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 24/11/83تاریخ دریافت نسخه نهایی         11/3/83تاریخ دریافت مقاله  

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 2(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  
  

  های زیستی زنبور بررسی برخی ویژگی
Bezd. Trichogramma brassicae   

  Oliv. Sitotroga cerealellaروی بید غالت 
  

  علی یزدانی خوراسگانی
  دانشگاه تبریز-  دانشکده کشاورزی-شناسی دانشجوی سابق حشره

  شهال حسینی بای
  یز دانشگاه تبر-  دانشکده کشاورزی-شناسی دانشجوی سابق حشره

  کریم حداد ایرانی نژاد
   دانشگاه تبریز-   دانشکده کشاورزی- شناسی دانشیار حشره

  محمد مشهدی جعفرلو
 های گیاهی تبریز  مرکز تحقیقات آفات و بیماری- شناسی کارشناس ارشد حشره

  
  

  چکیده
د افراد کوتاه بال حشرات در این مطالعه، میزان زاداوری، طول عمر، درصد ظهور، نسبت جنسی، طول ساق پای عقبی و درص

در Oliv.Sitotroga cerealellaهای  پرورش آن بر روی تخم ، در پنج نسل.Trichogramma brassicae Bezdکامل زنبور
میانگین صفات مورد بررسی برای افراد . محاسبه شدL : D (10 : 14( و رژیم نوری 60 ± 5% ، رطوبت نسبیoC1 ± 24دمای

 روز، درصد 61/11 تخم به ازای هر ماده، دوره نشو و نما 55/34: زاداوری: رورش متوالی آن، بدین قرار بودکامل زنبور در پنج نسل پ
 میکرون و نسبت افراد کوتاه بال 48/160 درصد، طول ساق پای عقبی 56/64 روز، نسبت افراد ماده 04/3، طول عمر52/93ظهور 

رسد پرورش مکرر بر روی این گونه  به نظر می.  بعد، کاهش یافت  در دو نسلکارایی زنبور تا نسل سوم افزایش و سپس.  درصد02/6
تواند میزبان مناسبی تا سه  نتایج این تحقیق نشان داد که بید غالت می. میزبان آزمایشگاهی، موجب کاهش کارایی زنبور شده باشد

 .باشد نسل متوالی در تولید انبوه تریکوگراما 
  

  ما، بید غالت، پارازیتوییدیسم، نشو و نما، ظهور، طول عمر، نسبت جنسی، اندازه بدن، کوتاه بالتریکوگرا: های کلیدی واژه
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  مقدمه
ای از آن در کشورهای مختلف از  های برجسته کنترل بیولوژیک حشرات زیان آور دارای سابقه طوالنی است و تاکنون نمونه

از نظر  خوار، زنبورهای پارازیتویید تریکوگراما مجموعه غنی حشرات حشرهدر این میان از بین . جمله ایران به کار گرفته شده است
لحاظ انتشار وسیع  زنبورهای تریگوگراما به ). 2(، فن آوری تولید انبوه و وسعت کاربرد در جایگاه ممتازی قرار دارند )31(کارایی 

تحوالت مربوط به ). 5(کلیمایی در خور توجه هستند نظیر در سازگاری نسبت به شرایط مختلف  و استعداد بی) 21 و 5(جغرافیایی 
و به خصوص تکنولوژی پرورش و تولید انبوه آنها منحصر به چند دهه ) 5(های بیولوژیکی، ژنتیکی، فیزیولوژیکی  تحقیق در زمینه

  ). 25و  22، 5(باشد  اخیر می
باشند،  ین زنبورها که همگی پارازیتویید تخم میا.  گونه از جنس تریکوگراما شناسایی و ثبت شده است145تاکنون قریب به 

های مختلف حشرات از قبیل بالپولکداران، دوباالن، سخت بالپوشان، بال غشاییان و  ای از راسته دارای طیف میزبانی گسترده
، با )24 و 13(دهند  بسیاری از آنها محدود خوار بوده و ترجیح میزبانی خاصی از خود نشان می). 33و  29، 16(ها هستند  بالتوری

به علت حساسیت زیاد پدیده ترجیح میزبانی تریکوگراما و ناپایداری سازگاری آن در . این وجود بعضی از افراد آن چند خوار هستند
اثر عوامل متعدد بیواکولوژیک، تخصص انگلی این حشرات پیچیده شده و انتخاب میزبان مناسب و با کارایی موثر آن به علت 

