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چکیده
شتهی جالیز  Aphis gossypiiیکی از آفاا

زای مها د مازا

سااا

لخااهاههاای صاییی بایزی ابا  .بر بای

شاسصهای زیاتی مرتیط با کا ایی دشمنان طییعی یکای از ا کا هاای کنتارک کییای ملاماو بیلللقیا زیاو از هاباازی
محالب میشلد .د این مطالعه یژلیهای زیاتی (هرخ پا ازیتیا  ،هارخ ههال
Lysiphlebus fabarum
(اهداز ی بدن ،طلک د

هاای جناای) جمعیا جناای زهیال

ی بنین ماتخف شدی شتهی جالیز بر بی شد .همچنین شاسصهای مه د شایاتگی هتاا
ی طلک ممر) مل د ا زیابی زرا لرف  .بر اباا

ی شد همل ،میزان با

هتاای باهدبا آماد

زهیل  L. fabarumزاد بلد تمام بنین پل لی شتهی جالیز ا بهسلبی پا ازیته کند .د تماام شااسصهاای زیااتی مال د
بر بی بهجز اهداز ی تا  ،استالف معنیدا ی بین زهیل های حاصو از چها بن پل لی مشاهد شد به صل تی که شاد
همل زهیل د پل های بن د م بلم میزبان بامث تللید هتا با یژلیهای زیاتی مطخالبتاری هاای باه باایر مراحاو
شدی شته شد .د مجمل هتای پژ هش حاضر این هلیاد ا مایدهاد کاه بتالان از ایان پا ازیتلییاد د برهاماههاای کنتارک
بیلللقی

شتهی جالیز ابتیاد هملد؛ هرچند این هتای باید د شرایط لخااههای مز مهای هیز مل د ا زیابی زرا لیرد.

واژههای کلیدی  :اهداز ی بدن ،بنین پل لی ،کنترک کییی ،لیا سیا  ،یژلیهای زیاتی.
لیاهی (کربتینگ

مقدمه
شتهی

Glover

جالیز

Aphis

gossypii

زابو مالحظه-

همکا ان  )1999ساا

ای بر لیا میزبان ا د میبازد.

) (Hemiptera: Aphididaeبهمنلان یکی از مه ترین

بااا لذش ا زمااان آشااکا شاادن هاار چااه بیشااتر

به دلیو

پیامدهای منیی کا برد آفا کاشهاا ازجمخاه از باین باردن

آفا

سیا د لخااههها

پراکنش بیع
زیادی اب

مزا

محالب شد

دامنهی میزباهی لاترد دا ای اهمی

(بخکمن

ایاتاپ  .)1984این آف

مال

تغذیهی ماتقی که منجر به پژمردلی ،کلتللگی
برگها میشلد (آتیا

بر
یزش

اک-حماکی  )1987به صل

غیر

اهتقاک یر

های

ماتقی هیز از طریق ترشح ماخ

دشمنان طییعی آفا  ،تللید محصلال آللد به بازیماهاد
بملم همچنین اثرا منیی بر باالم مصارفکننادلان،
تلجه متاصصین حشر شنابی باه کنتارک زیااتی آفاا
بهمنلان محل اصخی مدیری تخییقی آفا

1

جخب شد اب

Integrated pest management

1
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(دبنیلکس

همکا ان  .)2007د ایانا تیاا باا تلجاه باه

افزایش بریع جمعی شاتههاا
حشر کش ،ابتیاد از
اهمی

مقا ما آنهاا باه اهالا

بایا پایینی د کشل برسل دا میباشد .به یژ این کاه

شهای کنترک زیاتی مخیاه آنهاا

یژ ای پیدا کرد اب ( ان ابتینیس اک-ساا ا

مطابق با هتای ایان تحقیاق ،زهیال  L. fabarumاز زاد
پا ازیتیامی باالیی

.)1995

می تلاهد به منلان ی

مطالعا
آفا

زهیل د مقایاه باا للهاهی بالمی  L. fabarumپاراکنش

بنیادی د ا تیا

با بیلللقی

د شمنان طییعی جز مطالعا

اکلللقی

ضر ی

تکمیخی

د زمینهی کنترک زیاتی محالب میشلد ( زن
 .)1992د

میان ملامو کنترک زیاتی ،ابتیاد

پا ازیتلییدها جه
کا برد میید

دباخ

کنترک آفا

با اهمی

اب

از

بهطل یکه

مؤثر آنها ،هیازمند آلاهی از بره کنش
همچنین پا امترهای مؤثر بر

پا ازیتلیید -میزبان
شایاتگی آنها میباشد.
زهیااال

)Lysiphlebus fabarum (Marshall
 )1984تاااکنلن بااهمناالان پا ازیتلییااد 44

للهااهی ماتخااف شااته ماال د لاازا ش زاارا لرفتااه اب ا
(کا الیراتل

مامو بیلکنترک

مل د مطالعه زرا لیارد .الرچاه پایش از ایان ،زهیال
 fabarumاز

اب که این زهیل  ،بهترین پا ازیتلییاد شاتههاا د شاماک
ایااران مرکااز ا پااا اب ا (ابااتا ی  .)1983ایاان زهیاال
پا ازیتلیید دا ای د هژاد با تللیدمثو جنای (هرزا)

