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 چکیده
راحتی ترین پارازیتوییدهاي تخم سن گندم است که بهیکی از مهم Trissolcus grandis (Thomson)زنبور پارازیتویید 

حاضـر دو   مطالعـه در . یابـد هاي دیگر از جمله گرافوزومـا پـرورش مـی   روي تخم برخی سندر آزمایشگاه و در طبیعت 
بـر نشـوونما و   اي مختلـف  در دماهاز نظر تأثیري که  G. semipunctatum  (.F)و   Graphosoma lineatum (L.)میزبان 

و  26، 23ی یدمـا  شـرایط ایـن تحقیـق در   . نـد امقایسه شـده دارند،  T. grandisزادآوري زنبور پارازیتویید تخم سن گندم 
. روز انجـام شـد  سـاعت روشـنایی در شـبانه    16نـوري   و دوره درصـد  50±10رطوبت نسـبی  ، گرادسانتی درجه 1±29

 97/09و   C˚17/11ترتیـب  نـر بـه  افـراد  بـراي   G. semipunctatumهـاي  ورها روي تخمدمایی و ثابت دمایی زنب آستانه
ترتیـب  نـر بـه  افـراد  براي   G. lineatumهاي روز  و روي تخم -درجه 89/109و  C˚82/16 مادهافراد روز و براي  -درجه

C˚82/18  مادهافراد روز و براي  -درجه 33/76و C˚47/18  گیـري محتـواي   انـدازه . سـت آمـد  دروز بـه  -درجـه  74/91و
-بـیش از تخـم   G. lineatumهاي پروتئین کل تخم این دو میزبان و سن گندم نشان داد که مقدار پروتئین موجود در تخم

تغییـرات  درصـد   99تنهـایی بـیش از   همـین متغیـر بـه   . باشـد و آن هم بیش از سـن گنـدم مـی     G. semipunctatumهاي 
خطوط رگرسیون سرعت نشـوونماي زنبـور در سـه میزبـان در     . توجیه کردها ین میزباننشوونمایی این حشره را در ب

نشـوونما باشـد کـه در آن اثـر      دمـاي بهینـه   باهم تالقی نمودند که ممکن است نشان دهندهگراد سانتیدرجه  5/26حدود 
-ادآوري این زنبـور روي تخـم  بیشترین ز. ها سرعت رشد مساوي داردمیزبان حذف شده و پارازیتویید در تمام میزبان

 .Gهـاي  بیشترین زادآوري روي تخم. وقوع پیوستبه C˚26تخم بود که در  G. semipunctatum ،65/12  ± 4/109هاي 

lineatum  بود که در  9/91 ± 36/10نیزC˚29 اتفاق افتاد.  
   

،  Trissolcus grandis  ،Graphosoma lineatum ،دمـایی  نیـاز  ،اثر میزبان، محتواي پروتئین، نشـوونما  :هاي کلیديواژه
G. semipunctatum  

   

mailto:shiranipour@tabrizu.ac.ir


                                                                                                     پورنوزاد و ایرانی                                                                                                                                                                                                                                    42

 مقدمه
 Scelionidae از خـانواده   Trissolcus grandisزنبور 

ــدادي از ســن  ــم تع ــد تخ ــانوادهپارازیتویی ــاي خ ــاي ه ه
Pentatomidae   وScutelleridae در این زنبور . باشدمی

هـاي مـذکور، از بیشـترین    بین پارازیتوییدهاي تخم سـن 
رجبـی و  (پراکنش و فراوانی در ایـران برخـوردار اسـت    

پارازیتیسـم   میـزان ). 1375پـور  ؛ ایرانـی 1367امیرنظري 
ــدم از کمتــر از هــاي ســنتخــم ــاطق درصــد  10گن در من

پـور  ؛ نـوزاد بنـاب و ایرانـی   1383حق شـناس  (سردسیر 
البوحسـینی و  (تـر  در مناطق معتدل درصد 100تا ) 2009

هـاي متعـددي در   بررسـی . کنـد میتغییر ) 2004همکاران 
؛ 1367و  1347؛ شـجاعی  1340فـرحبخش  (داخل کشـور  

پور و ؛ ایرانی1373؛ مدرس اول 1367رجبی و امیرنظري 
شیمشـک و همکـاران   (و خارج از کشور ) 1377همکاران 

؛ 2003؛ کوجاك و کلینجـر  1995کیوان  ؛ اونجوئر و1994
ــاران  ــینی و همکـــ روي زنبورهـــــاي ) 2004البوحســـ

ارازیتویید تخم سـن گنـدم انجـام گرفتـه کـه در بیشـتر       پ
هـا  ترین گونهترین و فراوانجزء فعال T. grandisمناطق 

  . بوده است
رشد و تولیدمثل حشرات تحت تأثیر عوامـل متعـددي   

کیفیـت  . ها هستندترین آنگیرد که دما و غذا مهمقرار می
یبر اسکرا(ند هست و کمیت مواد غذایی هر دو حائز اهمیت

خواري که از گیاهان بـا  حشرات گیاه). 1981و اسلنسکی 
ــی   ــه م ــاال تغذی ــت ب ــه کیفی ــث ب ــد، باع ــدن  کنن ــود آم وج

دیویس و همکـاران  (پارازیتوییدهایی با شایستگی بیشتر 
شـاهایاراج و  (و شکارگرانی با خصوصیات بهتر  ) 2004

شایستگی یا کیفیت میزبان . شوندمی) 2002ساتیامورتی 
جمعیـت میزبـان اسـت کـه روي     پـذیر  راثـت و ویژگییک 

. گـذارد ها اثر مـی هاي جدول زندگی پارازیتوییدفراسنجه
اي یــک میزبــان مناســب، نیازهــاي فیزیــولژیکی و تغذیــه

طـور  کنـد و بـه  فـراهم مـی  را مراحل نابـالغ پارازیتوییـد   
مستقیم روي رشـدونمو، تلفـات، طـول عمـر و زادآوري     

بـرگ و  ، رویـت 1996ران مکـوئر و همکـا  (گذارد تأثیر می
کیفیت میزبان پارازیتویید با چند ویژگی ). 2001همکاران 

از جمله نوع و مقدار مواد غذایی موجـود در بـدن، مقـدار    
هاي دفاعی بـدن و آلـوده   ها، سیستمها و نوع آنتوکسین

شـود  بودن یا نبودن به پارازیتویید یا بیمـاري بیـان مـی   

شــده  ثابــت). 1988 ؛ وینســون1980وینســون و ایــوانچ (
ها وقتی در میزبان با کیفیـت بـاال پـرورش    است که ماده

 زیرا اندازه ،آورنددست مییابند شایستگی بیشتري بهمی
 عمـر آن رابطـه   پارازیتویید ماده بـا تعـداد تخـم و طـول    

تر هم نسـبت بـه نرهـاي    البته نرهاي بزرگ. دارد ستقیمم
کوچـک در   ازهکوچک، شایستگی بیشتري دارنـد امـا انـد   