گرداند و این خصوصیات رفتاری تریکوگراما، پدیده ترجیح میزبانی آنها را  ها در سازش موقتی با میزبان را مشکل می گونهثباتی  بی
در حال حاضر تحقیقات مربوط به ترجیح میزبانی این زنبور . کند ثبات معرفی می در شرایط عادی به صورت یک صفت متغیر و بی

باشد ولی مطالعات بیشتر برای دستیابی  های مختلف این حشرات کافی نمی ن پدیده در گونهمحدود است و برای تجزیه و تحلیل ای
اند، به صورت  هایی که جنبه کاربردی در مبارزه بیولوژیک پیدا کرده به معیارهای مؤثر در ارزیابی ترجیح میزبانی مخصوصاً در گونه

شود و  میزبانی یک ویژگی مثبت برای این عامل مفید محسوب میبا این حال داشتن تنوع ). 5(باشد  یک ضرورت مورد توجه می
های جایگزین، روش مقرون به صرفه و تضمین کننده کیفیت تولید را انتخاب نموده و در دایره  دهد که با بررسی میزبان امکان می

  . تولید انبوه قرار گیرند
 گونه از راسته بالپولکداران 45باشد ولی تاکنون  ل می مشک.Trichogramma brassicae Bezdهر چند تعیین دامنه میزبانی 

در حال ). 4 و 3 (4 و شب پره هندی3، بید برنج2، بید آرد1از جمله بید غالت). 9(به عنوان میزبان این گونه به ثبت رسیده است 
بوه زنبوران تریکوگراما، به عنوان های تولید در اکثر مراکز تولید ان حاضر از بید غالت به دلیل سهولت پرورش و پایین بودن هزینه

  ). 20 و 8(نمایند  میزبان جایگزین استفاده می
عوامل موثر در تعیین کیفیت تولید انبوه مد نظر بوده و سعی شده است با بررسی صفات مهم بیولوژیکی  در این مطالعه تغییرات

ه عنوان میزبان، علمکرد آن در چند نسل متوالی مورد های بید غالت ب زنبور تریکوگراما در پرورش آزمایشگاهی آن بر روی تخم
  . بررسی قرار گیرد

  
  ها مواد و روش

  شرایط عمومی آزمایش
گراد،  درجه سانتی24 ± 1های تحقیقاتی گروه گیاهپزشکی دانشگاه تبـریز در دمای     ها در واحدی از گلخانه کلیـه آزمایش

 10نور مورد نیاز توسط دو المپ مهتابی که به فاصله .  صورت گرفت14:10 (L:D) درصد و رژیم نوری 60 ± 5رطوبت نسبی 
                                                           
1– Sitotroga cerealella Oliv. 
2– Ephestia kouhniella Zell.  
3– Corcyra cephalonica Staiman. 
4– Plodia interpunctella Hub. 
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  Oliv. Sitotroga cerealella 273 روی بید غالت Bezd. Trichogramma brassicaeهای زیستی زنبور بررسی برخی ویژگی

  مواد آزمایشی بر روی سکویی به ابعاد.  سانتیمتری از سطح مواد آزمایشی قرار داشتند، تأمین شد40سانتیمتری از یکدیگر و 
  . بود متری از سطح زمین قرار گرفته متر و به ارتفاع یک ی سانت220 × 80

  
   اصلیی آزمایشهانحوه انجام

 نسل متوالی مورد 5تمامی صفات مورد آزمایش در .  انجام شد1382 تا شهریور 1381ها از مهرماه  کلیه مراحل این آزمایش
 زنبور 60در هر نسل .  ساعت بعد از تولد بود1 - 24طول عمر زنبور مورد استفاده در هر آزمایش از مبدا بین . بررسی قرار گرفت
 تخم یکروزه میـزبان با در نظـر گرفتن 60ها انتخاب شد و به ازای هر زنبور ماده،  ور تصادفی برای انجام آزمایشماده سالم به ط

های میزبان توسط قلم موی چهار صفر و کمی آب مقطر بر  تخم). 4(امکان حداکثـر میزان پارازیتوییدیسم زنبور، در نظر گرفته شد 
های  و سپس داخل لوله       گردید متر که مشخصات تکرار روی آن نوشته شده بود، تثبیت می  سانت1 × 5روی قطعات کاغذ به ابعاد 