(برهلیی  ،)2011لی مطالعهی حاضر ا لین تحقیقای ابا
که د آن ضعی پا ازیتیا  ،هرخ ههل
زهیاال L. fabarum
بر بی شد

1

غیر

ی باانین ماتخااف شااتهی جااالیز

هتا د زهیل هاای هااهر شاد د بانین ماتخاف شادی
ی تمام بنین شدی آف هدف (شتهی جالیز) باه

ملفق
یااژ د

هابااازی اشاایامی 3کااه د آن تعااداد زیااادی از

جمعی دشامن طییعای بارای کااهش جمعیا فال ی آفا
یاژ ای داشاته باشاد

( ن لنتارن  .)2000همچناین امکاان اباتیاد از زهیال

L.

 ،fabarum,د زالب هابازی تخقیحی 4هیاز زاباو بر بای
هابازی هنگامی که جمعی آفا پاایین

اب  ،تعداد کمی از جمعی دشمن طییعی د فلاصو زماهی
معینای هابااازی ماایشاالد اهتظاا ماای د کااه دشاامن

جنلبی کشال (باازری متاین همکاا ان  ،2005مصاد

طییعی بتلاهد جمعی سلد ا تکثیار کارد

همکااا ان  )2011هااژاد غیرجنااای آن تاااکنلن فقااط از

( نلنترن

منطقهی چل ز زهجان ( ابخ همکاا ان  )2011لازا ش

هاو بعد ،به پا ازیتیا ملفق

شاد ابا  .د برساای مطالعاا از زهیاال Lysiphlebus
) testaceipes (Cressonبااه مناالان پا ازیتلییااد مهاا

بلئنل  )2003بنابراین به ی

آن اباته ابا (هاای

مااتقر شالد
پا ازیتلییاد د

کییی هرچه بیشاتر هتاا

یناالن  .)1971د ایان اباتا

شاسصهای مه د شایاتگی هتا ( یتیارگ همکاا ان

شتهی جاالیز هاام بارد شاد ابا ( د یگالیز بلئنال
 ،2001کا هلاک همکا ان  .)2003این للهه د بااک 1973
همارا باا اباتقرا د کاو

مناااطق مدیتراهااه (زکاایو همکااا ان  ،)2015از ایااران هیااز
لزا ش شد اب ( سشاهی

هاای جناای

همچناین شااسصهاای مها د شایااتگی

اب  .د این هل

هژاد جنای آن از مناطق شامالی

از کلبا به ا پاا آ د شاد

L.

ی شاااتهی جاااالیز لااازا ش شاااد اباا

هابازی میشلد ،میتلاهد اهمیا

همکاا ان  .)2004بر بایهاا حااکی از آن

جنای (ماد زا) 2بلد

ی این شتهی آفا

شته ی جالیز مل د ا زیابی زرا لرفتاه ابا  .پا ازیتیاا

) (Hym.: Braconidae: Aphidiinaeی للههی پخایفااق
باالد (کااا

ی شتهی جاالیز برسال دا بالد

 )2001شامو اهداز ی بدن ،طلک د
با

ی شاد همل ،میازان

ی طلک ممار د زهیل هاای هااهر شاد د بانین

ماتخف شدی شتهی جالیز مل د ا زیابی زرا لرف  ،چارا
کااه ممخکاارد هاااو هااای بعاادی ایاان زهیل هااا د ماازا

همکاا ان  .)2005لای ایان

)Sexual reproduction (Arrhenotokous
)Asexual reproduction (Thelytokous

1
2

Inundative release
Inoculative release

3
4
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لخااههها کامالً به این یژلیهای زیاتی اباته اب ( ن

تشکیو کخلهی

آلین همکا ان .)2003

هر د حشر به طل جدالاهه د ن زیس تل ی به ابعاد

شتهی بیا باازال  Aphis fabae Scopoliباهمنالان
میزباان استصاصای زهیال  L. fabarumمحاالب شاد
( لکو اباتچمن  )1998از هگاا پار ش اهیال  ،امکاان
پر ش باریع ا زانزیما زهیال

ی شاتهی بایا

لیاهاان باازال ( )Vicia faba L.امکاانپاذیر ابا (مااهی
 .)1392به همین منظل د پاژ هش حاضار ،از زهیل هاای
پر شیافته

ی این میزبانهاا بارای اهجاام آزماایشهاا

ابتیاد شد

ی

ملفقی های پا ازیتیامی این زهیل هاا

همچناین شایااتگی هتاا پار شیافتاهی

شتهی جاالیز

زهیل د بنین ماتخف پل لی شتهی جالیز مال دبر بای
زرا لرف  .امید می د که هتای ایان بر بای د ا زیاابی
میزان کا ایی این مامو بیلکنترک جه کنترک شتهی جاالیز
بان باشد.

