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نوز ی مگس مالرو دییتوی پارازDiglyphus isaea (Hym.: Eulophidae) های رفتاری زنبور ژگییوبرخی از 
 Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae)جات یسبز
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هچکید  
عنوان    بهDiglyphus isaea (Walker)د یتوئی تابعی زنبور پاراز و واکنشزبانیح مرحله سنی میق ترجین تحقیدر ا

د شدر اطاق رLiriomyza sativae (Blanchard)  جاتینوز سبزیعی مراحل الروی مگس می طبن دشمنانیبکی از مهمتر
 رویکی و ی ساعت تار8ی و ی ساعت روشنا16 و دوره نوری د درص60±5  نسبیگراد، رطوبت سانتی   درجه25 ±1 دمای با

از دو مرحله از تعداد مساوی ت مختلف با استفاده یح مرحله سنی در دو وضعیترج. شد بررسی یرا رقم سانیهای لوب بوته
 انتخابی و ترجیح  غیرانتخابیحی ترجدر قالب دو آزمایشمگس ) سن دوم و سوم(سن مو الروهای ) سن اول( جوان هایالرو

ش یآزمان دو و سه در یته شده سن اول و سنین تعداد الروهای پارازیانگیدست آمده م هج بیبراساس نتا .انجام شد میزبان
 و 67/1±80/0 بیترت  بهترجیح انتخابیش ی در آزماو عدد 83/11±95/0و 83/2±95/0ب یترت  بهترجیح غیر انتخابی

ش اختالف ی آزما هر دون دو و سه دریک با سنیته شده سن یپارازاد الروهای ن تعدیانگین میب. ن شدیی تع عدد0/1±83/7
ب  یترت ی الروهای جوان و الروهای مسن بهبراش اول یح در آزمایب ترجیر عددی ضریمقاد. دار وجود داشت معنی

  زنبوردهد میدست آمد که نشان  ه ب81/5±5/1 و 203/0±11/0 بیترت  بهش دومی و در آزما61/6±3/2  و08/0±253/0
D.isaea ت زنبور نر و ماده به مدت فک جیبرای بررسی واکنش تابعی . دهد ح مییترج دار ی مسن را با اختالف معنیالروها

 .بودتکرار  5دارای   هر تراکم. زبان قرار داده شدندی م3 و 2 سن الرو 60 و 30، 16، 8، 4، 2های   ساعت در معرض تراکم24
در مرحله اول برای تعیین نوع واکنش .  انجام شدSASتابعی در دو مرحله با استفاده از نرم افزار های واکنش  ه دادهیتجز

ون ی از رگرس(Th)ابی یو زمان دست) a(ن پارامترهای قدرت جستجو ییک و در مرحله دوم برای تعیون  لجستیتابعی از رگرس
قدرت جستجو و . باشد که واکنش تابعی از نوع سوم میک نشان داد یون لجستیج حاصل از رگرسینتا. ر خطی استفاده شدیغ

 .دست آمد ه ب789/1 و 0048/0ب یترت به) 1972(راجرز  ابی با استفاده از مدلیزمان دست
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 مقدمه
کی ی Liriomyza sativaeنوز سبزیجات یمگس م

 در اکثر نقاط Agromyzidae خانواده  مهماز آفات
ش از پنجاه ین آفت به بی ا).1990 اسپنسر، (باشد جهان می

کند که از   حمله میر زراعییغاهان زراعی و یزبان از گیم
ونجه، کاهو و انواع یا، یار ، لوبیتوان خ اهان میین گین ایب

پینرا، کا (نام برد  رانتی مثل داودی و اطلسییهای ز گل
خود ساالنه د مثل لیتو  این آفت با پتانسیل باالی).2001

 آورد  زیادی به این محصوالت وارد میخسارت بسیار
 تنها روش مبارزه در گذشته ).2000نگ و همکاران، از(

ها بوده است  کش ات استفاده از حشرهجعلیه مینوز سبزی
رویه سموم منجر به افزایش جمعیت آفت به  که کاربرد بی

