسۀ تأثیر دما بر میزان باروری زنبورهای
انگلوارة  Trichogramma embryophagumو
 Trichogramma pintoiدر شرایط آزمایشگاهی
 ± SEمیانگین میزان باروری

*

دماهای تحت
بررسی

pintoi.T

T. embryophagum

11/99 ± 1/19b

14/41 ± 1/63b

11

91/39 ± 1/61a

14/99 ± 1/91a

16

18/01 ± 1/91a

14/64 ± 1/63a

14

(درجۀ
سلسیوس)

مقایسۀ طول عمر زنبورها در دماهای تحت بررسی

* میانگین های همراه با حروف التین متفاوت در هر ستون از نظر آماری

تجزیۀ واریانس نتایج آزمایش مقایسۀ طول عمر زنبورهای

اختالف معنادار دارند (توکی.)α = %0 ،
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شکل  .1مقایسۀ طول عمر زنبورهای ماده  Trichogramma embryophagumو Trichogramma pintoi
در دماهای تحت بررسی در شرایط آزمایشگاهی بدون تغذیه از آب و عسل )(n= 15

میزان پذیرش تخمهای کرم سیب

بررسی میزان پارازیتیسم و پذیرش تخمهای کرم سیب
نشان داد که زنبورهای گونۀ  T. embryophagumتعداد
و درصد تخمهای بیشتری را نسبت به زنبورهای گونۀ
 T. pintoiپارازیته میکنند .مقایسۀ درصد پارازیتیسم
این دو گونه تفاوت معنادار شاخص تحت بررسی را در
سطح اطمینان  30درصد بین دو گونه نشان داد
()F=6/98 ،df =3 ،P<1/10؛ بهنحوی که میانگین
درصد پارازیتیسم تخمهای کرم سیب توسط زنبورهای
 T. embryophagumو  T. pintoiبهترتیب  19/46و
 11/11درصد بود .با توجه به تفاوت در درصد
پارازیتیسم و تعداد زنبورهایی که از روی تخمهای کرم
سیب جمعآوری شد ،مشخص شد که جمعیت گونۀ
 T. embryophagumاز قابلیت بیشتری برای پارازیته
کردن تخمهای کرم سیب نسبت به گونۀ دیگر
برخوردار است و میتواند نامزد مناسبی برای کاربرد در
شرایط صحرایی باشد .در بررسی پارازیتیسم تخمهای
کرم سیب توسط زنبور  T. pintoiمشخص شد که از
بین  11فرد مادة تحت بررسی از این گونه فقط سه فرد
تخمهای کرم سیب را پارازیته کرده بودند ،ولی در
مقابل همۀ زنبورهای گونۀ T. embryophagum
تخمهای کرم سیب را پذیرفته و پارازیته کرده بودند.
در ادامه ،بررسیها نشان داد که اغلب تخمهای پارازیتۀ
کرم سیب حاوی دو یا سه شفیرة زنبور بودند و زنبورها
بهراحتی توانستند مراحل رشدی خود را درون تخم
کرم سیب کامل کنند و خارج شوند.

