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چکیده
تولید انبوه عوامل کنترل زیستی از جمله ارکان اصلی برنامههای کنترل زیستی به شمار می آید .مهمترین مانع بر سر راه اجرای
موفقیتآمیز برنامههای رهاسازی اشباعی ،پرهزینه بودن پرورش انبوه این حشرات و به خصوص رهاسازی آنها در زمان مناسب
است .در سالهای اخیر ،ذخیرهسازی عوامل کنترل زیستی در دماهای پایین به عنوان یک روش ارزشمند جهت افزایش ماندگاری
دشمنان طبیعی و فراهم ساختن ذخیره کافی و پایدار از آنها برای استفاده در برنامههای کنترل زیستی شناخته شده است .در این
پژوهش اثر مدت زمانهای مختلف نگهداری ( 11 ،7 ،4 ،1و  03روز) تخم بید آرد Anagasta kuehniella (Zeller) ،در دمای  4درجه
سلسیوس روی ویژگیهای زیستی و جمعیتی زنبور  Trichogramma brassicae Bezdenkoمورد بررسی قرار گرفت .یک تیمار هم
به عنوان شاهد در نظر گرفته شد که در آن تخمهای سرما ندیده بید آرد در اختیار زنبور قرار گرفت .بر اساس نتایج مقایسات میانگین
دانکن ،دوره نشو و نمای مراحل نابالغ ،طول عمر ،زادآوری ،درصد پارازیتیسم ،درصد خروج و دوره تخمریزی زنبور بین تیمارها
اختالف معنیداری در سطح  %1داشت .بیشترین طول عمر زنبور ماده در شاهد با میانگین  9/16 ± 3/66روز و کمترین در تیمار 03
روزه با میانگین  1/11 ± 3/71روز بهدست آمد .همچنین مشخص شد که تمامی فراسنجههای رشد جمعیت پایدار زنبور T. brassicae
به غیر از مدت زمان یک نسل ،بین شاهد و تیمارهای سرمایی اختالف معنیداری وجود دارد .کمترین نرخ خالص تولید مثل (± 3/71
 10/11ماده/ماده/روز) و نرخ ذاتی افزایش جمعیت ( 3/1170 ± 0/03ماده/ماده/روز) در تیمار  03روزه بهدست آمد .بدین ترتیب افزایش
مدت زمان نگهداری تخمهای بید آرد در دمای پایین ،فراسنجههای زیستی زنبور و همچنین ویژگیهای جمعیتی آن را کاهش میدهد.

واژههای کلیدی :ذخیرهسازی ،درصد پارازیتیسم ،نرخ ظهور.Trichogramma brassicae ،

حدود  13شرکت بزرگ ،کار پرورش و فروش این دشمنان

مقدمه
تولید انبوه عوامل کنترل زیستی از گذشتههای دور بهه
عنوان یکی از ارکان اصلی برنامهههای کنتهرل زیسهتی بهه-
ویژه برنامههای مبتنی بر رهاسازی اشباعی 1شناخته شده
است .در حال حاضر ،در حهدود  113گونهه دشهمن طبیعهی
برای کنترل زیستی آفات به شهکل تجهاری بهه بهازار ارایهه
شدهانهد کهه از میهان آنهها 03،گونهه در انسهکتاریو ههای
بسیار بزرگ و بهه تعهداد بسهیار زیهادی تولیهد مهیشهوند.

طبیعی را بر عههده دارنهد کهه  ٪11از آنهها در اروپها واقهع
شدهاند (ون لنترن و بیگلر .)1313
مهههمتههرین مههانع بههر سههر راه اجههرای موفقیههتآمیههز
برنامههای رهاسازی اشهباعی ،پرهزینهه و دشهوار بهودن
پرورش انبوه حشرات مفید و بخصوص رهاسهازی آنهها
در زمان مناسب میباشد (ون لنتهرن و توماسهینی .)1331
برخالف حشرهکشها ،بیشهتر دشهمنان طبیعهی از قابلیهت
نگهداری پایینی برخوردار هستند و بهه همهین دلیهل ،اغلهب
آنههها مههدت کوتههاهی قبههل از رهاسههازی پههرورش داده

1

Augmentative releases
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میشوند .توسعه روشهای کارآمد ذخیرهسازی از طریه