دلیل ایجاد مقاومت و همچنین از بین رفتن دشمنان طبیعی 
در های اخیر همین دلیل در سال  به).1986 اسپنسر، (گردید

 ی به استفاده از بیشترتوجه آفت تلفیقیبرنامه مدیریت 
 زنبورهای . استشدهزنبورهای پارازیتوئید معطوف 

عنوان عامل کنترل   بهDiglyphusپارازتیوئید جنس 
های مینوز در شرایط گلخانه و  ثر مگسؤمبیولوژیک 

ن جنس اغلب برای ای یها گونه. اند مزرعه شناخته شده
در مزارع و   Liriomyzaکنترل مینوزهای جنس

صورت پرورش انبوه و رهاسازی تلقیحی یا  ه بها گلخانه
آمیز این   موفقیتطور ه مورد استفاده قرار گرفته و باشباعی

 .)1991 ،الالسال و پار(اند  نمودهت را کنترل اآف
 درک برای مهمی دیلدها کیتوئیمطالعه رفتار پاراز

زبان و ساختار یت میر آنها روی پویایی جمعیچگونگی تأث
ن ین چنی بنابرا.کنند جوامعی است که در آن زندگی می

عی یاز ضروری برای انتخاب دشمنان طبیش نیمطالعاتی پ
 طرز عمل آنها ابییک و ارزیولوژیهای کنترل ب در برنامه

ح عبارت از یترج. )1990لوک،  (باشد بعد از رهاسازی می
به تعداد  های مورد حمله قرار گرفته زبانی تعداد منسبت

، سل و همکارانه (باشد می ط یموجود در محهای  زبانیم
 خنرر یعواملی نظ ریثأ تحت تتواند ح میی ترج).1985

متفاوت سپری شده در   زمان،جستجو متفاوت
 رارف برایها  زبانی متفاوت میی تواناو مختلف های تگاهسیز

پاتل و شوستر ).1978هسل، (د یر نماییعی تغیاز دشمن طب
 (Girault) دییتویت زنبور پارازیبا بررسی فعال) 1991(

D. intermediusنوزی روی مراحل الروی مگس مL. 

trifolii (Burgess) سم و یتیزان پارازی، نشان دادند که م
نوز ین مختلف الروی مگس میزبان در سنین مرگ میهمچن

اند که  ان کردهیب) 1993( وارتون  وشوستر. متفاوت است
جات در مناطقی که ینوز سبزی مهای مگسسم یتیپاراز

 درصد متفاوت بوده 75 تا 65سمپاشی نشده بودند از 
نوز یی مها مگسه یزمان مناسب برای سمپاشی عل. است

برداری منظم در مزارع گوجه  ونههای نم با انجام برنامه
ن شده ییتع) 1991(فرنگی توسط شوستر و همکاران 

برداری  سم در طی نمونهیتیزان پارازینکه میبا ا. است
زبان ین تراکم میمحاسبه شده ولی تاکنون در مورد رابطه ب

ر در یسم و مرگ و میتیزان پارازید و مییتویبا پاراز
ئه نشده اارمطلبی نوز یهای م های مختلف مگس تراکم
زبان و ین تراکم میرابطه ب). 2003پاتل و همکاران، (است 

 ،شود ان میی عنوان واکنش تابعی بباسم که یتیزان پارازیم
ات رفتاری یدر بررسی خصوصهای مهم  ژگییکی از وی

باشد که توسط  میزبان ی م تراکمد در رابطه بایتوئیپاراز
پاتل . ده شده استح دایضوطور کامل ت هب) 1997 ،سیپرا(

های مختلف  ن تراکمیدر مورد رابطه ب) 2003(و همکاران 
زان ی با مL. trifoliiنوز یالروهای سن سوم مگس م

        دییتویله زنبور پارازیزبان بوسیمرگ م سم ویتیپاراز
D. intermediusج ی را انجام دادند که نتاییها  بررسی

د از نوع ییتویرازن زنبور پاینشان داد واکنش تابعی در ا
در واکنش تابعی نوع دوم، با . باشد یا سوم میدوم و 