بحث 
زنبور  T. embryophagumدر گذشته از روی کرم سیب
جمعآوری و گزارش شده بود .این زنبور از روی
تخمهای کرم سیب ،کرم ساقهخوار برنج و کرم گلوگاه
انار نیز جمعآوری شده بود .زنبور  T. pintoiاز باغهای
سیب مناطق مشهد و نیشابور و همچنین از روی
تخمهای  Plusia gamma L.و Ostrinia nubilalis
) (Hubnerاز منطقۀ مغان بهدست آمده بود ( Ebrahimi
 .)et al., 1998ولی با توجه به اینکه بهطور مستقیم از
روی تخم کرم سیب گزارش نشده بودند ،احتمال
میرود که نمونهها با تلهگذاری در باغ بهدست آمده
باشند ( ;Akbarzadeh Shoukat et al., 2007
 .)Ebrahimi et al., 1998در گذشته Akbarzadeh
 ،(2007) Shoukat et al.میزان پارازیتیسم طبیعی
زنبور  T. embryophagumرا در باغهای گردو بین 11
تا  01درصد گزارش کرده بودند.
مقایسۀ طول عمر زنبورهای  T. embryophagumو
 T. pintoiدر این پژوهش نشان داد طول عمر زنبورهای
گونۀ  T. embryophagumبیشتر است .در همین راستا
در گذشته  ،(2007) Akbarzadeh shoukat et al.طول
عمر این زنبورها را در دمای  10درجۀ سلسیوس
 11/10روز گزارش کرده بودند که نزدیك به نتایج
حاصل از این تحقیق در دمای  16درجۀ سلسیوس
است .همینطور  (2001) Dadpour Moghanlouطول
عمر زنبورهای  T. pintoiرا در دمای  10درجۀ
سلسیوس  4/39روز گزارش کرده بود که تقریباً در
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میان اعداد حاصل از این تحقیق برای دماهای  16و 14
درجۀ سلسیوس قرار دارد .طول عمر زنبورها در دمای
 16و  11درجۀ سلسیوس نسبت به برخی گونههای
دیگر مقدار شایان توجهی است و نشان از قابلیت خوب
این زنبورها از نظر بقا دارد.
در بررسی رفتار تخمریزی زنبورهای تحت بررسی
در این تحقیق مشخص شد زنبورهای گونۀ T. pintoi
تخمهای میزبان خود را که در کنار هماند پارازیت
میکنند .به عبارت دیگر ،زنبورهای ماده بهصورت
تجمعی تخمها را پارازیته میکنند .بهنحوی که روی
یك برگ غذای تخم میزبان که در اختیار زنبورها قرار
داده شده بود ،زنبورها تنها تخمهای موجود در یك
قسمت محدود از برگۀ تخم را پارازیت کرده بودند.
بدین معنا که زنبور بعد از پارازیته کردن یك تخم،
بالفاصله نزدیكترین تخم میزبان را برای پارازیتیسم
انتخاب کرده و کار را ادامه داده بود .این رفتار در
زنبورهای گونۀ  T. embryophagumبهطور کامل
متفاوت بود و زنبورهای ماده تخمهای میزبانی را که
تقریباً بهصورت تكتك در همۀ صفحۀ تخم پراکنده
بودند ،انتخاب و پارازیته کرده بودند .این رفتار با توجه
به وضعیت تخمریزی انفرادی کرم سیب شایان توجه
است .زنبورهای  T. embryophagumتمایل داشتند
تخمهایی را که بیشتر بهصورت انفرادی بودند ،پارازیته
کنند و سطح بیشتری را برای پیدا کردن تخمها
جستجو کنند و از این لحاظ نیز نسبت به زنبورهای T.
 pintoiبرای یافتن تخمهای کرم سیب برتری داشتند.
در بررسی میزان پارازیتیسم تخم کرم سیب توسط دو
گونۀ تحت بررسی نیز این نتایج تأیید شد.
با توجه به بررسیهای Kuhlmanns & Mills
) ،(1999مشخص شده بود که اوج تخمریزی زنبورهای
تریکوگراما در  16ساعت اول است .همینطور
بررسیهای  ،(1998) Hegazi & Khafagiاثبات کرده
بود که بیش از  41درصد تخمهای زنبور T. brassicae
در همان روز اول گذاشته میشود .بر این اساس ،در
پژوهش حاضر نیز میزان تخمریزی  68ساعت اول
زنبورهای ماده به عنوان معیار بررسی میزان باروری
زنبورها تحت ارزیابی قرار گرفت.
در پژوهش  ،(1989) Hassanروی  11استرین از

1

زنبورهای تریکوگراما که به منظور استفاده در برنامۀ
کنترل بیولوژیك کرم سیب انجام گرفته بود نیز مشابه
یافتههای این تحقیق ،گونۀ  T. embryophagumبه
عنوان مناسبترین گونه از بین استرینها و گونههای
تحت بررسی ،برای رهاسازی در باغ انتخاب و معرفی
شده بود .همینطور در تحقیقات Hassan et al.
) ،(1988در راستای کنترل بیولوژیك کرم سیب با
استفاده از گونههای مختلف تریکوگراما ،میزان کاهش
خسارت این آفت ضمن بهکارگیری زنبورهای
 Trichogramma dendrolimi Matsumuraو
 T. embryophagumبهترتیب  41/90و  01/14درصد
بیشتر از دیگر گونهها برآورد شده بود .در موارد دیگری
از برنامۀ کنترل بیولوژیك کرم سیب با استفاده از
رهاسازی نژاد بومی زنبور Trichogramma platneri
 Nagarkattiدر آمریکا ،کاهش  41درصدی خسارت
کرم سیب با اجرای این برنامه گزارش شده بود ( Mills
.)et al., 2000
با در نظر گرفتن نتایج این بررسی ،به نظر میرسد
زنبورهای  T. embryophagumکاندیدای مناسبتری برای
کاربرد در باغهای سیب برای کنترل بیولوژیك کرم سیب
باشند .زیرا این زنبور در درجۀ اول از روی تخمهای خود
آفت جمعآوری شده بود و در درجۀ بعدی این زنبورها
توانستند در شرایط آزمایشگاهی پس از شش نسل پرورش
روی تخمهای میزبان آزمایشگاهی ،تخمهای کرم سیب را
همچنان پذیرا باشند .میزان بیشتر تخمریزی
 T. embryophagumدر دمای کم و طول عمر بیشتر
زنبورهای  T. embryophagumدر سه دمای تحت بررسی
نیز از برتریهای دیگر زنبور  T. embryophagumبود که
میتواند برای استفاده در مناطق سردسیر که سیب در آنها
بیشتر کشت میشود ،مورد توجه قرار گیرد.
سپاسگزاری 
بدین وسیله نویسندگان بر خود الزم میدانند از
باغداران منطقۀ دماوند و رودهن ،بهویژه آقای
یحییآبادی ،مدیر باغ  111هکتاری واقع در روستای
جابان شهرستان دماوند ،به واسطۀ همکاری و مساعدت
آنها در راستای هر چه بهتر اجرا شدن این تحقیق
سپاسگزاری کنند.
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