گـادفري  (هـا دارد  نرها اثر منفی کمتري نسـبت بـه مـاده   
-در موجــودات هــاپلو). 1996؛ جــرویس و کاپلنــد 1994

هـا نســبت  دیپلوئیـد ماننـد زنبورهـاي پارازیتوییـد، مـاده     
-جنسی را بر اساس شرایط محیطی و میزبان تنظیم مـی 

ار عنوان عامل کلیدي تأثیرگـذ میزبان اغلب به اندازه. کنند
ــه مــی  ــدها در نظــر گرفت   شــوددر شایســتگی پارازیتویی

تـر کیفیـت   هـاي بـزرگ  معموالً میزبـان ). 1994گادفري (  
ها عالوه بـر  بهتري دارند و پارازیتوییدهاي حاصل از آن

کننـد  هاي بیشتري را کسب میتر، شایستگیبزرگ اندازه
ــاران ( ــن ). 2001ســاگارا و همک ــا ای ــال،ب ــاکرمن و  ح ه

با انجام آزمایشی ثابت کردند که کیفیت ) 2007(همکاران 
میزبـان   میزبان چیزي فراتر از بزرگـی آن اسـت و جثـه   

بینـی  براي توضیح کیفیـت میزبـان و پـیش    فراسنجهتنها 
عـالوه بـر   . پارازیتویید نیسـت  هاي آیندهشایستگی نسل

هاي مختلف، کیفیت میزبانی تفاوت کیفیت میزبان در گونه
سـنین  (رشـدي   توانـد بسـته بـه مرحلـه    یک گونه نیز می

ده است شمشخص . تغییر کند) مختلف الروي یا شفیرگی
هـاي  فراسـنجه که کیفیت و کمیت غذا هـر دو بـاهم روي   

کوئریـا و  سـه (گذارند جدول زندگی پارازیتوییدها اثر می
یک و ســجارو؛ 1995؛ هــاروي و همکــاران 1993مکــوئر 
  ).2011؛ لیو وهمکاران 2003 همکاران
بــر ســرعت رشــد، نســبت جنســی و ســایر نیــز دمــا 
رادزیویلی (هاي حشرات اثر غیر قابل انکاري دارد فعالیت
-هاي دمایی و ثابتهاي موجود در آستانهتفاوت). 1987

هاي دمایی در روابط بـین میزبـان و پارازیتوییـد تعیـین     
بندي کنتـرل  ها و زمانبینی طغیانکننده هستند و در پیش

بیــولژیکی  یــا هــاي مختلــف شــیمیاییوشحشــرات بــه ر
؛ وارلـی و  1367 شـجاعی (نماینـد  شمندان را یاري میدان

اثـر دمـا بـر سـرعت رشـد      ). 1997؛ دنـت  1973همکاران 
کـه  طـوري هب ،کندحشرات از مدل سیگموییدي پیروي می

دمـایی فعالیـت حشـره، تغییـرات      در حدود میـانی دامنـه  
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اهش شـیب همـراه   سریع و خطی و در دو انتهاي آن با ک
اثـر دمـا   ). 1382؛ رجبـی  1954اندریوارتا و بیـرچ  (است 
هاي رشد جمعیتـی تعـدادي از زنبورهـاي    فراسنجهروي 

اور و همکـاران  ( Scelionidae پارازیتویید تخـم خـانواده  
ســیلوا و   -و؛ کــانت1995؛ رابرســون و همکــاران  1985

؛ بوئنـو و  2008؛ اسـتین  2007 ؛ سادویاما2005 همکاران
؛ 1983یرگـان  ( Trissolcusهایی از ، گونه)2008مکاران ه

؛ تـورز  1998 و همکاران س؛ سیویدان1991جیمز و وارن 
کیوان و کیلیج  ؛2002؛ آراکاوا و نامورا 2002و همکاران 

هایی و گونه) 2010پور و  همکاران الف و ب؛ ایرانی2006
؛ 1381 پـور و همکـاران  ایرانـی (از میزبان ایـن زنبورهـا   

 .بررسی شده است) 2008؛ کیوان 1999ساوران اارک
سـرعت نشـوونماي   اسـت  در این بررسی سعی شده 

روي دو میزبــــان  T. grandis پارازیتوییــــدزنبــــور 
ــداول   .Gو  G. lineatumآزمایشــــــگاهی متــــ

semipunctatum  در دماهاي مختلف بررسی و با یکدیگر
سـن  (و با زنبورهاي پرورش یافته روي میزبـان اصـلی   

هاي تفاوت و مقایسه) 2010پور و همکاران ایرانی) (دمگن
با توجـه بـه تأکیـد    . دنموجود تعیین و دالیل آن بیان شو

این مقاله روي میزبان و نقشی که کیفیـت غـذایی مراحـل    
بـین   نابالغ زنبور بر سرعت نشـوونماي آن دارد، رابطـه  

هـاي میزبـان   تغییرات مشاهده شده با ترکیب داخلی تخم
  .دیها نیز بررسی گردمحتواي پروتئینی آن از نظر

  
 هامواد و روش

  مورد آزمایش حشرات
 11از شـــهر بنــاب جدیـــد در   T. grandisزنبــور  

طول شـرقی   دقیقه 55درجه و  45(کیلومتري شرق مرند 
-با استفاده از تلـه ) شمالی عرض دقیقه 26درجه و  38و 

ي آورهـاي سـن گنـدم جمـع    هاي کاغذي دلتا، حاوي تخم
در مـزارع غـالت    86هـا در طـول فصـل زراعـی     تله. شد

آوري و به آزمایشگاه اکـولژي  نصب و یک هفته بعد جمع
. پزشکی دانشگاه تبریز منتقل گردیدندحشرات، گروه گیاه

هاي پارازیته بـا اسـتفاده از   شده از تخمزنبورهاي خارج
شناسـایی و  ) 1983(کلید شناسایی کوزلـوف و کونونـوا   

نسـل دوم  . پرورش داده شـدند یک نسل زبان روي هر می
  . ها مورد استفاده قرار گرفتنداین زنبورها در آزمایش

 G. semipunctatumو   G. lineatumهـاي بـالغ   سـن 
به  و آوريهمان محل از روي چتریان مختلف جمع ازنیز 

. آزمایشگاه منتقـل و بـا روش ذیـل پـرورش داده شـدند     
در اختیـار زنبورهـا قـرار     هـا ایـن میزبـان   هاي تازهتخم

 . گرفتند
  

  پرورش حشرات
 G. semipunctatumو   G. lineatumحشـرات کامـل  

روي بــذور گلپــر و شــوید در داخــل ظــروف پالســتیکی 
ــب ــتطیلیمکعـ ــکل مسـ ــانتی 20×14×6(شـ ــرسـ در ) متـ

 40±10، رطوبـت نسـبی   С˚ 2 ± 25آزمایشگاه در دماي 
روز بانهساعت روشنایی در شـ  16نوري  و دوره درصد

آوري طور روزانه جمعها بهاین سن تخم. داري شدندنگه
 .Tو تحت شرایط مشابه در اختیار حشرات کامل زنبور 

grandis هاي پارازیته شده در مزارع گندم بهکه از تخم-
  .قرار داده شدند ،دست آمده بودند