های مورد حمله قرار  زبانیزبان، تعداد میش تراکم میافزا
صورت خطی  ش بهین افزایابد ولی ای ش مییگرفته افزا

ک ی به شود، تا ب منحنی کاسته مییج از شینبوده و به تدر
های مورد  زبانی درصد محالتن ی در ا.مقدار ثابت برسد
 به های موجود زبانیش تراکم می با افزاحمله قرار گرفته

در واکنش تابعی نوع سوم رابطه . ابدی ج کاهش مییتدر
زبان یزبان مورد حمله قرار گرفته و تراکم مین تعداد میب
 اصل اساسی در .کند ر میییدی تغیئگمویصورت س هب
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در به عی قایواکنش تابعی نوع سوم آن است که دشمن طب
وگری خود را جزبان بوده و جستیاکم مرص تیتشخ

 دهد  می میزبان، افزایش تراکم جمعیتشی افزابراساس
  که واکنشییپارازیتوئیدها. )1380 طالبی و همکاران،(

دهند تا حدودی قادر به تنظیم   را نشان میسوم نوع تابعی
درصد در این حالت . باشند جمعیت میزبان خود می

ابد ی ش مییزبان افزایش تراکم میابتدا با افزا  درسمیتیپاراز
نی درصد یزبان از حد معیولی بعد از گذشتن تراکم م

اگر  ).1959هولینگ، ( کند دا مییر نزولی پیسم سیتیپاراز
ت طعمه طوری باشد که تلفات وارده یش جمعیزان افزایم

شی آن نکاهد، یعی از روند افزایبه آن از طرف دشمن طب
ابد تا ی ش مییت طعمه آن اندازه افزایمعدر آن صورت ج

شی آنها ی روند افزاییگری مانند کمبود منبع غذایعوامل د
 دییتویز هرگاه پارا).1382رجبی، (را متوقف کند 

نی یتا حد مع دیعمل نمازبان یصورت وابسته به تراکم م هب
زبان یت می در کنترل جمعیشتری بییکارااز تراکم دارای 

 ،همل حنرخا ی قدرت جستجو ).1978هسل، ( باشد می
د و همچنین یتوئی انجام شده توسط پارازیزان جستجویم

ن قسمت ی باالترهدن منحنی واکنش تابعی بیسرعت رس
 در منحنی )2003 پاتل و همکاران،( دهد خود را نشان می

ن قسمت منحنی که نشانگر حداکثر یواکنش تابعی، باالتر
 شود ن میییابی تعیمان دستله زی بوس،باشد ز مییستم نیپاراز

 ).   1996شه بر و برنان، یش  و1978هسل، (
ی ها ت روزافزون و خسارت مگسیبا توجه به اهم

 به محصوالت (Dip.: Agromyzidae)نوز یم
ت کاربرد سموم در یجات و حساس فییای و ص گلخانه
 ،ریهای اخ ن گروه از محصوالت کشاورزی در سالیمورد ا

 قرار 1قی آفاتیعی، محور کنترل تلفی طباستفاده از دشمنان
ح مرحله یق حاضر ترجین اساس در تحقیبر ا. گرفته است

 Diglyphus isaea واکنش تابعی زنبورزبان و یسنی م
 Liriomyzaمگس   الروهای مختلف نسبت به تراکم

sativaeق شناخت ی تا از طر مورد بررسی قرار گرفت
ران ین بار در ای اولن زنبور که براییهای رفتاری ا ژگییو

                                                 
1- IPM 

شود امکان کاربرد عملی آن در کنترل آفت فراهم  انجام می
 .شود

 
 ها روشمواد و 

           جاتینوز سبزیآوری مگس م جمعبه منظور 
L. sativaeنبور پارازیتویید و ز D. isaea برداری نمونه 

انجام شد و  نی در منطقه ورام1382ز ییدر طول فصل پا
د در اتاق رشد روی ییأ و تییشناساها پس از  نمونه
 .افتیا پرورش یهای لوب بوته
ح دو یش ترجیآزما :زبانی مرحله سنی محیش ترجیآزما