ای که داخل تور ارگانزا قرار  دهانه لوله آزمایش توسط پنبه. شد  سانتیمتر قرار داده می1 سانتیمتر و قطر 10آزمایش به طول 
گردید و داخل  های روز قبل از دسترس زنبورها خارج می بسترهای تخم هر روز تجدید شده و تخم. شد گرفت مسدود می می
  .یافت این کار تا زمان مرگ زنبور ادامه می. شد های جدید آزمایش به صورت مجزا نگهداری می لوله

  
  گیری صفات مورد اندازه

 میزان پارازیتوییدیسم و روند آن
های پارازیت شده  کلیه تخم. د آزمایش قرارگرفتاین صفت در ضمن به منظور تعیین میزان تخمریزی زنبورهای ماده، مور

  . شوند  پس از گذشت پنج روز از پارازیتوییدیسم، سیاهرنگ و به راحتی قابل شمارش می میزبان
  طول دوره نشو و نما

ن طول گرفت تا زمان ظهور حداکثر نتاج، به عنوا فاصله زمانی اولین روزی که بستر حاوی تخم در اختیار زنبور ماده قرار می
  . دوره نشو و نما که شامل مراحل رشدی جنین، الرو، پیش شفیره و شفیره است، منظور شد

  درصد ظهور افراد کامل
های تفریخ شده که نمایانگر  های خروجی برجا مانده روی پوسته تخم تعیین درصد ظهور حشرات کامل بر مبنای تعداد سوراخ

  باشد تعداد نتاج خارج شده است، استوار می
  نسبت جنسی افراد کامل

قرار گرفته و سپس زیر لوپ توسط شاخک از % 75زنـبورهای نـر و مـاده در انـتهای هر آزمایش، پس از مرگ، داخل الکل 
  .نسبت جنسی افراد هر لوله آزمایش به طور جداگانه حساب شد. شدند یکدیگر متمایز می

  طول عمر افراد کامل
 زنبور 60این عمل برای . مرگ آن، به عنوان طول عمر زنبور بر حسب روز در نظر گرفته شدفاصله زمانی ظهور زنبور ماده تا 

  .ماده سالم در هر نسل که به صورت تصادفی انتخاب شدند انجام پذیرفت
  
   بدن اندازه

 نیز در هر از آنجایی که در بسیاری از منابع ساق پای عقبی به عنوان شاخصی از جثه بدن معرفی شده است، در این پژوهش
سپس با استفاده از الکتوفنل، .  حشره کامل ماده به طور تصادفی انتخاب شده و پای عقبی آنها با استفاده از تیغ جدا شد60نسل، 

طول ساق پای زنبور با استفاده از میکرومتری که روی عدسی چشمی میکروسکوپ با درشت . اسالیدهای میکروسکوپی تهیه گردید
  .گیری و یادداشت گردید بندی شده بود، اندازه ا استفاده از الم هموسیتومتر درجه نصب و بx40نمایی 
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  درصد افراد کوتاه بال
کلیه نتاج حاصله در هر دوره آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته و پس از مشاهده تعداد افراد کوتاه بال یا بی بال، درصد آنها 

  .تعیین شد
  ها تجزیه وتحلیل داده
. تجزیه شد  تکرار، نتایج60 در(CRD)های پرورشی زنبور به عنوان تیمار، در قالب طرح کامالً تصادفی   نسلبا منظور کردن

برای تست نرمال بودن . صورت گرفت% 5 توسط آزمون دانکن در سطح احتمال SAS 12مقایسات میانگین با استفاده از نرم افزار 
  . بهره گرفته شدEXCEL 2000 و در ترسیم نمودارها از نرم افزار SPSS  11.5ها و تعیین همبستگی صفات از نرم افزار داده

  
  نتایج

  میزان پارازیتوییدیسم و روند آن 
داری وجـود   های میزبان در پنج نسل در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی       ، بین میزان پارازیتوییدیسم تخم    1مطابق جدول 

داری بـا    اخـتالف معنـی  ، اول بـا کمتـرین مقـدار   نسلترین میزان پارازیتوییدیسم و ها، نسل سوم بادارا بودن باال  در بین نسل  . داشت
 و 86/44 و 4/19گردد، میانگین پارازیتوییدیسم در پـنج نـسل بـین            مشاهده می  2همانطور که در جدول   ). 1نمودار(اند    یکدیگر داشته 