کنترل زیستی بالپولکهداران آفهت ماننهد کهر گلوگهاه انهار

افزایش دوره زمانی تولیهد ،هزینههههای کنتهرل زیسهتی را

) ،Spectrobates (=Ectomyelois) ceratoniae (Zellerکههر

کاهش داده و امکان هماهنگی رهاسازی دشمن طبیعهی در

سهههاقهخهههواربرنج )،Chilo suppressalis (Walker

مزرعه با مرحله بحرانی آفت را فراهم مهیکنهد (کولینهت و

ساقهخوار اروپایی ذرت )،Ostrinia nubilalis (Hübner

بووین  .)1311در سهالههای اخیهر ،ذخیهرهسهازی عوامهل

کر غوزهی پنبهه ) Helicoverpa armigera (Hübnerو

کنتههرل زیسههتی در دماهههای پههایین بههه عنههوان یههک روش

کر سیب ) Cydia pomonella (L.در مناط مختلف ایران

ارزشمند جهت افزایش ماندگاری دشمنان طبیعی و فهراهم

استفاده شده است و در سالهای اخیهر ،ایهن رونهد شهتا

ساختن یک ذخیره کافی و پایدار از آنها برای استفاده در

بیشتری به خهود گرفتهه اسهت (آزمها و میهرا زاده1000 ،؛

برنامههای کنترل زیستی شهناخته شهده اسهت (ون لنتهرن

رنجبراقد و عطاران  .)1094عد دسترسی به تعداد کهافی

 .)1311عههالوه بههر ایههن ،ذخیههرهسههازی در دماهههای پههایین

از این زنبور در زمانهای مورد نیاز و دشهواری نگههداری

میتواند یک برنامه تولید مقرون به صرفهتر را فراهم کنهد

کلنی جهت استمرار فرایند پرورش در طول سهال ،از جملهه

که به معنای نگهداری از عوامهل کنتهرل زیسهتی اسهت کهه

مهمترین مشکالت موجود در پرورش انبوه ایهن زنبهور بهه

بالفاصله مورد نیاز نیستند (پیچر و همکهاران 1331؛ تهز و

شمار میرونهد .ذخیهرهسهازی در شهرایی یخچهال یکهی از

بوتههو  .)1334از سههوی دیگههر توسههعه روشهههای مههوثر

راههای پیشنهاد شده برای حل این مشکالت میباشد که در

ذخیرهسازی پارازیتوییدها بدون ایجاد تغییر در شایستگی

حال حاضر در انسکتاریو های موجود ،مورد استفاده قرار

مهیشهود

میگیرد (عطاران و دادپورمغهانلو  .)1093بهه دلیهل اهمیهت

(لئوپولد  .)1990در مورد پارازیتوئیدها میتهوان بهه جهای

زنبورهای تریکوگراما در کنترل زیسهتی آفهات ،جنبههههای

خود پارازیتویید ،میزبان آنهها را ذخیهرهسهازی کهرد .در

مختلف ذخیرهسازی آنها در دماهای پایین ،از گذشتهههای

ایههن روش بههه دلیههل عههد ضههرورت زنههده مههانی حشههرات

دور مورد توجه محققان بوده است .آنها تهالش نمهودهانهد

میزبههان بعههد از ذخیههرهسههازی ،محههدوده دمههایی و دوره

تا مناسبترین دما و مدت زمان نگهداری در سرما را برای

نگهداری میزبان ،میتواند بسیار بیشتر از این دو فراسنجه

ذخیرهسازی این گروه از زنبورها مورد ارزیابی قرار دهند

در پارازیتوئیدها و شهکارگرها باشهد (نهاظری و همکهاران

(تههز و بوتههو 1334؛ رانههدل و همکههاران 1334؛ ییلمههاز و

.)1091

همکهههاران 1337؛ لوزینسهههکی و همکهههاران 1337؛ نهههدیم و

آنها ،گا مهمی در رونهد تولیهد انبهوه محسهو

در بههه هین عوامهههههل کنتهههههرل زیسهههههتی ،خهههههانواده
 Trichogrammatidaeبه عنوان پارازیتوئیدهای تخهم بیشهتر
مورد توجه بودهاند و از سال  1973به بعد پهرورش انبهوه

همکهههاران 1313؛ وینهههووی و همکهههاران 1310؛ سهههیلوا و
همکاران 1310؛ اسپینوالفیهو و همکاران .)1314
نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است کهه T. brassicae

و رهاسههازی آنههها در سههطح وس هیعی آغههاز شههده اسههت

را در حالت شهفیرگی در دمهای  4 °Cمهیتهوان تها نهه مهاه

(اسمیت 1996؛ کنسولی و همکاران  .)1313تاکنون  11گونه

ذخیره نمهود ،ولهی پهس از گذشهت دو مهاه میهزان کهارایی

از زنبورهای جنس  Trichogrammaاز مناط مختلف ایهران

زنبور (قدرت باروری ،طول عمر و میزبهان یهابی) بهه طهور

Trichogramma

چشمگیری کاهش مهی یابهد (اسهمیت .)1996 ،کهارابویکلو و

گزارش شهدهانهد کهه از میهان آنهها گونهه

 brassicae Bezdenkoفراوانترین گونه جمعآوری شهده بهه

آیههواز ( )1337تخههمهههای بیههد آرد

ویژه در استانههای شهمالی کشهور مهیباشهد (شهجاعی و

) (Zellerو بید غهالت Sitotroga cerealella Olivier ،پارازیتهه

همکههاران 1069؛ ابراهیمههی و همکههاران 1077؛ درسههوئی و

شده توسی  T. evanescens Westwoodرا بهه مهدت ،13 ،13

همکاران  .)1091از گونههای مختلف تریکوگراما به منظهور

Anagasta kuehniella

 03و  43روز در دمههای  4 °Cنگهههداری کههرده و گههزارش
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اثر مدت زمانهای مختلف ذخیره سازی تخمهای...
دادند که درصد خروج ،طول عمر و میزان پارازیتیسم افراد

