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 ;Hem. : Aphididae; Hym. : Formicidaeارتباط همزیستی بین شته، مورچه، پارازیتویید و گیاه میزبان )

Hym. : Braconidae, Aphidiinae ) ستاندر دشت خوز 
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مهم ترين فايده اين همزيستي، مورچه ها عسلک مترشحه توسط شته ها و يا ساير همباالن را براي تغذيه ويا ذخيره جمع آوري مي کنند. 
ها، ، ارتباط همزيستي بين شته1392-94هاي حفاظت از شته ها و ساير همباالن در برابر دشمنان طبيعي است. در طي يک بررسي در سال

منطقه  9اي ها از هاي همزيست آنها روي ميزبان هاي گياهي در استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه بردپارازيتوييدها و مورچه
شمال، جنوب، مشرق ، مغرب و مرکز خوزستان انجام شد. بخشي از قسمت هوايي گياه آلوده به همراه مورچه هاي همزيست قطع  و 

 4سانتي متر به مدت  24×17×10درکيسه هاي پالستيکي به آزمايشگاه حمل و هرکدام در ظروف پالستيکي درب دار تهويه دار به ابعاد 
رايط آزمايشگاهي نگهداري و شته هاي بالدار و پارازيتوييد ها جمع آوري گرديدند. براي شته هاي ريشه، تمام گياه همراه باريشه هفته در ش

متري طوقه، در شرايط ذکر شده به سانتي 5آلوده به شته و مورچه از زمين خارج گرديد. پس از قطع قسمت هاي هوايي از فاصله 
شد. با استفاده از پنس و يا برس مويي، مورچه ها جمع آوري و جهت تشخيص در شيشه هاي حاوي الکل آزمايشگاه حمل و نگهداري 

گونه( و  7) MyrmicinaeگونهFormicinae (7  ،)زير خانواده  3جنس و از  11گونه مورچه متعلق به  15نگهداري شدند. جمعا  75%
Dolychoderinae (1  در روي )23خانواده جمع آوري و شناسايي گرديد. شته هاي جمع آوري شده  18از گونه ميزبان گياهي  28گونه 

و زير خانواده  Braconidaeجنس از خانواده  6گونه متعلق به  8زير خانواده، در حالي که پارازيتوييد ها  5جنس و  12گونه متعلق به 
Aphidiinae نواده بودند. بيشترين مورچه هاي همزيست شناسايي شده متعلق به زير خاFormicinae  بود، در حالي که مورچه

Tapinoma simrothi Krausse, 1911  ِ از زير خانوادهDolychoderinae  گونه متعلق  18داراي بيشترين پراکندگي همزيستي با
 Aphis frangulae منطقه مورد مطالعه بود. شته هاي  6منطقه از  5گونه ميزبان گياهي در  19جنس از شته ها در روي  11به 

(gossypii) Glover  Aphis fabae Scop,  وMyzus persicae Sulz   بيشترين مورچه هاي همزيست را دارا بودند. گرچه تعداد
 Aphidius matricariae Hall ,  Aphidius plantensisپارازيتوييد هاي جمع آوري شده زياد نبود، ولي هريک از گونه ها نظير 

Brethes, Lysiphlebus confusus Temblay et Eady که  ها و گياهان ميزبان آنها داشتندبه ترتيب ارتباط زيادي با شته
از کشور اسپانيا انجام  Nicolas Perez  Hidalg ها توسط دکترتوانند در کار مبارزه بيولوژيک به کار گرفته شوند. تشخيص شتهمي

 شود.گرفت که بدينوسيله سپاسگزاري مي

 .ته، مورچه، پارازيتوييد، همزيستي، خوزستانش های کلیدی:واژه
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