هـاي  براي پرورش و نگهـداري زنبورهـا از شیشـه    
هـا از  آن مترمکعبـی و بـراي تغذیـه   سـانتی  10سیلین پنی

-قطرات ریز عسل که روي یک نوار کاغـذي گذاشـته مـی   
  .استفاده گردید ،شد

  
  هاداده ها و تجزیهآزمایش انجام نحوه

تخم تازه از هر میزبان بـا عمـر کمتـر از     200حدود 
 24روز در اختیار زنبورهايمدت یک شبانهساعت، به 24

هـر   هـاي پارازیتـه  تخـم . تنـد نسل دوم  قـرار گرف  ساعته
میزبان به سه گروه مساوي تقسیم شدند که هر گروه در 

-سـانتی  درجـه  29±1یـا   26، 23یک اتاقک رشد با دماي 
 16نـوري   و دوره درصـد  50±10رطوبـت نسـبی   ، گـراد 

این دماها . روز قرار داده شدندساعت روشنایی در شبانه
دود مـرجح  بر اساس یک آزمایش اولیـه بـراي تعیـین حـ    

بعد از ظهور زنبورهاي . انتخاب شدند T. grandisدمایی 
ساعت با یک نر در  24مدت ماده بهزنبور نسل جدید، هر 

داري شـد کـه درب آن بـا یـک     سیلین نگـه پنی یک شیشه
این درپوش یـک  . پوشش پالستیکی محکم بسته شده بود

مــش  50متــري داشــت کــه بــا تــوري میلــی 3×3سـوراخ  
هـا  پس از ایـن مـدت، نرهـا از شیشـه    . ه بودپوشانده شد

مشابه دیگـري تـا پایـان     بیرون آورده شدند و در شیشه
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ها نیز تا پایـان عمـر در همـان    ماده. گردیدداري عمر نگه
 هـاي تـازه  تخـم کـه  دند، در حالی گردینگهداري ها شیشه

 100(شـد  ها قـرار داده مـی  هر روز در اختیار آنمیزبان 
در ســایر  تخــم 50اول، دوم، ســوم و در روزهــاي  تخــم

  ).روزها
تفکیک نر و ماده از زمان طول مجموع مراحل نابالغ به

تـا خـروج    افـراد مـاده  پارازیتیسم تخـم میزبـان توسـط    
زنبورهاي نسل جدید بر حسب روز، طول عمر نر و ماده 

ها بر حسب روز از زمان ظهور حشرات کامل تا مرگ آن
 هاي پارازیتهسب تعداد تخمو زادآوري کل هر ماده بر ح

میزبان در طول عمر هر مـاده مـورد بررسـی قـرار      شده
هــاي پارازیتــه تــا زمــان خــروج  تخــمدرضــمن، . گرفــت

داري و پس از خروج، جنسیت فرزندان پارازیتوییدها نگه
  .تعیین و میزان دخترزایی مورد بررسی قرار گرفت

 براي بررسی اثر حرارت بر زمان رشد و نمـو، طـول  
، از طرح فاکتوریل بـا  T. grandisعمر و زادآوري زنبور 

بـا  ) در دو سـطح (و میزبـان  ) در سه سطح(دو عامل دما 
، )به دلیل وقـوع تلفـات  (کامالً تصادفی نامتعادل  طرح پایه
در مـورد زمـان نشـوونما و طـول عمـر،      . دگردیاستفاده 

) در دو سـطح (عنوان عامـل سـوم   جنسیت پارازیتویید به
اي بـا آزمـون چنـد دامنـه     هـا میانگین همقایس. شد افزوده

با استفاده از درصد  5و  1دانکن در هر دو سطح احتمال 
ــزار نــرم ــتانجــام  )SAS )SAS Institute 1999اف . گرف

سرعت نشـوونماي هـر فـرد بـا معکـوس نمـودن زمـان        
آن بـا حـرارت بـا اسـتفاده از      نما محاسـبه، رابطـه  ونشو

ه تفکیک نـر و مـاده در هـر    رگرسیون خطی و لجستیک ب
هـاي دمـایی و ثابـت دمـایی بـا      میزبان بررسی و آستانه

در این مدل عکس شـیب  . استفاده از مدل خطی تعیین شد
گـر آسـتانه   خط معرف ثابت دمایی و طول از مبداء بیـان 

ها میزان پروتئین کل نمونه رابطه. پایین دمایی رشد است
ز با رگرسیون خطـی  با آستانه و ثابت دمایی نشوونما نی

هـاي مـدل و رسـم    فراسـنجه براي بـرآورد  . بررسی شد
  .استفاده گردید Excelافزار نمودارها از نرم

  
  تعیین میزان پروتئین کل تخم میزبان 

) 1976(براي انجام این آزمـایش از روش برادفـورد   
هـا،  براي سنجش میزان پروتئین کـل نمونـه  . استفاده شد

و  Graphosomaدو گونـه  (بـان  تخـم از هـر میز   50ابتدا 
ــدم ــی) ســن گن ــک میل ــافر فســفات  در ی ــر ب ، )=pH 7(لیت

 دقیقــه در دمــاي چهــار درجــه 10مــدت همــوژنیزه و بــه
از ایـن محلـول بـراي تعیـین     . داري شـد گـراد نگـه  سانتی

این منظـور، بـا اسـتفاده از    به. دگردیپروتئین کل استفاده 
) BSA(وي هاي مختلف سرم پروتئین آلبـومین گـا  غلظت

ــی ــم و از روي آن منحن ــتاندارد رس ــاي اس ــدار  ه ــا مق ه
جذب در دستگاه . هاي مجهول تعیین گردیدپروتئین نمونه

ــوج   ــول م ــپکتروفتومتري در ط ــانومتر  595اس ــت ن قرائ
 .گردید
  

  نتایج و بحث 
   زادآوري

 يدارمعنـی  تفـاوت  اثر دما و میزبان بر زادآوري کـل 
 درصـد  1طح احتمـال  سـ ها در ولی اثر متقابل آن نداشت
  ).1جدول(دار بود معنی

 .Gمیــــانگین کــــل زادآوري پارازیتوییــــد روي  

semipunctatum  بیش از   64/86 ± 70/6باG. lineatum 
میـانگین زادآوري در سـه دمـاي    . بـود  03/74 ± 93/6با 
تفکیـک  روي دو میزبان به گرادسانتی درجه 29و  26، 23

-از این مشاهدات می. تنمایش داده شده اس 2در جدول 
در دماهــاي  T. grandisتــوان نتیجــه گرفــت کــه زنبــور 

عملکـرد بهتـري نشـان     تفاوتهاي منمختلف روي میزبا
ــمــی ــایینی روي طــوريهدهــد، ب  .Gکــه در دو دمــاي پ

semipunctatum  و در دمــاي بــاالیی رويG. lineatum 
  . زادآوري بیشتري داشت

دار نبودند، معنیزنبور  زاییدر مادهاثر دما و میزبان 
. دار بــوداثــر متقابــل دمــا و میزبــان معنــی تفــاوت ولــی