مواد و روشها

بالغ با افزایش مدت زمان ذخیهرهسهازی در سهرما کهاهش

پرورش و خالصسازی بیدآرد،

مییابد .ییلماز و همکاران ( )1337نیز افراد بالغ همین گونهه

)(Zeller) (Lep.: Pyralidae

را بههه مههدت یههک ،دو ،سههه و چهههار هفتههه در دمههای 13°C
نگهههداری نمههوده و مشههاهده کردنههد کههه هههر چنههد درصههد
پارازیتیسم ،درصد خروج و طول عمر افراد بالغ با افهزایش
زمههان نگهههداری در دمههای پههایین کههاهش یافههت ،امهها نههرخ

پارازیتیسم مادهههای حاصهل از آنهها کهاهش معنهیداری
نشان نداد .غربی ( )1314تخمهای بید آرد را به مدت یک تا

 13هفتههه در دمههای  4 °Cنگهههداری کههرد و اثههر آن را روی
کهارایی و میهزان پارازیتیسهم گونهه

& T. oleae Voegelé

 Pointelمههورد ارزیههابی قههرار داد .وی عنههوان نمههود کههه
ذخیرهسازی تخمهای بید آرد در دمای  4درجه سلسهیوس
به مدت سه هفته ،تأثیر سویی روی طول عمر و سرعت راه
رفتن زنبور مورد بررسی ندارد.
از آن جایی که در کشور ما هنوز اطالعات کافی و قابل
استنادی از کیفیت و کارایی زنبورهای رهاسهازی شهده در
مزرعه ،که قبال مدت زمانی را در سرما نگههداری شهدهانهد
وجود ندارد ،لذا به نظر میرسهد بها آگهاهی از مهدت زمهان
بهینه ذخیرهسازی زنبور  T. brassicaeدر سرما که کمترین
تاثیر منفهی را بهر فراسهنجهههای زیسهتی و تولیهدمثهل آن

Anagasta kuehniella

تخمهای بیهدآرد از محهییههای پهرورش انسهکتاریو
دانشههگاه شهههید مههدنی آذربایجههان کههه روی آرد پههرورش
مییافت ،تهیه گردید .ماده غذایی مورد اسهتفاده بهرای ایهن
میزبان ،آرد گند (رقم الوند) بود که از شهرستان ایلخچهی
تهیه شد .جهت تقویت بستر غذایی و برای باال بردن ظرفیت
زیستی و فیزیکی ،بیدآرد روی رژیهم غهذایی آرد گنهد (بها
نسبت  71گر آرد و  11گر سهبوس گنهد ) پهرورش داده
شههد (یزدانیههان  .)1079غههذای تهیههه شههده بههه ارتفهها سههه
سانتیمتر در ظهروف پالسهتیکی مسهتطیلی شهکل بههابعهاد
 11×11×13سانتیمتر ریخته شد و سپس  3/11گهر تخهم
جمعآوری شده بیدآرد در سطح ماده غذایی موجود در ههر
ظرف پخش گردید .بهمنظور تأمین تهویه در قسهمت وسهی
ظرف ،منفذی ایجاد شده و با پارچه تهوری پوشهانیده شهد.
حشرات کامل ظاهر شده جهت تخمگیری و ادامهه پهرورش
با استفاده از آسپیراتور برقهی از داخهل ظهروف پرورشهی
جمعآوری میشدند (یزدانی .)1001
پرورش زنبور

Trichogramma brassicae Bezdenko

)(Hym.: Trichogrammatidae

بگذارد ،میتوان جعمیتهای پرورش یافته آن را برای مدت

زنبور مورد استفاده در این تحقی بههصهورت شهفیره

زمان معینی در شرایی یخچال نگهداری نمود و از ایهن راه،

داخل تخمهای پارازیته بید آرد از انسکتاریو تولید زنبهور

مشکالتی مانند عد دسترسی به جعمیت کافی از زنبور بهه

تریکهههوگرامههها وابسهههته بهههه جههههاد کشهههاورزی اسهههتان

هنگا رهاسازی و حفظ کلنی را حل کرد .با توجه به اثهرات

آذربایجانشهرقی واقهع در شهرسهتان کلیبهر تهیهه شهده و

منفی احتمالی دماهای پایین نگهداری بر کیفیهت زنبورههای

داخل لولههای آزمایش بهطول  13و قطهر یهک سهانتیمتهر

تریکوگراما (میزان زندهمانی ،نشو و نما ،قدرت پارازیتسهم

قهرار داده شههدنههد .جهههت یکسهان کههردن شههرایی پههرورش،

و سایر ویژگیهای زیسهتی) ،در ایهن پهژوهش تهأثیر مهدت

بهمدت پنج نسل درون اطاقک رشد در دمهای  16±1درجهه

زمانهای مختلف نگهداری تخهم میزبهان در داخهل یخچهال

سلسیوس ،رطوبت نسبی 61±13درصهد و دوره نهوری 16

(دمههای  4درجههه سلسههیوس) روی برخههی فراسههنجههههای

ساعت روشنایی و  0سهاعت تهاریکی پهرورش داده شهدند.

زیستی زنبور  T. brassicaeمورد ارزیابی قرارگرفت.

کاغذهای حاوی تخم میزبان بهمنظهور پهرورش زنبهور بهه
قطعات کوچکتر بریده شده و در اختیار زنبورها قرار داده
شدند .بعد از سه الی چههار روز کهه تخهمهها سهیاه شهدند،
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تعههدادی از آنههها بههرای ادامههه کلنههی درون اطاقههک رشههد
نگهداری شدند و تعدادی دیگر برای انجها آزمهایشهها بهه
درون یخچال با دمای  4درجه سلسیوس منتقل گردیدند.