یتوییدیسم ابتدا روند رو به رشدی داشـته ولـی بـه نظـر              میزان پاراز .  عدد به ازای هر ماده بوده است       55/34میانگین کل تخمریزی،    
در تایید این مطلب، نتایج حاصـله از      . رسد که در اثر تکرار پرورش بر روی همان میزبان، به تدریج از کارایی آن کاسته شده است                   می

نسل روی میزبـانی واحـد پـرورش     6 بیشتر از T. brassicaeاند که اگر  اظهار داشته) 14(شیران و الگی : گردد چند محقق ذکر می
معتقدنـد کـه تریکوگرامـا نبایـد        ) 28(نیکونوف و همکـاران     . شود  یابد، در کنترل آفت هدف و کارایی آن در مزرعه اختالل ایجاد می            

زان  پرورش یابد، در غیر این صورت از کارایی زنبور در مزرعه به میـ Sitotroga cerealella نسل روی یک میزبان نظیر 7بیشتر از 
   توسـط  S. cerealella بـاالتــرین میـزان پارازیتوییدیـسم    ) 30(بنــا بـه اعتقـاد پــارا و همکـاران      . شـود  قابل توجـهی کاسته می

T. pretiosum 7(مـشهدی جعفرلـو و همکـاران    . افتـد  هـای دوم و سـوم اتفـاق مـی      درجه سانتیگراد، در نسل20 - 25 در دمای (
 تخـم بـه   72/31 ، 16:  8 درجه سانتیگراد و رژیـم نـوری   25این زنبور را برروی بید غالت در دمای   میانگین میزان پارازیتوییدیسم    

میزان پارازیتوییدیسم این زنبـور  ) 23(کلـم و شاترر  . اند که تا حدودی با نتیجه این آزمایش تطابق دارد           ازای هر ماده به دست آورده     
 تخم به ازای هر ماده به دست آوردند که علت تفاوت فـاحش  18ه سانتیگراد،  درج25، در دمای Ephestia kuehniellaرا بر روی 

 روز، 4 بـه  1 بـا افـزایش سـن زنبـور از           1 و نمودار  3با توجه به جدول     . تواند باشد   آن با آزمایش اخیر، متفاوت بودن گونه میزبان می        
 عـدد  35/2 عدد در روز اول بـه   69/24 میانگین آن از     کند به طوری که     داری کاهش پیدا می     میزان پارازیتوییدیسم آن به طور معنی     

 S. cerealella در روزهای مختلف بـر روی  T. brassicaeبا بررسی روند تخمریزی ) 6(کریمیان . کاهش یافته است،در روز چهارم
بـای  . یابد  دریج کاهش می  مشاهده کرد که زنبور باالترین تعداد تخم خود را در روز اول پس از ظهور گذاشته ودر روزهای بعدی به ت                    

گیـرد و در روزهـای بعـدی بـه تـدریج از        بیشترین تخمریزی در روز اول انجام میT. minutumنیز معتفدند که در ) 11(و اسمیت 
 27 تـا  25 در دمـای  Sitotroga cerealella حاصل از T. chilonis) 27(بنا به اظهار مانیکا و همکاران . شود میزان آن کاسته می

  .این نتایج موید آزمایش اخیر است. گذارد های خود را در اولین روز پس از ظهور می  درصد تخم50سانتیگراد بیش از درجه 
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  Oliv. Sitotroga cerealella 275 روی بید غالت Bezd. Trichogramma brassicaeهای زیستی زنبور بررسی برخی ویژگی

 
   در پنج نسل متوالیT. brassicae توسط S. cerealellaهای  زان پارازیتوییدیسم تخمیمقایسه تغییرات روزانه م :1 نمودار

  
  طول دوره نشو و نما

همـانطور کـه در     . داری بـا یکـدیگر نداشـت        ، طول دوره نشو و نمای زنبور درپنج نسل، اختالف معنی          2مودارو ن 1مطابق جدول   
 61/11 و میانگین کل این دوره، 63/11 60/11های پرورش بین  گردد، میانگین دوره نشو و نمای زنبور در نسل       مشاهده می  2جدول

داری بـا      زنبورهای یک، دو، سه و چهـار روزه نیـز هیچگونـه تفـاوت معنـی                از حاصل همچنین دوره نشو و نمای نتاج     . روز بوده است  
  )3نمودار (است   نداشته ریکدیگ
  