کم

بذ بازالی ز شلشتری ،د لخدانهای چها لیتری
ا

بذ

لخااههای

سیا

 ،Cucumis sativus L.ز هگین ( )Neginد لخااهه د
باتری از ساك ساك ا
زطر دهاههی 15

با های ( )3:2د لخدانهایی با

ا تیا  20باهتیمتر کش

لیاهان هر چها

ز ی

(® )Horti-growبه های

شدهد .این

با  ،با کلد کامو

به د هزا تغذیه شدهد

شاارایط دمایی  ،22±2˚Cطلب

هایی %65 ±5

د
د

کشا زی داهشگا شهید چمران اهلاز ،شتههای بیا
بازالی ملمیایی شد  ،جمعآ ی شد .با ههل حشرا
کامو زهیل  ،های

به تایید للهه تلبط متاصصین ازدام

شد .به منظل هگهدا ی
زهیل های هر

پر ش زهیل ها ،تعدادی از

ماد د زیای حا ی لیاهان بازالی آللد

به شتهی بیا بازال ،تح

شرایط محیطی ذکر شد

هابازی کخلهی آنها شکو لرف .
همسنسازی شتهی جالیز و زنبور L. fabarum
ی دیا

کامو شتههای بکرزا

برلی سیا د هر ف پتری (زطر  9ا تیا ی باهتیمتر)
حا ی محخلک آلا ( 1/2د صد) زرا داد شدهد
 12بام

حشرا

کامو شته حذف

پس از

پل های همان تا

بیدن به بن مل د هظر پر ش داد شدهد .به منظل
تهلیه،

ی د پلش هر هرف پتری بل اسی به زطر د

باهتیمتر که با تل ی ا لاهزا پلشاهد شد بلدهد ،ایجاد
لردید.
برای ه بنبازی زهیل هیز چند لخدان بازالی آللد

زیس معرفی

ا لیهی شتهی بیا باازال طی هملهه بردا ی
باازالی داهشکد ی کشا زی داهشگا شهید

از چند

بعد از  12بام زهیل ها حذف شدهد .پس

ز با ههل شتههای ملمیایی ،یکای
1

آ امی تلبط زخ مل از لیا جدا

آنها به

به د ن هرف پتری

پس از تایید للهه تلبط

اهتقاک یافتند تا زهیل ها هاهر شلهد .ه للنبازی شتهی

ی لیا بازال پار ش داد شد .برای

زهیل هیز د آزمایشگا با شرایط محیطی ذکر

چمران اهلاز جمعآ ی
متاصصین،

طی هملهه بردا ی از مزا

بازالی داهشکد ی

شد .بپس تعدادی زهیل ماد جی لیری کرد (ه بن) به

پرورش شتهی سیاه باقال و شتهی جالیز
از مازا

پرورش زنبور L. fabarum

به شتهی بیا  ،د زیای با ابعاد  60×30×30زرا داد

شنایی :تا یکی  8:16د لخااهه هگهدا ی شدهد.
جمعی

لرف .

ه بن شته ،حشرا

کشت گیاهان باقال و خیار
حا ی

 120×60×60باهتیمتر د شرایط محیطای ذکر شد اهجام

د این آزمایش برای فع هیازهای تهیه به جمعی

مواد و روشها

ساك

ی لیا سیا پر ش داد شدهد .پر ش

تهیهی کخلهی شتهی جالیز هیز ،هملهههایی از جمعی
 gossypiiاز مزا

سیا اطراف اهلاز جمعآ ی

A.
جه

جالیز

شد اهجام لرف .
Camel brush

1
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هر ف پتری محتلی  20شتهی میزبان همان ،ی

طراحی و انجام آزمایشها
محاسبه طول دورهی مراحل مختلف رشدی شتهی جالیز
برای تعیین طلک د

ی مراحو ماتخف شدی شته
باهتیمتر)

شتههای پا ازیته شد تا ههل زهیل های هتا پر ش

برگ

ماد ی

ا تیا ی

محتلی  20میخیلیتر آلا ( 1/2د صد) تهیه
جلان سیا
پتری ی
لذش

ی

ماتقر شد .بپس د ن هر هرف

شتهی ماد (بالغ بکرزا) زرا داد شد
 12بام

شتهی ماد

همگی پل های بن ا ک

بینلکللر مجهز به د بین

همچنین تعیین

ز پل زایی مل د بازدید زرا لرف  .مشاهد ی

جخد کهنه د هر هرف پتری به منلان معیا ههل بن
بعدی پل لی بکا برد شد .به کم
ی شدی مربل

شد

داد های ثی

به هر مرحخه بنی

شته تعیین شد.
 ،L. fabarumروی سنین مختلف رشدی شتهی جالیز
جدالاهه لر های همان

از چها مرحخهی ماتخف شدی شتهی جالیز تشکیو شد.
بپس د  30تکرا به هر ی
 20شتهی میزبان همان ،ی

طلک بدن زهیل ها به کم

دیجیتاک (با بز لنمایی  100برابر) مکس لرفته شد .پس از
آن زهیل های ماد د محخلک بدی کخراید  0/7د صد د
زیر ابتریلمیکر بکلپ تشریح شد

با پا

کردن

تامدانها ،از تمامی تا های ملجلد د د تامدان با
بز لنمایی  100برابر مکسبردا ی شد .د ادامه د هر ی
از زهیل های ماد به طل تصادفی از مجملمهی 10-15
تایی تا های بالغ با بز لنمایی  240برابر مکس لرفته