جدول زندگی -زادآوری زنبور T. brassicae

بههه منظههور بررسههی اثههرات مههدت زمههانهههای مختلههف
سههرمادهی روی نتههاج نسههل اول زنبههور  T. brassicaeاز
جهدول زنهدگی زادآوری ویهژه سهنی اسهتفاده شهد (کهری

نحوه انجام آزمایش تعیین فراسنجههای زیستی زنبور
روی تخمهای میزبان سرمادیده
ابتدا تخمهای بیهدآرد روی کاغهذ  3/1 × 1( A4سهانتی-
متر) چسبانده شده و به مدت صفر (بهعنوان شهاهد)،4 ،1 ،
 11 ،7و  03روز داخل یخچال در دمای  4درجه سلسهیوس
نگهداری شدند .پس از طی زمانهای ذکر شده ،هر کهدا از
برگههای تخم که حاوی  03عدد تخم میزبان بودند ،به مدت
 14ساعت در اختیار یک جفت نر و ماده زنبور پارازیتوییهد
(که پنج نسل روی بید آرد پرورش داده شهده بودنهد) قهرار
داده شههدند .پههس از طههی ایههن زمههان ،زنبورههها از روی
دستههای تخم جدا شده و این تخمها تا زمهان سهیاه شهدن
آنها ،داخل انکوباتور نگهداری شدند .پهس از گذشهت 0 -4
روز ،تعههداد تخههمهههای پارازیتههه (سههیاه) یادداشههت شههده و
درصههد پارازیتیسههم زنبههور بههرای هههر تیمههار تعیههین ش هد.
زنبورهای خارج شده از این تخهمههای پارازیتهه شهده ،بهر
اساس شاخک افراد نر و مهاده تفکیهک شهد (واعهظ .)1091
افراد بالغ سالم ظاهر شده به طهور جداگانهه تها روز مهرگ
نگهداری شده و روزانه  03 - 43تخهم  14سهاعته بیهد آرد
روی کاغذهایی بهابعاد  1×1سهانتیمتهر بها محلهول آ قنهد
چسبانیده و در اختیار زنبورهای مهاده ظهاهر شهده از ههر
تیمار قرار داده شد .هر دسته تخهم بههمهدت  14سهاعت در
اختیار زنبور ماده قرار گرفته ،پس از طی این مدت ،تخمهها
درون یک لوله آزمایشی مجزا نگهداری شدند تا زمانی کهه
عالیم پارازیتیسم مشاهده گهردد .بهرای تغذیهه زنبورهها از
محلول آ عسل  13%استفاده شد .تمامی موارد ذکهر شهده

 .)1990فراسنجهههای نهرخ بقها ) ،(lxبهاروری ویهژه سهنی
) ،(mxاحتمال بقا بین دو سن متوالی ) ،(Pxاحتمال مرگ بین
دو سن متوالی ) ،(qxاختالف نسبت بقا بین دو سن متهوالی
) ،(dxبقای میاندوره ) ،(Lxتعداد روزهایی که زنبور پس از
سن  xزنده میمانهد ) (Txو امیهد زنهدگی ) (exدر تهیهه ایهن
جدول زندگی با استفاده از روابی مربوطه بهرآورد شهدند.
برای تعیین نو منحنی بقا از کمیتی موسهو بهه

انتروپهی1

استفاده شد .در این آزمایش نیز برای هر تیمهار  11تکهرار
در نظر گرفته شد.
اجههزای اصههلی بههرای محاسههبه فراسههنجههههای رشههد
جمعیت ،سن فرد ماده ) ،(xنرخ بقهای فهرد مهاده در سهن x

) ،(lxو میانگین تعداد نتاج ماده حاصل از تولیدمثل هر فهرد
ماده در سن  (mx) xهستند که فراسنجههای ذکهر شهده در
جههدول  1بهها اسههتفاده از آنههها ،توسههی نههر

افههزار Excel

محاسبه شدند .خطهای اسهتاندارد فراسهنجهههای جمعیهت
پایههدار طب ه روش جههکنههایف 1محاسههبه گردیههد (مایهها و
همکاران .)1333
طرح آزمایشی و نحوهی تجزیه دادهها
آزمایشها در قالهب طهرپ پایهه کهامال تصهادفی پیهاده
شدند .تجزیه واریانس دادهها با روش یکطرفهه و مقایسهه
میانگین بین تیمارهها بها اسهتفاده از آزمهون چنهد دامنههای
دانکههن در سههطح احتمههال پههنج درصههد توسههی نههر افههزار
آمهاری ) SAS (2006انجها شهد و نمودارههای مربوطهه در
محیی ) Excel (2016رسم شدند.

تا مرگ آخرین زنبور ماده برای ههر گهروه تیمهاری انجها
گرفههت و فراسههنجههههای زیسههتی زنبههور از قبیههل درصههد
پارازیتیسم ،درصد خروج و نسبت جنسی بهرای ههر تیمهار
تعیین شد .برای هر تیمار  11تکرار در نظر گرفته شد.