نوز یمرحله سنی الروهای جوان و الروهای مسن مگس م
 برای فراهم نمودن دو . شدانجام به شرح زیر جاتیسبز

 24ی به مدت را رقم سانی لوب  بوته هرزبانیمرحله سنی م
  مگسجفت 15 ار تعدادیعت جهت تخمگذاری در اختسا

L. sativaeپس از آن حشرات کامل . قرار داده شد 
 و در روی تعدادی  شدندش حذفیط آزمایمگس از مح

 ساعت مجددا رهاسازی تکرار 48 و 24از بوته ها پس از 
و )  روزه4(ک ین الروهای سن یک زمان معی تا در شد

طور همزمان  هب)  روزه6 تا 5(سه  و ن دویالروهای سن
ت مختلف ین آزمایش در دو وضعی ا.موجود باشند
 با استفاده  مجزا از دو مرحله سنیل حالت او. طراحی شد

با  دوم حالتو براساس روش ترجیح غیر انتخابی و
و جهت تعیین ترجیح استفاده توأم از دو مرحله سنی 

ش اول ی در آزما.انجام شدانتخابی مرحله سنی میزبان 
 3 و 2ن ی الرو سن30ک و ی الرو سن 30 به های آلوده بوته

ای از جنس پالستیک  ی استوانهها  مجزا در قفسطور هب
متر   سانتی23 متر و ارتفاع ی سانت10 به قطر دهانه شفاف

ها از روی  دن برگی الروهای اضافی با بر.قرار داده شد
با ک جفت زنبور نر و ماده هم سن ی .دیها حذف گرد   بوته

ونی پرورش انتخاب و به کل ساعت از 24عمر کمتر از 
دهانه قفس توسط پارچه .  شدندلنتققفس مداخل هر
  قفس ها درون انکوباتور. شدف مسدودیار ظریتوری بس
 خارج ساعت زنبورها از قفس 24 و پس از  شدهنگهداری

م در أطور تو هش دوم مراحل سنی میزبان بیزماآدر . شدند
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ک جفت زنبور قرار گرفتند، یار یها در اخت قفس
 الرو 15 الرو جوان و 15که هر قفس محتوی  یطور هب

ها از قفس حذف و   ساعت زنبور24 پس از .  بودمسن
ک ی الروهای جوان و مسن از هم تکفدارایهای  بوته
 بود و  تکرار6 ایرا د فوقهای شیآزما از یکهر . شدند

 25±1ط ثابت دمای یشرا  بادر اتاقک رشد
 درصد و دوره نوی 60±5 رطوبت نسبی ،گراد سانتی رجهد

 . ساعت تاریکی انجام شد8 ساعت روشنایی و 16
های پارازیته شده در هر  پس از محاسبه تعداد میزبان

مرحله سنی، ضرایب ترجیح محاسبه و میانگین آنها 
 ضریب ترجیح براساس فرمول .مقایسه شد

Eı/E2=c(N1/N2) ول در این فرم.دست آمد هبN1 و N2 
 موجود در محیط  جوان و مسن الروهایترتیب تعدد به

 و تعداد الروهای جوانترتیب   بهE2 و E1 و آزمایش
 باشد آنگاه c<1 چنانچه.باشد  می پارازیته شدهمسن

 باشد طعمه c>1 و در صورتی که2ترجیح با طعمه شماره 
 ).1996جرویس و کید، ( ترجیح داده شده است 1شماره 

 و Minitabنرم افزار با استفاده از ها  دن دادهنرمال بو
در این روش .  تعیین شد1دارلینگ ـ روش آندرسون
ها نرمال   باشد داده05/0کمتر از  P-valueچنانچه مقدار 

 T- test به روش های دو متغیر  مقایسه میانگین.نیست
 .انجام شد

 واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید :ش واکنش تابعیآزمای
D. Isaea 60  و30، 16، 8 ،4، 2 های ز تراکماده ا استفبا 