تعیین میزان فعالیت های پارازیتیسمی زنبورهای
برای این منظل به صل

بهدب آمد  ،بالفاصخه پس از ههل به مد به دزیقه د

پس از

بام ی با تا زمان ههل حشر کامو

میاهگین طلک د

یافتند .د ادامهی آزمایش ،تمامی زهیل های هر

معرض باا الکو زرا داد شدهد تا کشته شلهد .بپس از

به غیر از یکی از آنها ،حذف شدهد .شتهی بازیماهد هر 12
ا لین

ز (جیتگیری کرد ) ،پر شیافته د شتهی

بیا بازال هابازی شد .پس از  24بام  ،زهیل ها حذف

جالیز 40 ،هرف پتری (با زطر پن
ی هر ی

ماد ی ی

زهیل

از هر ف پتریدیش محتلی
زهیل ماد ی ی

شد .این مکسها به کامپیلتر منتقو

با ابتیاد از

هرم افزا  ImageJاز مکسها به ترتیب برای تعیین طلک
اهداز تا های بالغ ابتیاد شد.

بدن ،با تا

تعیین طول عمر حشرات کامل زنبور پارازیتویید در
سنین مختلف پورگی شتهی جالیز

ز

د این آزمایش تأثیر بنین ماتخف پل لی شتهی

(جیتگیری کرد ) ،پر شیافته د شتهی بیا بازال ا د

جالیز بر طلک ممر زهیل پا ازیتلیید بر بی شد .ابتدا

شتههای پا ازیته

ی مراحو ماتخف شدی شته-

شد .پس از  24بام  ،زهیل ها حذف

شد تا ههل زهیل های هتا پر ش یافتند .د ادامه ،هرخ
پا ازیتیا (تعداد شتههای ملمیایی) ،طلک د
همای مراحو هابالغ ،هرخ ههل

ی شد

هر ی از مراحو شدی شته تعیین شد.

اهیرادی د ن هر ف تهلیهدا کلچ
ا تیا هی

بررسی تأثیر پرورش در سنین مختلف رشدی شتهی
جالیز روی ویژگیهای زیستی زنبور
د این آزمایش برسی از یژلیهای زیاتی زهیل
پا ازیتلیید پر شیافته

ی جالیز پر ش داد شد .بپس زهیل های پر شیافته
د هر مرحخه شدی بالفاصخه پس از ههل  ،بهصل

همچنین های جنای د

ی مراحو ماتخف

زهیل به

شدی

شتهی جالیز (پل های بنین ا ک تا چها م) مل د ا زیابی
زرا لرف  .مشابه آزمایش زیو د  30تکرا به هر ی

ش ذکرشد ،

از

(به زطر چها

باهتیمتر) زرا داد شدهد ( 20مدد زهیل هر

 20مدد زهیل ماد ) .د ادامه ،زهد ماهی زهیل ها هر 12
بام

بر بی

مرگ میر احتمالی آنها ثی

شد .د

طلک این مد آب به صل

ک پنیهای مرطلب محخلک

ماو ( 30د صد) بهصل

ی کاغذ ملمی

د استیا آنها زرا داد شد.

زطرا

یز
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1

پل لی شتهی جالیز د جاد ک  2ا ائاهشاد ابا  .مطاابق
باارای

تجزیه تحخیو داد هاای مربال باه هارخ پا ازیتیاا  ،هارخ
ههل

های جنای ابتیاد شد .د این مادک بارای ایان

هتااای بااهدبا آمااد  ،اسااتالف معناایدا ی د هاارخ ههاال
زهیل های پر ش یافته د بانین ماتخاف شادی شاتهی
جااالیز مشاااهد شااد .بیشااترین هاارخ ههاال د زهیل هااای

داد های هایتی ،از تلزیع د جمخهای سطاا 2باا تاابع سطای
للگ 3برای هرخ پا ازیتیا تابع للقی  4برای هرخ ههال

پسازآن به ترتیب د پل های بنین ا ک د م باه دبا

های جنای ابتیاد شد .برای تعیین استالف بین لار

آمد .کمترین هرخ ههل هیز د زهیل های پار شیافتاه د

پر شیافته د پل ی بن بلم شته باا  92/57د صاد

ها از آزملن تکمیخی بالهیر هی( 5د باطح  )0/05اباتیاد

پل ی بن چها م با  75/74د صد دیاد شاد( .جاد ک .)2

شد .د آزمایش د م باهمنظال پای باردن باه تاأثیر باان

هتاااای حاصاااخه همچناااین اساااتالف معنااایدا ی د هااارخ

پال لی شتهی جالیز بار یژلاایهااای زیااتی زهیال  ،از

پا ازیتیا ا زهیل هااای پاار شیافتااه د باانین ماتخااف

آزملن آماا ی تجزیاه ا یااهس یکطرفاه

6

جها تعیاین
7

شدی شتهی جاالیز هشاان داد .باهطال یکاه بیشاترین

استالف بین لر هاا از آزمالن تکمیخای تالکی (د باطح

کمترین هرخ پا ازیتیا به ترتیب د زهیل هاای حاصاو از

 ،)0/05با هرمافزا  SPSSابتیاد شد.