  G. semipunctatumروي  میـانگین کــل فرزنــدان مـاده  
 ± 00/6 برابـر  G. lineatumو روي  47/52 ± 48/5برابر 

سـه   در تعـداد نتـاج مـاده   . ماده برآورد شـد /ماده 94/51
 دو دررتیـب  تبـه  گـراد سـانتی درجـه   29و  26، 23دماي 
بـا توجـه بـه     .داده شـده اسـت   اننشـ  2 در جـدول  گونه

فرزنــدان مــاده روي هــر دو میزبــان در  مشــابهت تعــداد
دار بودن اثرات متقابل ممکن اسـت  مجموع سه دما، معنی

هاي غیربارور و خطاي نوع دلیل توزیع نامساوي مادهبه
  .اول حادث شده باشد
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  نشوونماي نابالغ دوره
-معنـی  یک درصـد نابالغ در سطح  دوره اثر دما روي

دار و اثر جنس معنی پنج درصد، اثر میزبان در سطح دار
اثـر متقابـل دمـا و    . دار بودمعنی یک درصدنیز در سطح 

، ولی دارتقابل جنس و میزبان غیر معنیجنس و نیز اثر م
اثر متقابـل  . دار برآورد شداثر متقابل دما و میزبان معنی

 .)1جـدول ( دار نبـود نس و میزبان معنـی سه عامل دما، ج
بدون در نظرگـرفتن جنسـیت    ینابالغ میانگین طول دوره

، 48/18 ±35/0ترتیب افزایش دما زنبور و نوع میزبان، به
میـانگین  . روز محاسبه شـد  55/8±23/0و  34/0±75/11

روز  6/1) متوسط تمام تیمارهـا (نرها  ینابالغ دورهطول 
در دو دمـاي پـایینی، نشـوونما    . ودهـا بـ  تر از مادهکوتاه
-ی کوتاهباالیتر ولی در دماي طوالنی G. lineatumروي 
  ).2جدول(بود  G. semipunctatumتر از 
  

  طول عمر حشرات کامل
یـک  اثر دما بـر طـول عمـر حشـرات کامـل در سـطح       

و  ، ولـی اثـر میزبـان   ي نشان نداددارمعنی درصد تفاوت
ابل دما و جنس در سـطح  اثر متق. دار بودجنس  غیرمعنی

-دار، اثر متقابل میزبان و جنس غیرمعنیمعنی یک درصد
 پــنج درصــددار و اثــر متقابــل دمــا و میزبــان در ســطح 

بل دما، گونه و جنس نیـز در سـطح   اثر متقا. دار بودمعنی
  ).1جدول( نشان داددار معنیپنج درصد تفاوت 

 در  G. semipunctatumبـالغ روي  میانگین کـل دوره 
بود که با افزایش دما  G. lineatumتمام تیمارها بیش از  

 6/2درجـه   23کـه در  طـوري این اختالف بیشتر شـد، بـه  
دست بهروز  3/12درجه  29و در  3/4درجه  26روز، در 

معدل آن در سه دما بـدون در نظـر گـرفتن میزبـان     . آمد
. روز بــود 83/16 ± 4/2و  36/21 ± 95/3، 79/36 38/5±

روز بلندتر  3/1براي نرها بدون تفکیک تیمارها  این کمیت
تفکیـک جـنس و   طول عمر حشرات بالغ به. ها بوداز ماده

قابـل   یک نکتـه  .داده شده است اننش 2میزبان در جدول 
-درجه بود کـه بـه   26تأمل، طول عمر غیرعادي نرها در 

روز بیشـتر از   67/15 عمـر،  روز 67/33 با طور متوسط
  . ها بودماده

 .Gدرجـــه، تنهـــا روي  23تالف مشـــابهی در اخـــ

lineatum ها با تعداد کـم تکـرار در   این اختالف. دیده شد

خـاص تعیـین    سـازوکار دلیل باشند که بهنرها مرتبط می
باشـند  ز فرزنـدان، نـر مـی   جنسیت، همواره نسبت کمـی ا 

ــون( ــابراین،) 1967 همیلت ــراي    بن ــافی ب ــرار ک ــداد تک تع
  .نمایندفراهم نمیقضاوت آماري صحیح و دقیق 

  
  سرعت نشوونما 

 T. grandisپایین دمایی بـراي رشـد زنبـور     آستانه
بر اساس مدل خطـی   G. semipunctatumهاي روي تخم

 درجـه  82/16و  11/17ترتیـب  هـا بـه  براي نرهـا و مـاده  
ــرادســانتی ــرآورد شــد گ ــن آســتانه. ب ــه  ای هــا نســبت ب

تر ند پایینپرورش یافت G. lineatumزنبورهایی که روي 
 درجه 47/18و  82/18ترتیب ها بهنرها و ماده براي( بود

چنین نیاز دمـایی یـا ثابـت دمـایی بـراي      هم). گرادسانتی
ــم   ــا روي تخـ ــن زنبورهـ ــل ایـ ــد کامـ ــاي  رشـ  .Gهـ

semipunctatum و  09/97ترتیـب  ها بـه براي نرها و ماده
یافتــه روز و بــراي زنبورهــاي پــرورش-درجــه 89/109

 74/91و  33/76ترتیـب  بـه  G. lineatumهـاي   روي تخم
دمـایی رشـد بـراي     آسـتانه . روز محاسبه گردیـد -درجه

باشد ولی چون نیاز دمـایی  ها مینرها کمی باالتر از ماده
-ها متولد میها کمتر است، چند ساعتی زودتر از مادهآن

هـاي  هایی کـه از میزبـان  تفاوت بین ماده). 1شکل(شوند 
آمده بودند از نظر شیب افزایشـی سـرعت   عمل مختلف به

، t ،60=4-31+33=df=57/3(دار بود نشوونما با دما معنی
001/0<P.( ــاوت ــايتف ــا   ه ــین نره ــابهی ب ، t=57/3(مش
18=4-11+11=df ،002/0=P (  و بین نر و مـاده)29/2=t ،
38=4-11+31=df ،022/0=P    پـرورش   براي نـر و مـاده

ــه در  ، t ،40=4-11+33=66/3و  G. lineatumیافتــــ
001/0<P   پــرورش یافتــه در   بــراي نــر و مــادهG. 

semipunctatum ( دگردیمشاهده.  
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در سه دما  T. grandisزنبور  نشوونماي مراحل نابالغ و طول عمر حشرات کامل نر و ماده زایی، دورهتجزیه واریانس زادآوري، ماده- 1جدول
  روي دو میزبان مختلف

 منبع تغییر متغیر
ن میانگی

 مربعات
آزادي  درجه

 Pسطح احتمال  F آماره صورت

 زادآوري
04/878 دما  2 63/0 54/0 

95/2130 میزبان  1 53/1 22/0 
05/7548 میزبان×دما  2 43/5 007/0 

  
 تعداد فرزندان ماده

  
 94/0 06/0 2 05/45 دما

 92/0 01/0 1 87/6 میزبان
 001/0 13/8 2 69/5861 میزبان×دما

  
 شوونمان دوره

  
 >001/0 09/955 2 46/568 دما

 014/0 32/6 1 76/3 میزبان
 >001/0 05/35 1 86/20 جنس
 >001/0 53/12 2 28/0 میزبان×دما
 63/0 46/0 2 066/0 جنس×دما