مگس مینوز سبزیجات ) 3و  2ن نیسهای الرو (سن  مالرو
.  شدانجام ، زنبور بودندتوسط مرجحکه مرحله سنی 

  پرورش سانریهای لوبیا رقم  روی بوتهی مینوزالروها
  در آزمایشید مورد استفادهیزنبورهای پارازیتو. یافتند

های پرورش یافته در  جمعیت (F4) چهارم لمربوط به نس
پرورش مگس و زنبورها در . شرایط آزمایشگاه بودند
گراد رطوبت   درجه سانتی25±1اتاقک رشد در دمای 

 ساعت 8 ساعت روشنایی و 16 درصد و 60±5نسبی 
براساس آزمایش واکنش تابعی . تاریکی  انجام گرفت

ای به  شهشیی  پتر ظروفدر )1991(روش پاتل و شوستر 
                                                 
1- Anderson-Darling normality test 

دو الیه   که کف آنهامتر  سانتی5/2 و ارتفاع 5/18قطر 
.  انجام گرفت،کاغذ صافی کامالً مرطوب گذاشته شده بود

 به همراه برگ های مختلف الرو مگس  تراکمهر یک از
یار یک ت ساعت در اخ24 تکرار و به مدت 5 در لوبیا
 ساعت 24کمتر از   با عمر)به همراه یک نر( ماده زنبور
 پتریظروف  ساعت، زنبورها از 24پس از . داده شدقرار 
 در انکوباتور و در شرایط ه الروهای پارازیته شد وخارج

همزمان با خروج . فوق نگهداری شدندثابت ذکر شده در 
ه در هر تراکم تعداد الروهای پارازیته شدحشرات کامل 

 .  گردیدتعیین الرو میزبان
 دو مرحله با استفاده های واکنش تابعی در تجزیه داده

 . انجام شد)1993(  و به روش جولیانوSASاز نرم افزار 
برای تعیین نوع واکنش تابعی ابتدا رگرسیون لجسیتک 

موجود الروهای به  (Na)  شده پارازیتهالروهاینسبت 
 این رگرسیون میزان  .حاسبه شد م(No)در تراکم اولیه  

صلی منحنی  و منفی یا مثبت بودن شیب سه قسمت اشیب
 خطی، های  تم یعنی قسN0 به Na نسبت ه سهدرج

 ,SAS Institute) (دهد  را نشان می3 درجه و 2درجه 
1989. 

عالمت مثبت یا  ن لجستیک رگرسیوتجزیهدر جدول 
بدون توجه به  Na/Noمنفی قسمت خطی منحنی 

عالمت دو قسمت دیگر نشانگر واکنش تابعی نوع دوم یا 
منفی بخش خطی به معنای کاهشی  عالمت .باشد سوم می

 و IIدهنده واکنش تابعی تیپ  بودن شیب منحنی و نشان
دهنده افزایشی بودن شیب  عالمت مثبت بخش خطی نشان
 پس از تعیین .باشد  میIIIمنحنی و واکنش تابعی تیپ 

 و نوع واکنش تابعی با استفاده از رگرسیون غیرخطی
 پارامترهای )1972(و راجرز ) 1959( های هولینگ مدل

 .د شدر برآوTh و زمان دستیابی (a)قدرت جستجو 
کند که منحنی واکنش تابعی با  قدرت جستجو تعیین می

هسل،  (رسد چه سرعتی به باالترین قسمت خود می
 که یک  استزمان دستیابی مدت زمانی). 1978

پارازیتوئید برای یافتن و پارازیته کردن یک میزبان، تمیز 
 .)1959هولینگ، ( کند راحت صرف میردن خود و استک

 .انجام شد Excelافزار  رسم نمودارها با استفاده از نرم
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  و بحثایجنت
 ازدست آمده  هبراساس نتایج ب :ترجیح مرحله سنی میزبان

 بین میانگین تعداد الروهای پارازیته شده  ترجیحآزمایش
 هنگام استفاده مجزا و توأم از دو مرحله سن بهمجوان و 