پل ی بن بالم چهاا م شاتهی میزباان مشااهد شاد
(جد ک  .)2های های جنای این زهیل ها هیز استالف معنی

نتایج
تعیین طول دورهی رشدی سنین مختلف شتهی جالیز
شدی شتهی جالیز د بنین پال لی ا ک
طلک د
تا چها م

همچناین طالک د

ی پایش از پال زایای د

جد ک  1ا ایه شد اب  .زمانهای ا ائه شد برای پال ی

دا ی ا هشان داد .چناهچه زهیل های پر شیافته د پل
های بن د م ،بلم چها م د لار
د زهیل های پر شیافته

ا ک جاای لرفتاه

ی پل های بن ا ک ،هاای

جنای بهطل معنیدا ی کمتر بلد (جد ک .)2

برای بایر بنین پل لی شامو ماد زماان باین د تغییار

تعیاین ویژگایهاای زیساتی زنبورهاای L. fabarum
پرورشیافته در سنین مختلف پورگی شتهی جالیز
هتای اهداز لیری طلک بدن هشاان داد کاه زهیل هاای

حشر ی کامو شته از زمان بکرزایی 5/75 ،ز بلد کاه از
مجمل طلک د ی شدی چهاا بان پال لی باه دبا

ماد پر شیافته د بنین ماتخاف شادی شاتهی جاالیز
اسااتالف معناایدا بااا یکاادیگر دا هااد (جااد ک  .)3هماهنااد

آمد.

زهیل های ماد  ،اهداز ی طلک بدن د زهیل های هر هیز ،د

بن ا ک ،مد زمان بین بکرزایی تا ا لین تغییر جخد بلد
جخد میباشد .میاهگین مد زمان مال د هیااز بارای ههال

تعیین نرخ ظهاور ،نارخ پارازیتیسام و نسابت جنسای
زنبورهای  L. fabarumپرورشیافته در سنین مختلاف
پورگی شتهی جالیز
هتای هرخ ههال  ،هارخ پا ازیتیاا هاای جناای
زهیل هاای  L. fabarumپار شیافتاه د بانین ماتخاف
1

)Generalized linear models (GLM
Binomial error distribution
3
log linear
4
Logit link function
5
Post Hoc-Bonferroni
6
One-way ANOVA
7
Post Hoc-Tukey
2

بنین ماتخف شدی شتهی میزبان استالف معنیدا ی ا
هشااان داد (جااد ک  .)4د هاار د جاانس هاار ماااد ،
بخندترین طلک بدن مربل به زهیل هاای پار ش یافتاه د
پل ی بن بلم میزبان بلد که ه جنس هر ()P= 0/99
ه جنس ماد ( )P= 0/52باا زهیل هاای پار شیافتاه د
پل ی بن د م اساتالف معنایدا ی هداشاتند .زهیل هاای
پر شیافته ی پل ی بن چها م ،کلتا تارین اهاداز ی
بدن ا به سلد استصاص دادهد.
هتای به دب آماد هشاان داد از هظار طالک د

ی

شدی زهیل های هر ماد ی  L. fabarumپار شیافتاه
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د بنین ماتخف شدی میزبان استالف معنایدا ی جالد
داش (جد کهای 3
د

 .)4بیشترین

زهیل های پر ش یافته

کمترین میاهگین طلک

ی پل ی بان چهاا م

بالم

شتهی جالیز مشاهد شد.

شاادی د هاار د جاانس هاار ماااد  ،بااه ترتی اب د
جدول  -1میانگین طول دورهی رشدی (ساعت) سنین مختلف پورگی شتهی جالیز .A. gossypii
تکرار

پوره سن اول

پوره سن دوم

پوره سن سوم

پوره سن چهارم

37

36/16 a

30/49 b

34/70 a

36/65 a

df

دوره پیش از

P

F

پورهزایی بالغ
طول دورهی

12/32

8/08

3،144

P>0/001

رشدی
* میانگینهای دارای حروف مشابه اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند ( Tukey testو .)P=0/05
جدول  – 2میانگین نرخ ظهور ،نرخ پارازیتیسم و نسبت جنسی (درصد مادهها) زنبورهای  L. fabarumپرورشیافته روی مراحل مختلف

رشدی شتهی جالیز..A. gossypii ،
پوره سن اول

پوره سن دوم

پوره سن سوم

پوره سن چهارم

تعداد

18

25

23

23

df

G

P

نرخ ظهور

n=527

91/41 a

90/52 a

92/57 a

75/74 b

3، 84

20/13

P>0/001

نرخ پارازیتیسم

n=572

21/47 b

38/60 a

43/04 a

25/87 b

3، 84

78/77

P>0/001

نسبت جنسی

n=527

40/71 b

70/68 a

77/87 a

73/22 a

3، 84

38/96

P>0/001

* میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ردیف اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند ( Bonferroni testو .)P=0/05
جدول  – 3میانگین اندازهی بدن (میلیمتر) و طول دورهی نشوونمای (روز) مراحل نابالغ زنبورهای مادهی  ،L. fabarumپرورشیافته روی
سنین مختلف شتهی جالیز.
پوره سن اول