  
   در پنج نسل متوالیS. cerealella   در تخمT. brassicaeمقایسه تغییرات دوره نشو و نمای  :2نمودار 

  

  
  S. Cerealellaهای ز سنین مختلف زنبور مادر بر روی تخم حاصل اT. brassicaeفاوت دوره نشو و نمای نتاج تمقایسه  :3نمودار
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هـای    رسد، با توجه به اینکه دمای محیط در این آزمایش همواره ثابت بوده، طول دوره نـشو و نمـای زنبـور در نـسل                          به نظر می  
 نشو و نمای نتـاج حاصـل از         ها انجام شده، با ثابت بودن دما، دوره         طبق آزمایش . داری نداشته است    مختلف، با یکدیگر اختالف معنی    

 یکنواخت است، به طوری که تقریباً در یک روز، اکثر حـشرات کامـل آن   ،اند یک دسته تخم میزبان که به طور همزمان پارازیت شده         
گردد که در هنگام رهاسازی در مزرعه، زنبوران کمتر در معـرض خطـر عوامـل نامـساعد                    گردند و این امر باعث می       از تخم خارج می   

 27 را در دمـای   Ephestia kuehniella حاصـل از T. brassicaeدوره نـشو و نمـای   ) 34(اوزون ). 32 و 24(طی قرار گیرند محی
تر بودن این دوره نـسبت بـه آزمـایش اخیـر، بیـشتر بـودن دمــای                    روز گزارش کرد که علت کوتاه      1/10 ± 28/0درجه سانتیگراد   

 T. brassicaeطول این دوره را برای ) 26(لوندگرن و بومگرن .  احتمال، متفاوت بودن گونه میزبان بوده استمـحیط آزمـایش و به
  .باشد اند که به نتیجه آزمایش حاضرنزدیک می  روز گزارش کرده5/12±1 درجه سانتیگراد معادل 24±1در دمای 

  

  د کامل درصد ظهور افرا
میـانگین  ). 4نمـودار  (داری با یکدیگر نداشـت        های مختلف، تفاوت معنی     ، درصد ظهور افراد کامل زنبور در نسل       1مطابق جدول   

 و  73/94 و   96/92شود این مقدار بـین        همانطور که مشاهده می   .  آمده است  2درصد ظهور افراد کامل زنبور در پنج نسل، در جدول           
هـای پارازیـت     درصـد تخـم  38/88، به طور متوسط پس از طی دوره نشو و نما،        5با توجه به نمودار     . ست بوده ا  52/93میانگین کل   

، درصـد ظـهـور افــراد کـامــل       )17( گـارسیـا و تـاوارس     .شوند  های سالم باقیمانده، در روز بعدی تفریخ می         شده در روز اول و تخم     
T. maidisحـاصـل از Ephestia kuehniella  گزارش کــرده اســت   2/88 درصد، 70 درجه سانتیگراد و رطوبت 25دمای  را در 

درصد ظهور افراد کامل این زنبور      ) 15(الوکیل  . تواند باشد   که علت تفاوت آن با نتیجه آزمایش حاضر، متفاوت بودن گونه میزبان می            
ت آورده اسـت کـه تـا حـدودی بـا نتیجـه        درصد به دسـ 8/99 درجه سانتیگراد، 25 را در دمای  Sitotroga cerealellaحاصل از

  . آزمایش اخیر مطابقت دارد

  
   در پنج نسل متوالیS. cerealella   حاصل ازT. brassicaeمقایسه تغییرات درصد ظهور حشرات کامل  :4نمودار

  

  
  والی در پنج نسل متS. cerealella   حاصل ازT. brassicaeمقایسه درصد ظهور روزانه حشرات کامل  :5نمودار
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 نسبت جنسی افراد کامل

 سـوم بـاالترین میـزان را        نسلهای اولیه پرورش زنبور، نسبت افراد ماده افزایش یافت به طوری که در                نسل، در   2مطابق جدول   
 با   نسبت جنسی در پنج نسل،گردد  مشاهده می1همانطور که در جدول . شد دارا بود و بعد از آن با یک کاهش تدریجی رو به رو می          

 و  8/60 هـای مختلـف بـین       میانگین نسبت جنسی در نسل     .ها بوده است    داری داشته و این نسبت به نفع ماده         کدیگر اختالف معنی  ی
  ). 6نمودار ( درصد بوده است 56/64 و میانگین کل 88/70