 .داشتدار وجود  در سطح یک درصد اختالف معنیی سن
میانگین تعداد الروهای سنین دو و سه پارازیته شده به 

 برابر و به هنگام استفاده توأم 18/4هنگام استفاده مجزا 
 برابر بیشتر از الروهای سن یک پارازیته شده بود 69/4

همچنین مقادیر عددی محاسبه شده ضرایب ). 1جدول (
 دو آزمایش برای الروهای جوان و مسن ره  درترجیح
). 2جدول ( بود درصد 5دار در سطح   اختالف معنیدارای

      با توجه به نتایج آماری ذکر شده، زنبور پارازیتوئید
D. Isaeaرا برای پارازیته کردن  میزبان الروهای مسن 
های مختلف پارازیتوییدها مراحل   گونه.دهد ترجیح می

ممکن . دهند  میزبان را ترجیح میرشدی جوان یا مسن
است بعضی از مراحل سنی میزبان غیر قابل اعتماد باشد و 
سیستم دفاعی میزبان باعث نابودی تخم یا الرو 

 Azobara tabidaعنوان مثال، زنبور  به. پارازیتویید شود
تر میزبان را پارازیته کند،  وقتی الروهای سن دو و مسن

ه شده از طریق کپسوله کردن های گذاشت  همه تخمتقریباً
 ).1986واگی و گریتهد، (روند  از بین می

های مختلف نشان داده است زنبورهای جـنس          بررسی
Diglyphus        الروهای بزرگتر میزبان را برای تخمریزی و

کننـد و     تـر را بـرای تغذیـه انتخـاب مـی           الروهای کوچک 
تر میزبان بـه     کارایی تولید مثلی زنبور روی الروهای بزرگ      

تـر نتـاج افـزایش       دلیل افزایش نسبت بقاء و اندازه بـزرگ       
از طــرف دیگــر انــدازه ). 1989هینــز و پــارال، (یابــد  مــی

تر حشرات کامل ماده پارازیتوییـد ارتبـاط مثبتـی بـا             بزرگ
گیـری بـا      طول عمر، باروری و توانایی آنهـا بـرای جفـت          

ین همچنـ ). 2003جرویس و همکـاران،     (حشرات نر دارد    
تـر بـه دلیـل کسـب         طول عمر بیشتر حشرات کامل بزرگ     

هـای بزرگتـر اسـت و باعـث           انرژی بیشتر از بدن میزبـان     
تـر توانـایی بیشـتری بـرای         شود حشرات کامل بـزرگ      می

رز و  لا(پراکنش در مزرعه و پیدا کردن میزبان داشته باشند          
 Eulophidaeهای دیگر خانواده      گونه ).1998همکاران،  

ــر  ــورنظی ــز D. beginiو  D. intermedius زنب  نی
 و 1991پاتل و شوسـتر،  ( L. trifolii  سن سومیالروها

 Elachertus cacoeciae زنبـور  )1989هینز و پارال، 

(Howard)   الروهای سـن چهـارم Choristoneura 

fumiferana (Clemens)   ،2000فیدگن و همکـاران (
 .دهند گذاری ترجیح می را برای تخم

 .Diglyphus isaea توسط زنبور Liriomyza sativae الروهای جوان و مسن مگس مینوز سبزیجات مقایسه پارازیتیسم -1جدول 

 مراحل سنی میزبان
 های میانگین میزبان±خطای معیار ترجیح غیرانتخابی

 شده پارازیته
های پارازیته  میانگین میزبان±خطای معیار ترجیح انتخابی

 شده
 b95/0 ± 83/2 b80/0± 67/1 الرو سن اول

 a95/0 ± 83/11 a00/1± 83/7 الروهای سنین دو و سه
=T مقایسه میانگین 73/6 ; df=10; P< 01/0  T= 68/4 ; df=10; P< 01/0  

 .باشد  میدرصد1دار در سطح  یها نشانگر وجود اختالف معن حروف غیر مشابه در ستون
 

 . Diglyphus isaea توسط زنبور Liriomyza sativae ضرایب ترجیح الروهای جوان و مسن مگس مینوز سبزیجات -2جدول 