Entropy

1

Jackknife

2
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اثر مدت زمانهای مختلف ذخیره سازی تخمهای...
جدول  -1فراسنجههای رشد جمعیت پایدار و نحوهی محاسبه آنها
فراسنجه برآورد شده

معادله مورد استفاده برای تعیین فراسنجه
𝛃

نرخ تولید مثل ناخالص

𝐱𝐦 ∑ = 𝐑𝐑𝐆
𝛂=𝐱
𝛃

نرخ تولید مثل خالص

𝐱𝐦 𝐱𝐥 ∑ = 𝟎 𝐑
𝛂=𝐱
ѡ

نرخ ذاتی افزایش جمعیت

𝟏 = 𝐱𝐦𝐫∑ 𝐥𝐱 𝐦𝐱 𝐞−
𝟎=𝐱

نرخ متناهی رشد
میانگین طول مدت یک نسل

𝐦𝐫𝐞 = 𝛌
𝟎 𝐑𝐧𝐥
𝐦𝐫

=𝐓

𝟏

نرخ ذاتی تولد

𝐱𝐥 𝐱𝐦𝐫∑𝛃𝛂 𝐞−

نرخ ذاتی مرگ

d=1-rm

=𝐛

نتایج

میزبان باعث کهاهش طهول عمهر شهد (شهکل  .)1ههمچنهین

فراسنجههای زیستی زنبور

مشخص شد که بیشترین زادآوری زنبهور در شهاهد (4/07

نتههایج تجزیههه واریههانس نشههان داد کههه دورهی نشههو و

 14/40 ±تخم) بود که با بقیه تیمارهها اخهتالف معنهیداری

نمههای مراحههل نابههالغ ( ،)F=09/11 ،df=1 ،P >3/3331طههول

نشان داد .اختالف بین بقیه تیمارها معنیدار نبود .میتهوان

عمر ( ،)F=9/16 ،df=1 ،P >3/3331زادآوری (،P >3/3331

عنوان کرد که مدت زمان نگهداری تخهم میزبهان اثهر منفهی

 ،)F=1/63 ،df=1درصهههد پارازیتیسهههم (،df=1 ،P >3/3331

روی زادآوری زنبههور داشههته اسههت هرچنههد اخههتالفهههای

 ،)F=17/79درصهههد خهههروج ( )F=0/76 ،df=1 ،P >3/331و

موجود معنیدار نبوده اسهت (شهکل  .)1رونهد تخهمگهذاری

دورهی تخمریزی زنبور ( )F=9/40 ،df=1 ،P >3/3331بهین

روزانهه افههراد مههاده زنبهور در تمههامی تیمارههها در شههکل 0

تیمارههها اخههتالف معنههیداری در سههطح احتمههال  %1وجههود

نشان داده شده است.

داشت .دوره نشو و نمای مراحل نابالغ زنبهور T. brassicae

منحنی بقای زنبور در هر شش تیمار آزمایشی از نهو

در شههاهد  0/30 ± 3/31روز و در تیمارهههای  11 ،7 ،4 ،1و

یک بهدست آمد که در شکل  0نشهان داده شهده اسهت .در

 03روزه بهههترتیههب± 3/30 ،9/06 ± 3/31 ،9/17 ± 3/30 ،

این نو منحنهی ،مهرگومیهر عمهدتا در افهراد مسهن اتفها

 9/03 ± 3/39 ،13/13و  9/10 ± 3/19روز بهدست آمد کهه

میافتد ،یعنی با افزایش سن پارازیتوییهد ،نهرخ بقها کهاهش

اختالف معنیداری بهین شهاهد و بقیهه تیمارهها دیهده شهد.

مییابد و به همین دلیل منحنی عمدتا افقی و با شیبی مالیم

بیشترین طول عمر زنبهور مهاده  T. brassicaeدر شهاهد بها

پهیش رفتهه ،در آخههر ناگههان حالههت نزولهی پیههدا مهیکنههد.

میانگین  9/16 ± 3/66روز و کمترین در تیمار  03روزه بها

بنابراین روند کاهش نرخ بقا در حشرات کامل سریعتهر از

میههانگین  1/11 ± 3/71روز بهههدسههت آمههد (جههدول  .)1بههر
اسهاس نتههایج ایههن بررسههی افههزایش زمههان نگهههداری تخههم

مراحل نابالغ بود .خی راست افقهی در ابتهدای سهمت چه
منحنی بقا مربوط به مراحل نابالغ آن است کهه تلفهات ایهن

واعظ و همکارن
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دوره یکجا در آخر محاسبه شهده و قابهل تفکیهک از نظهر

مؤید نو اول بودن منحنی بقا است .نتهایج مشهخص کهرد

منحنهی بقهای T. brassicae

که مدت زمانهای مختلف ذخیرهسازی در دمای  4درجهه

سنی نمیباشند .مقدار انتروپی

سلسیوس تاثیری روی نو منحنی زنبور نداشته است.

در شهههاهد 3/17 ،و در تیمارههههای  11 ،7 ،4 ،1و  03روزه
بهترتیب 3/11 ،3/17 ،3/11 ،3/11 ،و  3/11بهدست آمد که

12
y = -0.9906x + 10.439
R² = 0.9153

10

6
4

طول عمر (روز)
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زمان نگهداری تخم میزبان در سرما (روز)

شکل  -1رابطهی طول عمر زنبورهای  T. brassicaeبا زمان نگهداری تخمهای بید آرد  A. keuhniellaدر سرما
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y = -4.3354x + 52.271
R² = 0.7548
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شکل  -2رابطهی زادآوری زنبورهای  T. brassicaeبا زمان نگهداری تخمهای بید آرد  A. keuhniellaدر سرما.