 74/0 11/0 1 46/7 میزبان×جنس
 57/0 56/0 2 33/0 جنس×میزبان×دما

  
طول عمر حشرات 

 کامل

  
 >001/0 34/23 2 09/2155 دما

 10/0 75/2 1 10/254 میزبان
 13/0 38/2 1 54/219 جنس
 018/0 26/4 2 46/534 میزبان×دما
 005/0 79/5 2 56/362 جنس×دما

 051/0 93/3 1 54/393 میزبان×جنس
 012/0 68/4 2 17/432 جنس×میزبان×دما

  
هاي نشوونماي وابسته بـه  مدل لجستیک نیز به داده

ده شد و با مـدل خطـی اخـتالف کمـی     حرارت برازش دا
هـاي دو مـدل در اغلـب    بینـی که پیشطورينشان داد، به

هاي فراسنجه. خوانی مناسبی داشتندها با یکدیگر همدما
یافتـه  پـرورش  T. grandisمدل لجسـتیک بـراي زنبـور    

ــم ــاي  روي تخـ ــا  G. semipunctatumهـ ــراي نرهـ بـ
7/4937a= ،3077/0b=  1502/0وK= ــا ــراي م ــا دهو ب ه

1751/7a= ،2945/0 b=  1379/0وK= ــود ایــــن . بــ
 .Gهـاي   زنبورهایی که روي تخـم  درموردها فراسنجه

lineatum ترتیـــب بـــراي نرهـــا  پـــرورش یافتنـــد، بـــه
1747/8a= ،3196/0 b=  1756/0وK=   هـا  و براي مـاده
2165/6a= ،2179/0 b=  2212/0وK= برآورد گردید . 
  

  
-یافتـه روي سـن  پرورش آستانه دمایی رشد زنبورهاي

ي در ایـن بررسـی بـیش از آسـتانه     Graphosomaهاي 
گنـدم   هاي سنیافته روي تخمدمایی زنبورهاي پرورش
Eurygaster integriceps  پـور و  هاي ایرانیدر بررسی

ایـن  . اسـت هـا کمتـر   و نیـاز دمـایی آن  ) 2010(همکاران 
 46/12،  هـا آنآستانه براي جمعیت مشـابه در کارهـاي   

-درجـه  81/162و  08/143و دماي مـؤثر   C  º 08/12و
از طرفی نتایج حاصل . ترتیب براي نر و ماده بودبهروز 

نشــان داد کــه مقــدار   ) 1976(از آزمــایش برادفــورد  
 .G بیش از  G. lineatumهاي  هاي سنپروتئین کل تخم
semipunctatum و آن هم بیش از E. integriceps  می-

-گرم بـر میلـی  میلی 64/1و  03/2، 14/2 ترتیببه( باشد
رسد کـه تفـاوت در سـرعت    نظر میبدین ترتیب به). لیتر
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هاي مختلف بـه پـروتئین کـل    این زنبور در میزبان رشد
در واقـع، ایـن   ). 2شـکل (هاي میزبان مربـوط باشـد   تخم

تغییـرات آسـتانه و    درصـد  99تنهـایی بـیش از   عامل به
 ،=x64/12y-37/8(دمــــاي مــــؤثر را توضــــیح داد 

975/0=2R دمـایی   غلظت پروتئین با آستانه رابطه براي
آن با  براي رابطه x39/132-=y ،9916/0=2R+35/362 و

تـا   3/26(درجه  5/26سه نمودار در حدود ). دماي مؤثر
نماینـد  با هم تالقـی مـی  ) براي هر جفت نمودارها 78/26

معنی رشد مساوي روي سه  میزبـان در ایـن دمـا    که به
عبارت دیگر، نشوونماي پارازیتویید در این دما به. است

تـوان آن را  کنـد و مـی  مستقل از کیفیت میزبان عمل مـی 
  .دماي بهینه براي نشوونماي زنبور در نظر گرفت

ــاوران  ــت  ) 1999(کاراس ــک و ثاب صــفر فیزیولوژی
ــی  ــه G. semipunctatumحرارت ــب را ب و  C˚8/14ترتی

ــت آورروز بــه -درجــه 7/420 پــور و د و ایرانــیدس
نیز صفر فیزیولژیـک و ثابـت حرارتـی    ) 1381(همکاران 

 275/26و  C˚85/18مجموع مراحل نابالغ سـن گنـدم را   
هـا   بـر اسـاس ایـن بررسـی    . روز برآورد کردند -درجه

فعـالیتش را زودتـر از سـن گنـدم و      T. grandisزنبـور  
کند ولـی نیـاز دمـایی آن    دیرتر از گرافوزوما شروع می

تخـم   تـر از مرحلـه  بـیش ر از هر دو میزبان و البتـه  کمت
  . گیردپارازیتویید قرار می میزبان است که مورد حمله
را  T. grandisزنبـور  ) 1377(عسگري و خرازي پاکـدل  

  C˚ 1± 28در دمـاي   G. lineatumهـاي سـن   روي تخم
تعداد تخم، بیشـترین طـول عمـر نرهـا و     . پرورش دادند

روز در  24و  14/75تخــم،  75/101هــا بــه ترتیــب مــاده
هـا در بررسـی   فراسـنجه ایـن  . نسل سوم بـرآورد شـد  

و  6/18تخـم،   9/91ترتیب به C˚1± 29حاضر در دماي 
هـاي  خوانی نسبی با یافتهروز  برآورد شد که هم  5/19

  .دارد هاآن
پـایین حرارتـی، ثابـت     آسـتانه ) 1387(نوزاد بنـاب  

ــاده  ــایی، زادآوري و م ــی زندم ــاده زای ــاي م  .T بوره
grandis   ــدم ــن گنـ در دو  E. integricepsرا روي سـ

زادآوري  ها و بیشـینه جمعیت بررسی کرد که این کمیت
 C˚08/12 ،81/162ترتیب زایی در جمعیت بناب بهو ماده
ماده و براي جمعیت  42/62تخم و  117/71روز،  -درجه

تخــم و  33/90روز، -درجــه C˚49/14 ،58/124قراملــک 
شود، که مالحظه میطوريبه. دست آوردماده به 26/84

عالوه بر گونه میزبان، جمعیـت خـود زنبـور نیـز حتـی      
روي یک میزبان از نظر خصوصیات نشوونمایی تفاوت 

 .دهدنشان می
ــی در ایــن بررســی بیشــترین زادآوري و مــاده  زای

و در میزبـان دیگـر    C˚29در  G. lineatumزنبور روي 
هـاي نـوزاد بنـاب    سیردر بر. یوستوقوع پبه C˚26در 