 میانگین ضریب ترجیح±خطای معیار ترجیح انتخابی میانگین ضریب ترجیح±خطای معیار ترجیح غیر انتخابی مراحل سنی میزبان
 b08/0 ± 253/0 b11/0± 203/0  الرو سن اول

 a30/2 ± 61/6 a50/1± 81/5 الروهای سنین دو و سه
T = 82/2 مقایسه میانگین ; df = 10;  P < 05/0  T= 79/3 ; df = 10; P< 05/0  

 .باشد دار در سطح پنج درصد می ها نشانگر وجود اختالف معنی حروف غیر مشابه در ستون
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نتـایج حاصـل از رگرسـیون لجسـیتک و           :بعیواکنش تـا  
 قسـمت   عالمـت مقادیر برآورد شده برای آن نشان داد که         

   به عبارت دیگـر واکـنش      و )0003/0( خطی منحنی مثبت  
ـ  . باشد  تابعی از نوع سوم می     دسـت آمـده از      هپارامترهای ب
میزان .  خالصه شده است   3 دول ج رگرسیون لجستیک در  

و ) 1959( دو مـدل هولینـگ       با استفاده از  ) r2( همبستگی
 محاسـبه شـد     708/0 و   706/0ترتیـب    بـه ) 1972(راجرز  

ها بـا    دهند که برازش داده    این مقادیر نشان می   ). 3 جدول(

ولـی بـه دلیـل بیشـتر بـودن          . پذیر است  هر دو مدل امکان   
 مقادیر مربـوط بـه   راجرزک در مدل به میزان اندr2 مقدار 

و درصد الروهای پارازیته    تعداد  (حداکثر میزان پارازیتیسم    
بــا اســتفاده از ایــن مــدل بــرآورد و بــرای ترســیم ) شــده

هــای واکــنش تــابعی و درصــد پارازیتیســم مــورد  منحنــی
 درصـد های واکـنش تـابعی و          منحنی .استفاده قرار گرفت  

 برآورد شـده    راجرز الروهای پارازیته شده که توسط مدل     
 .نشان داده شده است 1 در شکل

 در دو مدل هولینگ و L. sativaeهای مختلف الروهای مگس   به تراکمD. isaeaای واکنش تابعی زنبور  مقایسه مقادیر پارامتره-3 جدول
 .راجرز

 )r2( ضریب تبیین )Th( زمان دستیابی )b( قدرت جستجو نوع مدل
Holling 001188/0 ± 003459/0 772/1 706/0 
Rogers 001953/0 ± 004808/0 789/1 708/0 

 

 
 نسبت به  D. isaeaزنبور ) پایین(و درصد پارازیتیسم ) باال( واکنش تابعی های  منحنی-1شکل 

 .در شرایط آزمایشگاهی L.sativaeهای مختلف  تراکم
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ابعی نوع سوم قدرت جستجو از رابطه در واکنش ت
a=bNt دست آمده از این تحقیق نشان  هنتایج ب .تعیین شد

های  میزبان ابتدا نسبت میزبان تراکم داد که با افزایش
و سپس از ) وابسته به تراکم(پارازیته شده افزایش یافته 

های مختلف نشان داده  بررسی. شود میزان آن کاسته می
  تابعی یکی دشمن طبیعی از نوعاست که وقتی واکنش

  در محدوده معینی از تراکم میزبانتواند  باشد میسوم
باعث پایداری و تعادل بلند مدت در جمعیت میزبان شود 

 خود را با افزایش تراکم میزبان یزیرا قدرت جستجوگر
گوتیرز،  (دهد افزایش و با کاهش تراکم میزبان کاهش می

1996(. 
 واکنش )2003(ل و همکاران های پات براساس بررسی

 نسبت به D. intermedius پارازیتوئید تابعی زنبور
 از نوع دوم L. trifoliiهای مختلف الروسن سوم  تراکم