نرخ بقای افراد در زمان ورود به مرحلهه حشهره کامهل در

 14/11و  10/46روز تعیههین شههد .رونههد تغییههرات امیههد بههه

شاهد و پنج تیمهار آزمایشهی بههترتیهب،3/0 ،3/96 ،3/96 ،

زندگی  T. brassicaeدر شهش تیمهار آزمایشهی در شهکل 4

 3/91 ،3/96و  3/96بههود (شههکل  .)0امیههد بههه زنههدگی ()ex

نشان داده شده است.

زنبور  T. brassicaeدر آغاز آزمایش در شاهد 10/70 ،روز

کمترین درصهد پارازیتیسهم ( ،)11/41 ± 1/04درصهد

و در پنج تیمار آزمایشهی بههترتیهب،16/06 ،14/1 ،17/71 ،

خهههروج ( )40/31 ± 7/90و دورهی تخهههمریهههزی زنبهههور
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اثر مدت زمانهای مختلف ذخیره سازی تخمهای...
( 4/41 ± 3/60روز) مربههوط بههه تیمههار  03روزه بههود .بههر

این تخمهها ،طهول دورهی رشهدی زنبورههای پارازیتوییهد

اساس نتایج بهدست آمده مشخص شد که با افزایش مهدت

افزایش یافته است .ممکن است علت این امر ،کیفیت متفاوت

زمههان نگهههداری تخههم میزبههان در دمههای پههایین ،هههر سههه

مواد غذایی تخمهای با زمان نگهداری متفاوت باشد که اثر

فراسنجه کاهش پیدا میکنند (جدول  .)1با توجهه بهه نتهایج

خود را بههصهورت تهاخیر در رشهد و نمهو پهیش از بلهوغ

مشخص شد که هرچند نسهبت جنسهی (مهاده /کهل افهراد)

پارازیتوییدها نمایان کرده است (اسهپینوالفیهو و همکهاران

زنبور بین شاهد و تیمارهای سرمایی اخهتالف معنهیداری

 .)1314بر اساس نتایج مشخص شد کهه نهرخ پارازیتیسهم

نداشههت ( )F=3/71 ،df=1 ،P >3/61امهها بهها افههزایش زمههان

زنبور روی تخمههای سهرمادیده بیهد آرد تها روز چههار

نگهداری در دمای پایین ،نرزایی تقریبا افزایش یافته اسهت

حدود  13درصد ،تا روز هفتم حدود  43درصد و در تیمار

به جز تیمار  11روزه که افزایشی نسبی در تعداد مهادههها

 03روزه تا  03درصد کاهش داشت .احتماال نگهداری تخم

اتفا افتاده است (جدول .)1

میزبان تا چهار روز در دمای پایین کهاهش معنهیداری در
نرخ پارازیتیسم زنبور به وجود نمیآورد ولی اگر تخهمهها

فراسنجههای رشد جمعیت پایدار زنبور T. brassicae

به مدت یک هفته و یا بیشهتر در دمهای پهایین قهرار گیرنهد

مقادیر مربوط به هشت فراسنجه رشد جمعیت پایدار

نرخ پارازیتیسم زنبهور بهه طهور قابهل مالحظههای کهاهش

زنبور  T. brassicaeشامل نرخ تولیدمثل ناخالص (،)GRR

خواهد یافت .نتایج مطالعهات متعهدد نشهان داده اسهت کهه

نرخ تولیدمثل خالص ( ،)R0نرخ ذاتی افزایش جمعیت (،)rm

درصد پارازیتیسم با افزایش طول مهدت ذخیهرهسهازی در

نرخ متناهی رشد ( ،)λطول مدت یک نسل ) ،(Tنرخ ذاتی

دماهای پایین کاهش مییابد (خوسا و بارر 1333؛ پیچهر و

تولد ( )bو نرخ ذاتی مرگ ( )dدر شاهد و پنج تیمار در

همکاران 1331؛ ازدر 1334؛ ازدر و ساال 1334؛ بردلهی و

جدول  0نشان داده شدهاند .نتایج مقایسات میانگین نشان

همکاران 1334؛ راندل و همکاران 1334؛ تز و بوتهو 1334؛

داد که تمامی فراسنجههای زنبور  T. brassicaeبه جز طول

کومههار و همکههاران 1331؛ کههارابورکلو و همکههاران 1337؛

مدت یک نسل ) (Tبین شاهد و بقیه تیمارها اختالف

ییلماز و همکاران 1337؛ آیواز و همکاران 1330؛ کولینت و

معنیداری در سطح احتمال پنج درصد دارند (جدول .)0

هنس 1313؛ ندیم و همکاران 1313؛ اسپینوالفیهو و
همکاران 1314؛ غربی  .)1314اکثر مطالعات صورت گرفته