ها روي سن گنـدم در  ، بیشترین مقدار این کمیت)1387(
درجـه   20و  26(دو جمعیت مختلف در دو دماي مختلف 

-بـه . حادث شد) هاي قراملک و بنابترتیب در جمعیتبه
 شـود، کمتـرین ثابـت دمـایی ایـن     که مشاهده مـی طوري

-ي و مـاده ، بیشـترین زادآور G. lineatumزنبـور روي  
و بیشـــترین زادآوري در  E. integricepsي زایـــی رو

اتفـاق افتـاده    متفـاوت هـاي مختلـف در دماهـاي    میزبان
هـا  رسد هر یک از ایـن میزبـان  نظر میبنابراین به. است
د، اما با توجه به نهایی نسبت به دیگري داشته باشمزیت

ي گرافوزومـا بـراي پـرورش    نداشتن دیـاپوز، دو گونـه  
 .G  تر و در بـین آن دو نیـز گونـه   شگاهی مناسبآزمای

lineatum 1383عسگري (تر است مناسب.(  
ــه ــالرنو و همکـــاران طبـــق یافتـ ، )2006(هـــاي سـ

(Wollaston) T. basalis   میزبـان از   از میان چنـد گونـه
ــانواده ــامل Pentatomidae خـ  ,Nezara viridulaشـ

Eurydema ventrale, Murgantra histrionica  و
Graphosoma semipunctatumــم ــاي ، تخــ  .Gهــ

semipunctatum مواد فـرار و  . دهدرا به بقیه ترجیح می
در . ها عامل این تـرجیح شـناخته شـد   شکل ظاهري تخم

با تـأمین   Graphosoma بررسی حاضر نیز هر دو گونه
، نشان دادنـد کـه   T. grandisتر زنبور نشوونماي سریع
تـري  دم میزبـان مناسـب  هاي سـن گنـ  در مقایسه با تخم

  .باشندبراي این زنبور می
، کیفیـت  مشـخص گردیـد  که در این مطالعه طوريبه

مایی زنبـور پارازیتوییـد   نمیزبان بر خصوصیات نشوو
 در مورد اثر میزبـان و کیفیـت آن روي  . گذارندتأثیر می

بیشـتري انجـام    هـاي ههـا مطالعـ  پارازیتوییدها در شـته 
آزمایشی را براي ) 2011(ران سیلوا و همکا. گرفته است

ــه شــته   ــد گون ــت چن ــابی کیفی  Myzus persicae ارزی
(Sulzer) ،Lipaphis erysimi (Kaltenbach)   و

Brevicoryne brassicae (L.)  عنـوان میزبـان زنبـور   بـه
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  در سه دما روي دو میزبان مختلف T. grandisنبور نشوونماي مراحل نابالغ و طول عمر حشرات کامل نر و ماده ز زایی، دورهزادآوري، مادهمیانگین - 2جدول

 میزبان متغیر
 )گرادسانتی درجه(دما 

23 26 29 
 نر ماده نر ماده نر ماده

 زادآوري
Graphosoma semipunctatum 

56/13 ± 83/87  
)12=n(  - 

65/12 ± 4/109 
)10=n( - 

86/6 ± 78/59  
)9=n(  - 

Graphosoma lineatum 
15/10 ± 89/63  

)9=n(  - 
33/13 ± 3/65  

)10=n(  - 
36/10 ± 9/91  

)10=n(  - 

  تعداد فرزندان ماده
Graphosoma semipunctatum 

46/10 ± 64/58  
)10=n(  - 

43/19 ± 81/76  
)5=n(  - 

50/5 ± 08/32  
)9=n(  - 

Graphosoma lineatum 
15/7 ± 83/55  

)7=n(  - 
60/9± 88/33  

)10=n(  - 
09/5± 37/75  

)5=n(  - 

 )روز( نشوونما دوره
Graphosoma semipunctatum 

36/0±08/18  
)12=n(  

25/0±75/16  
)4=n(  

14/0±73/11  
)11=n(  

33/0±67/10  
)3=n(  

10/0±1/9  
)10=n(  

25/0±25/8  
)4=n(  

Graphosoma lineatum 
16/0±6/19  
)10=n(  

33/0±67/18  
)3=n(  

37/0±36/12  
)11=n(  

33/0±67/10  
)3=n(  

16/0±6/8  
)10=n(  

24/0±6/7  
)5=n(  

 )روز( طول عمر حشرات کامل
Graphosoma semipunctatum 

61/3 ± 33/42  
)12=n(  

25/5 ± 75/24  
)4=n(  

3/2 ± 54/19  
)11=n(  

96/8 ± 00/38  
)3=n(  

89/0 ± 3/24  
)10=n(  

49/1 ± 25/20  
)4=n(  

Graphosoma lineatum 
23/5 ± 5/32  

)10=n(  
04/4 ± 00/45  

)3=n(  
6/2 ± 45/16  

)11=n(  
11/6 ± 33/29  

)3=n(  
78/0 ± 9/10  

)10=n(  
3/1 ± 00/11  

)5=n(  
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  روي دو میزبان) ب(نر  و) الف( تفکیک مادهبا دما به T. grandisخطی بین سرعت نشوونماي زنبور پارازیتویید  رابطه - 1شکل 
  

  
  با دما روي سه میزبان مختلف  T. grandisتغییرات سرعت نشوونماي  - 2شکل 
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انجـام دادنـد و    Diaeretiella rapae (Mclntosh) براکنید
مشاهده کردند که سرعت نشوونما و درصد پارازیتیسـم  

بیشترین بود ولی  M. persicaeتر یعنی در میزبان بزرگ
نسبت جنسی، تفریخ و طول عمر بـین سـه گونـه تفـاوت     

نیز طی یک ) 2010(سیدنی و همکاران . داري نداشتمعنی
ــته  ــه شـ ــد گونـ  Aulacorthum solani بررســـی چنـ

(Kaltenbach)،  Macrosiphum euphorbiae (Thomas) 
را در معـرض زنبـور    Acyrthosiphon kondoi Shinjiو 

. قـرار دادنـد   Aphidius ervi Halidayپارازیتویید براکنید 
 .Aهـاي کوچـک   شـته  ،مشـاهده کردنـد کـه زنبـور     هاآن

kondoi  میـزان  دهـد و  عنـوان میزبـان تـرجیح نمـی    بـه را
طـور  نتاج حاصل از ایـن میزبـان بـه    پارازیتیسم و اندازه

ــایین بــودمعنــی ــژهبــهدو شــته دیگــر و . داري پ  .Mوی

euphorbiae ترین شـته بـود، میزبـان مناسـبی     که بزرگ
دلیل تفـاوتی کـه در شایسـتگی    به. براي این زنبور بودند

آیـد،  هـا پدیـد مـی   میزبان نتاج زنبور از اختالف بین گونه
ریـزي  تـرین میزبـان را بـراي تخـم    نبور مـادر مناسـب  ز

در یک آزمایش مشـابه دیگـر سـامپایو و    . کندانتخاب می
عنـوان میزبـان در   پنج گونه شـته را بـه  ) 2008(همکاران 