  

  
  والی در پنج نسل متS. cerealella   حاصل ازT. brassicaeمقایسه  تغییرات نسبت افراد ماده  :6نمودار

  
 ± S. cerealella 9/1  حاصل ازT. brassicaeنیز درصد افـراد ماده ) 18(در تایید نتیجه به دست آمده، حسـن و همـکاران 

) 26(لونـدگرن و همکـاران   .  به دست آورده و معتقدند که پرورش متوالی زنبور نباید فقط بر روی یـک میزبـان صـورت گیـرد      3/68
آورده است که علت تفاوت آن با آزمـایش    درصد به دست 56 را Ephestia kuehniella  حاصل ازT. brassicaeفراد ماده نسبت ا

  . تواند باشد حاضر، متفاوت بودن گونه میزبان می
  

  طول عمر افراد کامل  
. داری با یکـدیگر داشـت        در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی       نسل، طول عمر حشرات کامل ماده در پنج         1مطابق جدول   

 در  مختلـف های    میانگین طول عمر نسل   . ها برخوردار بود    نسلداری با سایر      نسل سوم بادارا بودن باالترین طول عمر از اختالف معنی         
) 19( و هـمکــاران      هـومــان ). 7نمـودار   ( روز بــوده اســت       04/3 و میانگین کـل      52/3 و   42/2این رقم بین    .  آمده است  2 جدول

 بـه  9/2± 2/0 درجـه سـانتیگراد   25 را در دمـای  Sitotroga cerealella  حـاصـل ازT. brassicaeـانـگـیـن طـول عـمـر مـی
این میزان را در همین شرایط، برای این زنبـور  ) 10(دست آوردند که با نتیجه آزمایش اخیر همخوانی دارد، ولی بابندری و همکاران      

  . اند  روز تعیین کرده5/2± 5/0های دیگر پرورش یافته بود   تخم میزبانکه بر روی
  

 
   در پنج نسل متوالیS. cerealella   حاصل ازT. brassicaeمقایسه تغییرات طول عمر حشرات کامل  :7نمودار
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  اندازه بدن 
های اولیه پرورش، طول ساق پای عقبی حشرات کامل ماده افزایش یافت به طوری که در نـسل سـوم                      ، در نسل  2مطابق جدول   

های   ، این کاهش و افزایش در نسل      1 طبق جدول . های بعدی به طور تدریجی کاهش پیدا کرد         باالترین مقدار را دارا بود ولی در نسل       
، بـین     میـانگین طـول سـاق پـای عقبـی در پـنج نـسل              .  درصد با یکدیگر داشته است     5ل  داری در سطح احتما     مختلف تفاوت معنی  

  ). 8نمودار (  میکرون بوده است 48/160 و میانگین کل 78/167 و 16/157
  

 
   بر حسب طول ساق پای عقبی S. cerealella   حاصل ازT. brassicaeتغییرات جثه حشرات کامل  :8نمودار

  
 درجـه  25 را در دمـای  Sitotroga cerealella حاصـل از  T. maidis گونـه  HTLانـدازه  ) 12(یگلـر  در تاییـد ایـن نتیجـه، ب   

همچنـین  . باشـد    میکرون گزارش کرده است که به نتیجه آزمایش اخیر بسیار نزدیک مـی             159 درصد   70سانتیگراد و رطوبت نسبی   
  .تر خواهد شد ه نتاج به دست آمده به تدریج کوچککند که در صورت تکرار پرورش بر روی میزبان واحد، جث نامبرده ذکر می

  
  درصد افراد کوتاه بال

داری بـا یکـدیگر       بال تولید شده در پنج نسل، هیچگونه اخـتالف معنـی            ، درصد افراد کوتاه بال یا بی      9 و نمودار    1مطابق جدول   
 بال یا بی بال نمایانگر مطلوب بودن شرایط پرورش    پایین بودن تعداد افراد کوتاه    .  پیدا کرده است   ینداشت ولی به تدریج روند افزایش     

 در  .)1(باشـد     تری داشته و در کل میزان کارایی آنها کم می           بال، طول عمر و قدرت جستجوگری پایین        زنبوران کوتاه بال یا بی    . است
  . ش انبوه این زنبور بوده استهای مختلف، در حد استاندارد مورد نیاز برای پرور ها، تعداد افراد کوتاه بال در نسل این آزمایش