پوره سن دوم

پوره سن سوم

پوره سن چهارم

تعداد

14

25

23

22

df

F

P

طول بدن

n=367

1/47 b

1/65 a

1/68 a

1/45 b

3، 80

59/23

P>0/001

طول دورهی رشدی

n=367

9/05 b

8/99 b

7/82 c

9/53 a

3، 80

67/03

P>0/001

* میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ردیف اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند ( Tukey testو .)P=0/05
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جدول  – 4میانگین اندازهی بدن (میلیمتر) و طول دورهی نشوونمای (روز) مراحل نابالغ زنبورهای نر  ،L. fabarumپرورشیافته روی سنین
مختلف شتهی جالیز.
پوره سن اول

پوره سن دوم

پوره سن سوم

پوره سن چهارم

تعداد

14

22

20

14

df

P

F

طول بدن

n=159

1/46 b

1/61 a

1/62 a

1/41 b

3، 66

21/06

P>0/001

طول دورهی رشدی

n=159

9/00 a

8/91 a

7/50 b

9/25 a

3، 66

36/89

P>0/001

* میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ردیف اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند ( Tukey testو .)P=0/05

طیق هتای به دب آمد  ،د طلک ممر حشرا کاماو
هاار ماااد پاار شیافتااه

ی پاال هااای باانین ماتخااف

زهیل های پر شیافته

ی پال ی بان بالم ا ک باه

ترتیب با میاهگین 2/70 3/73

میزبان ،استالف معنیدا ی مشاهد شد (جد ک  .)5د ایان

هیز

میااان بیشااترین کمتاارین طاالک مماار باارای ماااد هااا د

2/43

ی پل

ز بارای زهیل هاای هار

بن بلم ا ک به ترتیب با میاهگین 3/30

ز مشاهد شد (جد ک .)5

جدول  – 5میانگین طول عمر (روز) زنبورهای نر و ماده  ،L. fabarumپرورشیافته روی سنین مختلف شتهی جالیز.
پوره سن اول

پوره سن دوم

پوره سن سوم

پوره سن چهارم

تعداد

20

20

20

20

df

P

F

زنبور ماده

n=80

2/70 b

3/48 a

3/73 a

3/10 b

3، 76

6/55

P>0/001

زنبور نر

n=80

2/43 b

3/03 ab

3/30 a

2/92 ab

3، 76

4/99

P=0/003

* میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ردیف اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند ( Tukey testو .)P=0/05

مطابق با هتای بهدب آمد  ،بن پل لی میزباان اثار

پر شیافته

ی بنین ا ک چها م شته دید شد که باا

معنیدا ی بر مجمال تعاداد تاا ملجالد د د تامادان

ه استالف معنیدا ی هداشتند (( )P= 0/99جد ک  .)6طیاق

زهیل ماد داش (جد ک  .)6بیشاترین میازان باا تاا د

هتاااای حاصاااخه ،مرحخاااهی شااادی کاااه زهیااال د آن

زهیل های پر شیافته د پل ی بنین د م بلم شاته

پاار شیافتااه ،اثاار معن ایدا ی باار اهااداز ی تا ا هداش ا

مشاااهد شااد کااه بااا هاا اسااتالف معناایدا ی هداشااتند

(جد ک .)6

( )P= 0/98کمتااارین باااا تاااا هیاااز د زهیل هاااای
جدول  – 6میانگین بار تخم و اندازهی تخم زنبورهای ماده  ،L. fabarumپرورشیافته روی سنین مختلف شتهی جالیز.
پوره سن اول

پوره سن دوم

پوره سن سوم

پوره سن چهارم

تعداد

14

25

23

22

df

F

P

بار تخم

n=369

131/52 b

183/32 a

184/43 a

132/44 b

3، 80

176/91

P>0/001

اندازه تخم ()10-7

n=369

187 a

185 a

187 a

190 a

3، 80

0/72

P=0/54

* میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ردیف اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند ( Tukey testو .)P=0/05
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بحث
پا امترهای کنترک کییی از جمخه هرخ پا ازیتیا ،
طلک ممر
هرخ ههل  ،های جنای ،میزان با ی
ا تیا هزدیکی با ممخکرد دشمنان طییعی د مزا
لخااههها دا هد (کالکینز اشخی  ،1989نلنترن همکا ان
 .)2003هتای این مطالعه هشان داد که للههی L. fabarum
میتلاهد به منلان ی پا ازیتلیید مه این آف معرفی
شلد ،چرا که فعالی

پا ازیتیامی زهیل L. fabarum

ی بنین ماتخف پل لی شتهی جالیز زابو زیلک
میباشد .د این ا تیا هرخ پا ازیتا زهیل پا ازیتلیید
 L. testaceipesی پل بن بلم شتهی جالیز بر
د یگلیز بلئنل ( )2001کا هلاک
ابا مطالعا
همکا ان ( )2003به ترتیب  44/2 46د صد لزا ش شد
اب  .همچنین کا هلاک همکا ان ( )2003هرخ ههل زهیل
پا ازیتلیید  L. testaceipesی این بن پل لی شتهی
جالیز  92/6د صد لزا ش کرد اهد ،که این هتای با فعالی
پا ازیتیامی زهیل L. fabarum
شتهی جالیز مطابق دا د.