 Aphidius colemani Viereckمعــرض زنبــور براکنیــد 
را  Rhopalosiphum maidis (Fitch)قرار دادند و شـتهی  

ــب ــان مناسـ ــرین میزبـ  Brevicoryne brassicaeو تـ

(Linnaeus)  این دو میزبـان  . ها یافتندترین آننامناسبرا
 هـا آن. تـرین گونـه بودنـد   ترین و کوچـک ترتیب بزرگبه

هاي مختلـف، بـیش از   عنوان کردند که کیفیت غذایی گونه
 .Mزیرا  ،میزبان در موفقیت پارازیتیسم مهم است اندازه

persicae مشـابه بـا    با داشتن اندازهR. maidis،   درصـد
  . تري را نشان دادپارازیتیسم پایین

 دربارهاي نیز با انجام مطالعه) 1998(هاروي و گولز 
 :.Muscidifurax raptorellus (Hymزنبـور   ايونمنشـو 

Pteromalidae)  ،روي دو گونــه مگــس میزبــانMusca 

domestica Linnaeus ــم ــا تخـ ــکبـ ــاي کوچـ ــر و هـ تـ
Calliphora vomitoria Linnaeus تر، هاي درشتبا تخم

تواند سـرعت  به این نتیجه رسیدند که تفاوت میزبانی می
 هـا آن. و نسبت جنسی را تحت تأثیر قـرار دهـد   اونمنشو

تـر میزبـان   هاي کوچکمشاهده کردند که زنبور، در تخم
. کندتولید مینر  بیشتر نتاجو  گذاردي میتعداد تخم کمتر

تـري داشـت امـا    هاي کوچکتخم M. domesticaکه با این
پارازیتوییدها در این میزبان نسبت به  ايونمنشوسرعت 

هاي میزبـان  تخم بنابراین اندازه .میزبان دیگر بیشتر بود
ها هر دو در شایستگی پارازیتوییـدها  اي آنو مواد تغذیه
در بررسی حاضر نیز تفـاوت  . ها مهم استو جنسیت آن

یکـی  . ها داشتزایی در زادآوري مادهسمیزبانی تأثیر به
 .Gهـــاي از دالیـــل احتمـــالی ایـــن اســـت کـــه تخـــم 

semipunctatum ــزرگ ــر از تخــمب ــاي ت  G. lineatumه
ــا کیفیــت   ــواد غــذایی بیشــتر و ب ــري را در هســتند و م ت

زایی زادآوري و ماده.  دهنددسترس پارازیتویید قرار می
و آن هـم   ،G. lineatumبـیش از   G. semipunctatumدر 

تخـم   55/80با میانگین  E. integricepsبیش از سن گندم 
) 1387(هاي نوزاد بنـاب  فرزند ماده در بررسی 52/22و 

  . گزارش گردید
کــه زنبــور ) 2007(هــاي هــاکرمن و همکــاران یافتــه

Hyssopus pallidus Askew    را روي دو میزبـان کوچـک
Cydia molesta Busck   و بـزرگCydia pomonella L. 

گر میزبان بیان پرورش دادند، حاکی از این بود که اندازه
ــاج و وزن  . کیفیــت آن نیســت ــداد نت ــن بررســی تع در ای

-ازاي واحد وزن میزبان، روي میزبان کوچکزنبورها به
اما نسبت جنسی و طول عمر تحـت تـأثیر    ،تر  بیشتر بود

د هـر دو  رسـ نظـر مـی  بـه . تفاوت میزبـانی قـرار نگرفـت   
متفـاوت، کیفیـت تقریبـاً یکسـانی      ا وجود اندازهمیزبان، ب

  .اندبراي زنبور داشته
ــاران   ــا و همک ــد  )1982(باربوس ــور پارازیتویی  زنب

(Say) Apanteles congregatus  از خانوادهBraconidae 
را روي کرم شاخدار توتون پرورش دادند و نشان دادند 

 یابـد، نیکـوتین  که وقتی این آفت روي توتون پرورش می
در بـــدنش ذخیـــره شـــده، باعـــث کـــاهش شایســـتگی  
پارازیتویید از طریق کاهش تعداد شـفیره، درصـد ظهـور    

بــر همــین . گــرددمــی اونمنشــوکامــل و ســرعت  حشــره
د کـه  ثابـت کردنـ  ) 1981(اساس، گرین بالت و باربوسـا  

خوار، روي متابولیسم، گیاه کیفیت گیاه میزبان در حشره
ت جنســی و زمــان  انــدازه، وزن هنگــام ظهــور، نســب   
ایـن مطلـب را   . گـذارد نشوونماي پارازیتوییدها تأثیر مـی 

که تفـاوت  طوريداد، به میزبان نیز بسط توان به گونهمی
هـایی کـه از   چـه در میزبـان  (میزبـان   در بیوشیمی گونه
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گرافوزوما  کنند مانند دو گونهغذاي مشترکی استفاده می
هاي متفـاوت  هـایی کـه از غـذا   در این بررسـی و چـه آن  

) مانند سن گندم در مقایسه با گرافوزومـا  نمایندتغذیه می
ــد مــی  . شــودســبب تغییــر زمــان نشــوونماي پارازیتویی

بیوشیمیایی این تغییر  نیز پایه )1976( آزمایش برادفورد
نیز با پرورش ) 2006(ناتان و همکاران . نمایدرا تأیید می

Corcyra cephalonica (Stainton) (Lep.: Galleridae) 
ــالت   ــه از غـ ــار گونـ ــرنج و (روي چهـ ــدم، بـ ارزن ، گنـ

خـوار در  هـاي گیـاه  ، نتایج مشابهی را در گونه)سورگوم
-هـم ها آن. ارتباط با محتواي لیپید جیره مشاهده نمودند

هـاي پـرورش یافتـه روي    پـره چنین نشان دادند که شـب 
 Trichogramma تري براي زنبـور ارزن، میزبان مناسب

chilonis Ishii  باشندمی .  
بندي باید اظهار داشت کـه دمـا و غـذا    عنوان جمعبه

دو عامل اصلی تأثیرگذار بر نشوونماي حشـرات هسـتند   
خوار و پارازیتویید تـأثیر  که در تمام حشرات اعم از گیاه

اثـر تغذیـه در پارازیتوییـد از طریـق میزبـان      . گذارنـد می
در سرعت نشـو   شود که کیفیت بیوشیمیایی آناعمال می

هاي مختلـف  از طریق گونه مسأله این. گذاردو نما اثر می
کنـد  میزبان یا نوع غذایی که یک میزبان از آن تغذیـه مـی  

، متفـاوت در شـرایط دمـایی    ،ضـمن در. شـود حاصل می
توانـد در  کننـد کـه مـی   هاي مختلفی مزیت پیدا میمیزبان

کننـده  تعیـین  متفاوتانتخاب میزبان مناسب براي شرایط 
  . باشد

  
  سپاسگزاري
ي ایــن بررســی از محــل اعتبــارات پژوهشــی هزینــه

از مرکـز تحقیقـات پزشـکی    . دانشگاه تبریز تأمین گردیـد 
محتواي پروتئین  خاطر یاري در تجزیهدارویی پشمینه به