  

  
  در پنج نسل متوالی S. cerealella   حاصل ازT. brassicaeد افراد کامل کوتاه بال صمقایسه در :9نمودار
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  بحث
در پرورش آزمایشگاهی آن بر روی .Trichogramma brassicae Bez های زیستی زنبور در این تحقیق، برخی ویژگی

 صفات مورد سنجش برای  میانگین.  در پنج نسل متوالی مورد ارزیابی قرار گرفتOliv. Sitotroga cerealellaهای بید غالت  تخم
 52/93 روز، درصد ظـهور61/11 تخم به ازای هر ماده، دوره نشو و نما 55/34زاداوری : افراد کامل زنبور درپنج نسل بدین قرار بود

.  درصد02/6 میکرون و نسبت افراد کوتاه بال48/160ول ساق پای عقبی  درصد، ط56/64 روز، نسبت افراد ماده 04/3طول عمر 
های پنجگانه  باشد در نسل سوم از نسل باالترین کارایی زنبور که شامل میزان تخمریزی، طول عمر، نسبت جنسی و جثه آن می

یزان پارازیتیسم زنبور در روزهای م. دار بود پرورشی حادث شد و اختالف هر یک از این صفات در پنج نسل از لحاظ آماری معنی
داری با یکدیگر داشت به طوری که در روز اول ظهور فرد ماده، باالترین میزان را دارا بود و در روزهای  مختلف عمر آن اختالف معنی

و نمای نتاج های مختلف پرورشی و همچنین دوره نشو  دوره نشو و نمای زنبور در نسل. شد تدریج از مقدار آن کاسته می بعدی به
درصد ظهور افراد کامل . داری با یکدیگر نداشتند حاصل از زنبوران مادر با سن یک، دو، سه و چهار روز، هیچگونه اختالف معنی

بیشترین تعداد حشرات کامل زنبور در روز اول و تعداد افراد باقی مانده، در . داری با یکدیگر نداشت زنبور در پنج نسل، اختالف معنی
طول عمر افراد کامل، در پنج نسل هیچگونه اختالف .  بود1:1نسبت افراد ماده به نر در پنج نسل باالتر از . دی ظاهر شدندروز بع
درصد افراد کوتاه بال یا بی . جثه حشرات کامل زنبور در این آزمایشات، از میزان خوبی برخوردار بود .داری با یکدیگر نداشت معنی

  . داری با یکدیگر نداشت یین و اختالف معنیبال زنبور در پنج نسل، پا
عنوان یک میزبـان آزمایـشگاهی بـا کیفیـت       به S. cerealellaتواند از   میT. brassicaeایـن نــتایج نـشان داد که زنـبــور 

  .خوب استفاده نماید، مشروط بر آنکه بعد از گذشت سه یا چهار نسل از میزبان دیگری استفاده گردد
  

  های بید غالت   بر روی تخمT. brassicaeهای مربوط به پرورش زنبور  یه واریانس داده تجز-1جدول
  14:10)روشنایی :تاریکی( و رژیم نوری% 60 ± 5، رطوبت نسبی ºC 1± 24در دمای 

 میانگین مربعات

 منابع تغییرات  نمادوره نشو و میزان پارازیتیسم
درجه 
 آزادی

میزان 
پارازیتیسم 

 کل
 4روز  3روز  2روز  1روز 

دوره 
نشو و 
 نما

 4روز  3روز  2روز  1روز 

  98/3*  22/87**  97/770**  59/1935**  43/5779** 4 نسل پرورش 
ns 

01/0 
ns 

07/0  
ns 

04/0  
ns 

73/19  
ns 

59/23  
اشتباه 
  19/33  78/29  05/0  13/0  1/0  59/1  7/14  81/46  56/33  69/141  295  آزمایشی

ضریب 
تغییرات 

  )درصد(
-  09/17  91/11  36/23  34/18  14/12  83/2  21/3  01/2  26/4  99/14  

  
  1ادامه جدول

 میانگین مربعات

 بال درصد افراد بی ساق پای عقبی نسبت جنسی طول عمر درصد ظهور
ns79/51  **11/10  *65/1165  *69/178  ns16/13  