ی پل ی بن بلم

لئلپللد ( ،)1998متذکر شد اب که تمایو های
جنای به طرف ماد  ،میتلاهد به منلان ی مزی برای
اهداف کنترک زیاتی مطرح لردد .ماد های جیتگیری کرد
د زهیل های پا ازیتلیید اهیرادی معملالً زاد هد های
جنای هتا سلد ا د ا تیا با اهداز ی میزبان تنظی
همایند (لادفرای  .)1994بر این ابا  ،به طل معملک
های جنای هتا د میزبانهای کلچ متمایو به هر بلد
د حالیکه د میزبانهای بز گ این های متمایو به ماد
میباشد ( لینگز همکا ان  .)1986د مطالعهی حاضر
های جنای د زهیل های پر شیافته د بنین پل لی
د م ،بلم چها م بیشتر از  %70محابیه شد ،امری که
میتلاهد هاشی از اهتااب منابب زهیل های ماد باشد
(کخلتیر همکا ان  .)1991هتای تحقیق حاضر با لزا ش
محمدی همکا ان ( ،)1394هیز که باالترین های جنای
زهیل پا ازیتلیید  L. fabarumا ی پل های بنین
د م بلم شتهی بیا بازال لزا ش کرد اهد ،مطابق
دا د.

از اهداز ی میزبان اغخب به منلان مامو کخیدی
تأثیرلذا د شایاتگی پا ازیتلییدها هام برد شد اب

(لادفرای .)1994 ،د زهیل های ایدیلبیله  ،1معملالً
میزبانهای بز لتر کییی بهتری دا هد پا ازیتلییدهای
حاصو از آنها مال بر اهداز ی بز لتر ،شایاتگیهای
بیشتری ا هیز به دب میآ هد (بالا ا همکا ان
 .)2001با جلد ابطهی ماتقی بین بنین ماتخف شدی
همکا ان
شتهها اهداز ی آنها (لی میخز  ،2004ز
 ،)2008الگلهای متیا تی از شد همل د پا ازیتلییدهای
2

کلینلبیله دید شد اب (بکلئیرا مکلئر ،1992
کلپخند  .)1995د
همکا ان  ،1994کراف
ها ی
پژ هش حاضر الگلی زیاتی زهیل  L. fabarumد
پل های بنین ماتخف شتهی جالیز هشان داد که با
افزایش بن پل لی شته تا بن بلم پل لی ،طلک بدن
زهیل افزایش طلک د ی شد همایی مراحو هابالغ
زهیل کاهش یافته اب  ،لی د زهیل های پر شیافته
د پل ی بن چها م شته به طل هالهاهی از هر د
شایاتگی زهیل (افزایش طلک بدن کاهش طلک د ی
شدی) کابته شد اب  ،هتایجی که با الگلی به دب
آمد از پژ هش محمدی همکا ان ( ،)1394د جمعی
ی بنین
جنای زهیل  L. fabarumپر شیافته
ماتخف شدی شتهی بیا بازال مطابق دا د .با تلجه به
هد شدی زهیل د سصلص
الگلی زیاتی ذکر شد
اهداز ی میزبان ،هتای حاضر با الگلی مشاهد شد د
ی
(،)2008
همکا ان
ز
تحقیقا
 Lysiphlebus ambiguous Halidayکه د آن ه طلک
شدی ه اهداز زهیل با افزایش بن میزبان
د
افزایش یاف  ،کامالً منطیق هیا  .مخ اصخی مشاهد این
الگل شاید به دفا میزبان ام از فیزیکی فیزیلللقی ،
همچنین اهداز میزبان د زمان پا ازیتیا برمیلردد.
زماهی که اهداز ی بدن میزبان تغییر میکند به تیعی از آن
کمی غذای د دبتر برای هلزاد پا ازیتلیید هیز تغییر
میکند ،د مقابو کییی ملاد تغذیهای از طریق امماک دفا
Idiobiont
Koinobiont

1
2
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فیزیلللقی متیا تلبط میزبان تح تأثیر زرا سلاهد
لرف (بال  .)1968بنابراین این امر میتلاهد ابتراتژی
زهیل  L. fabarumد ملاجهه با مراحو ماتخف
متیا
بنی میزبان با اهداز های متیا باشد که حاکی از جلد
فشا بهلزینی محد دی های اکلللقیکی فیزیلللقیکی
اب (ها ی .)2005
محمدی همکا ان ( ،)1394بیشترین طلک ممر زهیل
 L. fabarumا ی پل ی بنین د م بلم شتهی
بیا بازال لزا ش کرد اهد .کا هلاک همکا ان ()2003
هیز ،طلک ممر زهیل پا ازیتلیید  L. testaceipesی
پل بن بلم شتهی جالیز  3/9ز ،محابیه کردهد که
با هتای تحقیق حاضر همالاهی دا د .طیق هتای این
بر بی ،طلک ممر زهیل های شد کرد د پل های
بنین د م بلم چها م د هر د جنس هر ماد
استالف معنیدا ی جلد هداش  ،بنابراین به هظر می بد
که زهیل پا ازیتلیید د این به مرحخهی شدی ذسایر
متابللیکی یکااهی به طلک ممر استصاص داد اب  .د
پل بن ا ک هیز به دلیو کییی پایین میزبان ،زهیل
تلاهایی د یاف کافی منابع غذایی های به بایر مراحو
پل لی شته ا هداشته اب  .د مجمل میتلان بیان هملد
که زهیل