 د افزایشدانشان تحقیق  این عالوه نتایج هب .بوده است
 قدرت باعث افزایشپارازیته کردن میزبان  بهر تجکسب

 این چون .شود دستیابی نمیجستجو و کاهش زمان 
 4 صورت گرفته بود که یی زنبورها استفاده ازآزمایش با

این ، روز در معرض الرو مگس مینوز قرارگرفته بودند
ربه قبلی پارازیته های بدون تج  مادهکه امکان وجود دارد

قابل .  واکنش تابعی نوع سوم را نشان دهندکردن میزبان،
 زیستم وروی نرخ پارادما ذکر است که سن پارازیتوئید و 

 .)1991پاتل و شوستر، (د گذارن  واکنش تابعی تأثیر مینوع
توان  دست آمده از آزمایش واکنش تابعی می هاز نتایج ب

 قادر به تشخیص تراکم D. isaeaاستنباط نمودکه زنبور 
 میزبان قادر 3 و 2 الرو سن 16میزبان بوده و تا تراکم 

زبان است قدرت جستجوی خود را با افزایش تراکم می
اختالف واکنش ) 1978(به اعتقاد هسل . افزایش دهد

تابعی نوع دوم و سوم سهم مشارکت آنها در ایجاد 
پایداری است و واکنش تابعی نوع سوم تا آستانه معینی از 

)  الرو میزبان16در تحقیق حاضر تا (تراکم میزبان 
ای  صورت وابسته به تراکم است و در نتیجه سهم عمده به

 .  میزبان دارد ـ پایداری در جمعیت پارازیتوییددر ایجاد 
 اولین بار توسط L. sativaeاگرچه مگس 

از استان خوزستان ) 1379 ( و همکارانکالنترهرمزی
گزارش شده است و از زمان استقرار آن در ایران مدت 

های رفتاری زنبور  گذرد ولی بررسی ویژگی زیادی نمی
D. isaeaن با دهنده سازش مناسب آ  نشانL. sativae 

 .L دلیل آن سابقه طوالنی مدت وجود است که احتماالً

trifoliiهای بیولوژیک   در ایران و شباهت زیاد ویژگی
 یکی از عوامل D. isaeaزنبور . باشد این دو آفت می
 است و مطالعه L. trifoliiثر مگس ؤکنترل بیولوژیک م

 نشان L. sativaeخصوصیات رفتاری آن روی مگس 
د که امکان استفاده از آن در کنترل این آفت نیز وجود دا

 .دارد
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Abstract 
In this study host stage preference and functional response of Diglyphus isaea (Walker) as one of 

the most important natural enemies of the larval stages of vegetable leafminer, Liriomyza sativae 
(Blanchard) were studied in a growth chamber at temperature of 25±1°C, RH 60±5% and a 
photoperiod of 16:8 (L:D) on Sunry bean bushes. Host stage preference was investigated using equal 
number of first larval instar and second-third larval instars in choice and no-choice preference tests. 
The results indicated that in no-choice experiment the mean number of first instar larvae and second–
third instars larvae parasitized were 2.83±0.95, 11.83±0.95 and in choice experiment were 1.67±0.8, 
7.83±1.0, respectively. There were significant differences between mean numbers of parasitized larvae 
in two stages of the host. The preference coefficient for young larva and old larva were 0.253±0.08, 
6.61±2.3 in first experiment and 0.203±0.11, 5.81±1.5 in second experiment, respectively. There were 
significant differences between preference coefficients in two stages of the host. Consequently D. 
isaea preferred second-third larval instars for ovipositor. To study the functional response one pair of 
D. isaea were introduced to six density levels of 2, 4, 8, 16, 30 and 60 second-third larval instars. Each 
density was replicated 5 times. Analysis of data was conducted using Juliano method (1993) and SAS 
software. Logistic regression was used for determining type of functional response, and non linear 
regression was used for estimating searching efficiency (a) and handling time (Th) parameters. The 
results showed that the functional response was type III. The rates of searching efficiency and 
handling time by Rogers's model were 0.0048 and 1.789, respectively.  
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