-دلیل مسـاعدت و دکتر داوود محمدي بههاي میزبان تخم
  . گرددقدردانی میهاي ارزنده 

  

  منابع
بررســی تغییــرات فصــلی جمعیــت    . 1375پــور ش، یایرانــ

ــدم   ــد تخــم ســن گن  Eurygasterزنبورهــاي پارازیتویی
integriceps Put. (Heteroptera: Scutelleridae)  در

کارشناسی ارشد حشره  پایان نامه. آباد و فشندکرج، کمال
ي کشاورزي دانشگاه تهـران،  شناسی کشاورزي، دانشکده

  .کرج
ــور ش، خــر  ــی پ ــی غ،  ایران ــدل ع، اســماعیلی م و رجب ازي پاک

هـاي  معرفی دو گونه از زنبورهاي انگـل تخـم سـن   . 1377
 Trissolcus (Hym., Scelionidae)پنتاتومیـد از جـنس   

ــران ــراي ای ــد . ب ــات، صــفحه-1جل ــاالت  4 آف خالصــه مق
ــره ــیزدهمین کنگـ ــکده  سـ ــران، آموزشـ ــکی ایـ  گیاهپزشـ

 . کشاورزي کرج

دل ع، رجبـی غ، رسـولیان غ و کـریم    پاک پور ش، خرازيایرانی
ــی ح،  ــژه. 1381مجن ــات وی ــرات ســرعت   تلف ســنی و تغیی

ــالغ ســن گنــدم      ــوونماي مراحــل ناب  Eurygasterنش
integriceps Put. (Heteroptera: Scutelleridae)  در

آفات و بیماریهـاي گیـاهی،   . چهار دماي ثابت آزمایشگاهی
  .17تا  1 هاي، صفحه2شماره 70جلد

حفظ و حمایت از زنبورهـاي پارازیتوئیـد   . 1383ع،  شناسحق
در اسـتان  ) (.Eurygaster integriceps Putسـن گنـدم   

خالصـه   5 صـفحه آفـات،   -1جلـد  . چهارمحال و بختیاري
گیاهپزشــکی ایــران، دانشــگاه  مقــاالت شــانزدهمین کنگــره

  .تبریز تبریز،
ــران . 1383خانجــانی م،  ــان زراعــی ای ــات گیاه انتشــارات . آف

  .سینا، همداننشگاه بوعلیدا
اکولوژي حشرات با توجه به شـرایط ایـران و   . 1382رجبی غ، 

انتشارات سـازمان تحقیقـات و   . با تأکید بر نکات کاربردي
  .آموزش کشاورزي، تهران

بررسـی زنبورهـاي پارازیـت    . 1367رجبـی غ و امیرنظـري م،   
 آفــات و. تخـم ســن گنــدم در بخــش مرکــزي فــالت ایــران 

  .12تا  1 هاي، صفحه56 جلد گیاهی،بیماریهاي 
نتــایج بررســی فــون زنبورهــاي پارازیــت  . 1347شــجاعی م، 

)Hym., Terebrants  ( در ایران و اهمیت اسـتفاده از آن-

گـزارش   184تـا   178 هايهصفح. بیولوژیک ها در مبارزه
ــره ــین کنگ ــران، دانشــکده  اول ــاورزي  گیاهپزشــکی ای کش

 . دانشگاه تهران، کرج

اتولـوژي، زنـدگی    -3جلـد  (حشره شناسـی  . 1367م، شجاعی 
انتشـارات  ). »مبارزه بیولوژیـک «اجتماعی، دشمنان طبیعی 

  .دانشگاه تهران
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ــگري ش،  ــه. 1383عس ــور    مقایس ــی زنب ــاي جمعیت پارامتره
ــد یپارازیتو هــاي روي تخــم Trissolcus semistriatusی

سن گرافوزوما و سن گندم جهت تعیـین تناسـب میزبـانی    
خالصه مقاالت شانزدهمین ، 38 صفحه، آفات -1جلد. هاآن

  .گیاهپزشکی ایران، دانشگاه تبریز، تبریز کنگره

ارزیـابی پارامترهـاي   . 1377پاکـدل ع،  عسگري ش، و خـرازي 
 Trissolcusبیولوژیک زنبور پارازیتویید تخم سـن گنـدم   
grandis (Thom.) (Hym.; Scelionidae)    طـی نسـل-

خالصه  28 آفات، صفحه-1جلد . اهیهاي متوالی آزمایشگ
ي گیاهپزشکی ایران، آموزشـکده  مقاالت سیزدهمین کنگره

  .کشاورزي کرج

ــرحبخش ق،  ــرآورده  . 1340ف ــم و ف ــات مه ــت آف ــاي فهرس ه
حفظ نباتـات، وزارت کشـاورزي،    نشریه. کشاورزي ایران

1 :153.  

فهرســت آفــات کشــاورزي ایــران و    . 1373مــدرس اول م، 
 .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. هاندشمنان طبیعی آ

 اثر دما روي نشوونما، زادآوري و طـول . 1387نوزاد بناب ز، 
 Trissolcus grandisعمر پارازیتوییـد تخـم سـن گنـدم     

Thomson (Hym: Scelionidae) .ــه ــان نامــ  پایــ
 کارشناسی ارشـد حشـره شناسـی کشـاورزي، دانشـکده     

  .کشاورزي دانشگاه تبریز
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Abstract 

Trissolcus grandis (Thomson) is the most important egg parasitoid of sunn pest, Eurygaster integriceps 
Puton in Iran that easily reared on some other pentatomid eggs such as Graphosoma spp. both in laboratory 
and field conditions. In this study, two factitious hosts, G. lineatum (L.) and G. semipunctatum (F.) were 
compared in their effect on development and fecundity of T. grandis under three constant temperatures 23, 
26 and 29 ± 1 ºC, 50 ± 10% RH, and 16L: 8D h photoperiod. Thermal threshold of the wasp was estimated 
17.11 and 16.82 ºC for males and females reared on G. semipunctatum, and 18.82 and 18.47 ºC for those 
reared on G. lineatum, respectively. Moreover, thermal constant was obtained as 97.09, 109.89, 76.33 and 
91.74 day-degrees for the same treatments, respectively. Titration total protein contents of the eggs in these 
hosts as well as target host, E. integriceps revealed that more than 99% of variations in thermal requirements 
of T. grandis among the hosts can be attributed to the protein content of eggs alone. Regression lines of 
developmental rate of the parasitoid met on temperature around 26.5 ºC that may imply this temperature 
provides the highest fitness for the parasitoid, as the effect of host disappears and no advantage remains 
among the hosts. In this temperature, the parasitoid develops by the same rate in all three hosts. The highest 
value of fecundity was revealed 109.4 ± 12.65 on G. semipunctatum and 91.9 ± 10.36 on G. lineatum that 
obtained at 26 and 29 C˚ , respectively.  
 
Keywords: Development, Host effect, Thermal requirements, Total protein, Graphosoma, Trissolcus 
grandis 
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