بحث

در این زمینه ،مربوط به اثر ذخیرهسازی شفیره زنبوران

نتایج آزمایش حاضر بیانگر اثر منفی زمهان نگههداری

تریکوگراما در دماهای پایین روی کارایی آنها میباشد و

تخههم میزبههان روی بعضههی ویژگههیهههای زیسههتی زنبههور

تنها تحقیقات اندکی به بررسی اثر ذخیرهسازی تخمهای

 T. brassicaeبههود .طههول دورهی رشههد و نمههو ،درصههد

میزبان در دمای پایین روی کارایی زنبوران تریکوگراما

پارازیتیسم ،درصد خروج ،زادآوری و طول عمهر بههطهور

پرداخته است .تحقیقات ناظری و همکاران ( )1091نشان

معنیداری تحت تأثیر زمان نگهداری تخم میزبان در دمای

داد که با افزایش مدت زمان نگهداری

تخمهای بید آرد

پایین قرار گرفتند.

در دمای  4درجهی سلسیوس ،میزان پارازیتیسم زنبور

T.

طول دورهی نشو ونمای نابالغ زنبورهای خارج شهده

 brassicaeبهشدت کاهش مییابد .اگرچه آنها عنوان

از تخمهای میزبان سهرمادیده در تمهامی تیمارهها بهه جهز

نمودند که ماندگاری تخم تا  16روز تاثیر معنیداری بر

شاهد بیشتر از  9روز به طول انجامید و در تیمهار  7روزه

میزان پارازیتیسم زنبور ندارد اما نگهداری طوالنی مدت

بیشتر از بقیه تیمارها بهود .بهه نظهر مهیرسهید بهه خهاطر

تخم میزبان میتواند تاثیر منفی روی میزان پارازیتیسم

سرعت کم نشو و نمای قبل از بلوغ زنبهور تریکوگرامها در

زنبور داشته باشد و زنبور ماده ترجیح میدهد با کاهش

واعظ و همکارن
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تیمار  1روزه
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شکل  -3روند تخمگذاری روزانه و منحنی بقای  T. brassicaeدر شش تیمار آزمایشی.
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شکل  -4تغییرات سنی امید به زندگی  T. brassicaeدر شش تیمار آزمایشی.

سرمایهگذاری روی چنین تخمهایی ،تا پیهدا شهدن میزبهان

کاهش نرخ پارازیتیسهم خواههد شهد (گوبالهت و همکهاران

مناسهب از تخهمریهزی اجتنهها نمایهد .آبهرون و همکههاران

1311؛ اسههپینوالفیهو و همکههاران  .)1314از طههرف دیگههر

T.

ذخیرهسازی تخمهای میزبان در دماهای پایین میتوانهد

 brassicaeروی تخمهای بید آرد نگهداری شده در دمای 4

شکل تخم را تغییر دهد که این امر خهود روی پارازیتیسهم

درجهی سلسهیوس بهه مهدت  13روز ،تفهاوت معنهیداری

زنبور تاثیر میگذارد (کونتی و همکهاران  .)1996بنهابراین

(حدودا  70درصد) با تخمهای نگهداری شده بهه مهدت 43

ذخیرهسازی تخم میزبان در دماهای پهایین بهه مهدتههای

روز در یخچال داشت .ازدر ( )1334که تخمهای بید آرد را

طوالنی میتواند منجهر بهه بهروز شهرایی نامناسهب بهرای

در سه دمهای صهفر 4 ،و  0درجههی سلسهیوس نگههداری

پارازیتویید گردد و تنها افرادی قادر به تولیهد مثهل باشهند

کرده و سپس در اختیار زنبور  T. cacoeciae Marchalقرار

که متحملتر هستند (اسپینوالفیهو و همکاران  .)1314ههم-

داده بههود ،گههزارش کههرد کههه در دمههای  4درجههه ،درصههد

چنین در این تحقی مشخص شد که نگهداری تخم میزبهان

پارازیتیسههم زنبههور از  96/03درصههد (تیمههار  0روزه) تهها

در دمای پایین تا  7روز در مقایسه با شاهد ،کاهش معنی-

 07/63درصد (تیمار  01روزه) کاهش یافت کهه نسهبت بهه

داری روی نرخ خروج زنبور ندارد .نرخ خهروج زنبهور در

شاهد (99درصد) 61 ،درصهد کهاهش داشهت .ایهن محقه

تیمههار  03روزه حههدودا  13درصههد کههاهش نشههان داد.

گزارش کرد که میزان پارازیتیسم زنبور در هر سه دما بها

برخالف نتایج بهدست آمده در این تحقیه  ،تانهک بلیهک و

افزایش مدت زمان ذخیرهسازی تخم میزبهان کهاهش مهی-

همکاران ( )1331با بررسی اثر سه ماه نگهداری تخهمههای

یابد .همراستا با نتایج این محققین ،نرخ پارازیتیسم زنبهور

عقههیم شههده  S. cerealellaو  E. kuehniellaروی کیفیههت

در تیمار  03روزه هم کاهش چشمگیری نسهبت بهه شهاهد

زنبور  ،T. evanescensتفاوت معنیداری در درصد خهروج

نشان داد .پارازیتوییدهای ماده توانایی عد پذیرش تخهم-

افراد نر و ماده بین تخمهای عقیم شده توسی پرتو گاما و

هههای میزبههانی کههه تغییههری در محههر هههای شههیمیایی و

تخمهای عقیم نشهده کهه تها  03و  63روز نگههداری شهده

فیزیکیشان ایجاد شده است ،را دارند که این خود موجب

بودند ،مشاهده نکردند .احتمال میرود علهت اخهتالف بهین

( )1091عنهوان کردنهد کهه درصهد پارازیتیسهم زنبهور

واعظ و همکارن
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نتایج محققهین ذکهر شهده و بررسهی حاضهر ،مربهوط بهه

