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 و کنترل کیفی آن براساس نرخ باروری  Cotesia vestalis (Haliday)پرورش انبوه زنبور  ارتقای شیوه

 3و شهریار جعفری 3، جهانشیر شاکرمی2عادل ربیعی، 1زاده اصفهانیجواد کریم

 دانشیار اکولوژی جمعیت، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -1
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باشد. يکي مي بيد کلمي کنترل بيولوژيک از عوامل کليد Cotesia vestalis (Haliday) (Hymenoptera: Braconidae) زنبور
منظور بررسي تاثير بهباشد. کنترل بيولوژيک پرورش انبوه يافته، قدرت باروري آنها ميهاي مهم در تعيين کنترل کيفي عوامل گيرياز اندازه

هاي انبوه و چهار تکرار در قالب بلوک زنبورهاي توليدشده، آزمايشي با سه شيوه پرورشباروري بر  C. vestalisشيوه پرورش انبوه زنبور 

استفاده از فضاي کوچکتر )قفس  -1هاي پرورش انبوه عبارت بودند از: کامل تصادفي در شرايط محيطي استاندارد انجام شد. شيوه

-روزه جفتي سهدهزنبور ما 15الرو سن سوم بيد کلم و  120عدد بوته کلم چيني حاوي  6( و بايومس کمتر و ثابت )مترسانتي 70×55×50

 240عدد بوته کلم چيني حاوي  12و بايومس بيشتر و ثابت )متر( سانتي 100×70×55تر )قفس استفاده از فضاي بزرگ -2(؛ کردهگيري

و متر( سانتي 100×70×55استفاده از فضاي بزرگتر )قفس  -3 کرده(؛ وگيريروزه جفتي سهزنبور ماده 30الرو سن سوم بيد کلم و 

ي سه روزه جفتزنبور ماده 30بيد کلم و  عدد بوته کلم چيني حاوي تعداد نامشخص الروهاي سن سوم 12نشده )يومس بيشتر و تعيينبا
گرفت ولي در شيوه سوم، پرورش هاي کلم چيني قرار ميالرو در بوته( بر روي بوته 20(. در دو شيوه اول تعداد مشخصي الرو )کردهگيري

ر مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين شيوه، در زمان اوج معمول بيد کلم د
 40×40×40دار )هاي تهويهسن بيد کلم، يک تخمگيري سه روزه از حشرات ماده در قفسشفيره هم 200خروج حشرات کامل حاصل از 

)شيوه  72)دو شيوه اول( يا  48عدد گياه( انجام گرقت و اين گياهان براي آزمايش بکار رفتند. پس از گياه )روزانه چهار  12روي  متر(سانتي
هاي زنبور تغذيه شدند. ها برداشته شدند و الروهاي بيد کلم با کلم چيني تا زمان ظهور پيلهسوم( ساعت، زنبورهاي پارازيتوئيد از قفس

عدد الرو سن سوم بيدکلم رهاسازي  50هاي محتوي ديشطور انفرادي به داخل پترييري، بهشده پس از  جفتگي  توليدزنبورهاي ماده
ديش مشابه ديگري منتقل شدند. اين انتقال ساعت زنبورها به پتري 24درصد( مورد تغذيه قرار گرفتند. پس از  35شده و با محلول عسل )

شده ثبت و هاي گياه کلم چيني تغذيه شدند و تعداد پيله تشکيلديش با برگيروز به همين شيوه ادامه داشت. سپس، الروهاي هر پتر 7تا 
( بين df = 2, z-value = -1.962, P < 0.05داري )خطي آناليز گرديد. نتايج نشان داد که تفاوت معني -هاي لگاريتميتوسط مدل

( بيشتر از شيوه سوم 4/200ده به ازاي هر ماده در شيوه دوم )که، ميانگين تعداد پيله توليد شطوريسه شيوه پرورش انبوه وجود دارد. به
، روي منحني شيوه ديگر نشان نداد. چنين رونديداري با دو ( تفاوت معني9/195( بود. در حالي که، اين مقدار در شيوه اول )2/181)

پارازيتيسم موفق به ازاي هر  200دوم با کيفيتي برتر )تواند براساس شيوه مي اين زنبورپرورش انبوه ، بنابراينباروري تجمعي نيز ديده شد. 
 ماده( از شيوه معمول اجرا گردد. 
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