 L. fabarumد

مقایاه با زهیل

 L. testaceipesاز طلک ممر منابیی برای کنترک آف
برسل دا بلد اب .
محابیهی یژلیهای زیاتی دیگری ماهند با تا
اهداز ی تا  ،میتلاهد تصلیر اضحتری از برهمکنش
شته فراه کند .زهیل
میان زهیل پا ازیتلیید
پا ازیتلیید

 L. fabarumی للههی پر ا یژهی

1

کلئی  ،)2003به این معنی که
محالب میشلد (بخشا
حشرا ماد د زمان ههل دا ای تا های بید بلد
اغخب آماد ی تا یزی هاتند .بنابراین د این زهیل
شما ش تعداد تا بالفاصخه بعد از ههل میتلاهد تا حد د
زیادی معرف با تا ههایی زهیل باشد .د مطالعهی
حاضر با تا زهیل ا تیا ماتقیمی با طلک بدن داش ،

Pro-ovigenic

1

بهطل یکه زهیل های حاصو از پل بنین د م بلم با
اهداز ی بدن بز گتر با تا بیشتری داشتند .این امر د
ی شتهی بیا بازال
مل د این زهیل پا ازیتلیید
(محمدی همکا ان  )1394بایر للهههای پا ازیتلیید
همکا ان )2005
همکا ان  ،2001بزمیر
(جر یس
لزا ششد اب  .با تا باال د این پا ازیتلیید میتلاهد
دلیخی محک بر کا ایی منابب این پا ازیتلیید جه کنترک
شتهی جالیز باشد.
مقید بر این اب پا ازیتلییدهایی که از لحاظ
شاسصهای زیاتی( ،اهداز ی بدن ،طلک ممر ،با تا )
کییی منابب ا داشته باشند ،میتلاهند ممخکرد منابیی
د ادامهی فعالی پا ازیتیامی سلد جه کنترک آف
داشته باشند (ها ی همکا ان  2001ما تینز -کابتیخل
همکا ان  .)2002این امر میتلاهد د هابازی تخقیحی
اهمی یژ ای داشته باشد .طیق هتای این بر بی ،کییی
ی
منابب زهیل هشان داد که زهیل های هاهر شد
شتهی جالیز از کییی منابب برسل دا بلد میتلاهند
به فعالی پا ازیتیامی سلد د آف به منلان هاوهای
آیند ادامه دهند.
د جمعبندی ههایی میتلان اهها داش که زهیل
پا ازیتلیید  L. fabarumد کنترک زیاتی شتهی جالیز از
آن جه دا ای اهمی اب که این پا ازیتلیید مراحو
ماتخف پل لی شته ،به یژ پل های بنین د م بلم
ا با میزان منابب زابو زیللی پا ازیته میکند تلاهایی
تکمیو د ی شد هملی سلد د تمامی مراحو شدی
شته ا دا د .بنابراین با شناس بیشتر پا امترهای زیاتی
این مامو بیلکنترک ،اهتظا می د که هتای این تحقیق
ی این زهیل از
بتلاهد پایهی سلبی برای تحقیقا آیند
جمخه الگلی پا ازیتیا د شرایط مز مه لخااهه بایر
آزملنهای مه از جمخه هرخ هابازی د شرایط لخااهه
ا فراه کند.
سپاسگزاری
بدینلبیخه از حمای های مالی معا ه
داهشگا شهید چمران اهلاز تشکر میلردد.
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مناب
Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym., Aphidiidae)  امکان بنجی هگهدا ی زهیل پا ازیتلئید.1392 ،ماهی ح
 داهشگا شهید، پایان هامه کا شنابی ا شد حشر شنابی کشا زی.  به منظل ابتیاد د تللید اهیل،د برما
. ص90 .چمران اهلاز
Aphis fabae (Hem., بازال

 تاثیر بن پل لی شته بیا.1394 ،حییبپل ب

 کچیخی ف، ابخ آ،محمدی ز

 مجخه،Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae)  بر شایاتگی جمعی جنای زهیل پا ازیتلییدAphididae)
.102  تا89  صیحههای،4
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Abstract
The melon aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae), is one of the most important pests
causes damage to vegetable both in fields and greenhouses. The biological characteristics related to the
efficiency of natural enemies are considered as quality control indices for preliminary screening, prior
to release of biological control agents. In this study some biological characters including parasitism
rate, emergence rate, and sex ratio of a sexual strain of the parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum
(Marshall), was evaluated for individuals that were reared on different stages of A. gossypii.
Furthermore, important factors related to offspring fitness (body length, developmental time, fecundity,
and longevity) were surveyed. Results revealed that, L. fabarum could successfully parasitize all the
nymphal instars of the melon aphid. With the exception of egg size, all other characteristics were
significantly affected by host stage. Wasps emerged from the second and third instars had higher fitness
than the other stages. Conseuently, L. fabarum may be considered as an effective biological control
agent of the melon aphid, although these results need to be confirmed by further field and greenhouse
studies.
Keyword: Biological characteristics, Body size, Cucumber plant, Instar stages, Quality control.