66/44  76/0  65/74  59/107  78/17  
14/7 42/28  64/8  46/6  8/16  

  .باشند  دار می  درصد معنی1 و 5رتیب در سطح احتمال  به ت** و *
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  های بید غالت  بر روی تخمT. brassicae مقایسه میانگین صفات مربوط به پرورش زنبور -2جدول
 نسل دوره نشو و نما نتاج زنبوران ماده میزان پارازیتیسم توسط زنبوران ماده

میزان 
 چهارروزه روزه سه زهدورو یکروزه پارازیتیسم کل

دوره نشو و 
 چهارروزه روزه سه دوروزه یکروزه نما

1 d4/19  c78/16  b15/2  a4/0  a07/0  a60/11 a35/11  a61/11  a76/11  a69/11  
2  c08/31  b32/23  b62/4  a47/2  a68/0  a61/11  a50/11  a73/11  a56/11  a58/11  
3  a86/44  a57/32  a27/9  a42/2  a62/0  a60/11  a23/11  a36/11  a96/10  a94/11  
4  b9/39  b27/26  ab73/10  a55/2  a35/0  a62/11  a50/11  a08/11  a88/11  a92/11  
5  b5/37  b35/24  b78/8  a75/3  a62/0  a63/11  a41/11  a81/11  a97/11  a29/12  

  
  2ادامه جدول

 درصد افراد کوتاه بال ساق پای عقبی نسبت جنسی طول عمر درصد ظهور
a25/94 d42/2 b48/60 b16/157 a67/5  
a96/92  b92/2  b5/61  b08/156  a52/5  
a14/93  a52/3  a88/70  a78/167  a67/5  
a52/92  b21/3  ab36/67  b92/157  a60/6  
a73/94  bc15/3  b57/62  b46/151  a67/6  

  .باشند بر اساس آزمون دانکن می% 5حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح احتمال 
  

   T. brassicaeند تغییرات میزان پارازیتیسم و دوره نشو و نما با افزایش طول سن زنـبور   تجزیه  واریانس رو-3جدول 
  14:10) روشنایی: تاریکی( و رژیم نوری % 60± 5، رطوبت نسبی ºC 1± 24در دمای 

 میانگین مربعات
 درجه آزادی منابع تغییرات

 دوره نشو و نما میزان پارازیتیسم

  ns79/88  24/36566** 3 سن زنبور
  11/15  16/24  1196  اشتباه آزمایشی
  14/19  91/56  -  ضریب تغییرات

  .دهد  درصد را نشان می5 اختالف غیر معنی دار در سطح احتمال ns. دار می باشند  درصد معنی1 و 5 به ترتیب در سطح احتمال ** و *
 

   در سنین مختلف زنبور مادرT. brassicaeو و نمای زنبور   مقایسه میانگین مربوط به تغییرات میزان پارازیتیسم و دوره نش-4جدول 
 دوره نشو و نما میزان پارازیتیسم )روز(سن زنبور مادر 

1 a 66/24 a 39/11 
2  b 11/7  a 70/11  
3  c32/2  a 81/11  
4  d 47/0  a 72/11  

 باشند ن میبر اساس آزمون دانک% 5حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح احتمال 

  
   :و مĤخذمنابع 

 Trichogramma brassicaeتعیین قدرت پارازیتیسم زنبور پارازیتویید . 1380. و صالحی، ل. ، صحرا گرد، الف.ارباب تفتی، ر .1
دانشگاه رازی . خالصه مقاالت پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. های مختلف تخم بید غالت در پرورش آن روی تراکم

 .1381 شهریور 20تا 16. کرمانشاه
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Abstract 

In this study, the fecundity, development period, emergency percent, longevity, sex ratio, hind tibia 
lenght and brachypterous or apterous adults wasps of Trichogramma brassicae Bezd. in its rearing on eggs 
of Sitotroga cerealella Oliv. were evaluated in 24±1ºC, 65±5% RH and 14:10 (L:D) for five generations. 
The mean amount of investigated characteristics for adult wasps were obtained: fecundity: 34.55 eggs per 
female, development period: 11.61 days, emergency: 93.52%, longevity: 3.04 days, females ratio: 64.56%, 
hind tibia length: 160.48 microns and brachypterouses or apterous: 6.02%.The efficacy of T. brassicae 
increase until 3th generation and then decrease in following genereation. The results indicated the 
suitability of S. cerealella as a host for rearing of T. brassicae. 
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