نشان میدهند .طب دادههای بهدست آمهده مشهخص شهد

سوش زنبور و میزبان مورد اسهتفاده باشهد .مهدت زمهان

که هرچند با افزایش زمان نگهداری تخم میزبهان در دمهای

نگهداری طوالنیتر تخم میزبان در دمای پایین ممکن است

پایین ،زادآوری زنبهور کهاهش مهییابهد امها اخهتالف بهین

سبب کاهش کیفیت غذا بهرای جنهین پارازیتوییهد از طریه

تیمارهههای سههرمایی معنههیدار نبههود .زادآوری زنبههور در

زوال زرده شود که این خود موجب افهزایش مهرگ و میهر

تیمارهای  11 ،7 ،4 ،1و  03روزه بهترتیب،07/66 ،11/70 ،

زنبور و در نتیجه کاهش درصهد خهروج زنبهور و درصهد

 46/00 ،00/11و  40/17درصههد نسههبت بههه شههاهد کههاهش

پارازیتیسههم زنبههور خواهههد شههد (پراتیسههولی و همکههاران

نشان داد .ازدر ( )1334پس از نگهداری تخمههای بیهد آرد

 .)1330هههمچنههین بایسههتی متههذکر شههد کههه فراینههد ظهههور

در دمای  4درجهی سلسیوس تا  6هفتهه ،زادآوری زنبهور

حشرات کامل یک فرایند انرژیبر است که نیاز به ماهیچه-

 T. cacoeciaeرا در شاهد  13/1تخهم و در تیمارههای ،1 ،1

های قوی و رشد کرده دارد .به احتمال زیاد کمبود انهرژی

 1 ،4 ،0و  6هفتههه بهههترتیههب 16 ،01 ،43/0 ،41/6 ،44 ،و

همراه با اختالالت عضالنی کهه افهراد بهالغ ظهاهر شهده از

 11تخم گزارش کرد که نشان مهیدههد بها افهزایش زمهان

تخمهای سهرمادیده متحمهل آن شهدهانهد ،از دالیهل عمهده

نگهداری تخم میزبهان در سهرما ،زادآوری زنبهور کهاهش

شکست ظهور حشهرات کامهل و مهرگومیهر افهراد قبهل از

یافته است که مشابه یافتههای تحقی حاضهر مهیباشهد.

ظهور باشد (چن و لئوپولد  .)1337زنبورهای خهارج شهده

نگهداری تخمهای میزبان در دمای پایین تها  1روز کهاهش

از تخم میزبان شاهد و  1روز نگهداری در دمای پایین ،بهه

معنیداری در دوره تخمریزی زنبهور نسهبت بهه شهاهد

طههور معنههیداری طههول عمههر بیشههتری (بیشههتر از  9روز)

نداشهههت .در تیمهههار  7روزه ایهههن دوره ،بههها کاهشهههی 13

نسبت به بقیه تیمارها داشتند و بهترتیب بها افهزایش زمهان

درصدی نسبت به شاهد اختالف معنهیداری بها آن نشهان

نگهداری در دمای پایین ،طول عمهر زنبهوران خهارج شهده

داد.

حتی تا  46درصد در تیمار  03روزه کهاهش یافهت (شهکل

تاکنون گزارش مکتوبی مبنی بر این که نگهداری تخهم

 .)1ازدر ( )1334تخمهای بیهد آرد را در دمهای  4درجههی

میزبان در دمای پایین چه تاثیری روی فراسنجههای رشد

سلسیوس تا  01روز نگهداری کهرده و طهول عمهر زنبهور

جمعیت پایدار زنبهوران خهانواده  Trichogrammatidaeدارد

 T. cacoeciaeرا در شههاهد  11/6روز و در تیمارهههای،7 ،0

مشاهده نشهده اسهت و مهیتهوان عنهوان کهرد کهه تحقیه

 14و  01روز بههههههترتیهههههب 13/1 ،13/4 ،11/4 ،و  7روز

حاضر اولین گزارش از این گونه اثرات میباشد .بر اساس

گههزارش کههرد .طههول عمههر زنبههور در تیمههار  01روزه ایههن

نتایج مشخص شد که تمامی فراسنجهههای رشهد جمعیهت

محق  ،حدود  11درصد نسبت به شاهد کهاهش نشهان داد.

پایدار زنبور  T. brassicaeبه غیر از مدت زمهان یهک نسهل

با نگاهی به نتایج بررسی حاضر و گزارشات ازدر ()1334

) ،(Tبین شاهد و تیمارههای سهرمایی اخهتالف معنهیداری

به نظر میرسد افزایش مدت زمان نگهداری تخهم میزبهان،

دارد .با افزایش مدت زمان ذخیرهسهازی تخهم میزبهان در

کاهش طول عمر زنبورهای بهالغ خهارج شهده را بههدنبهال

دمای پایین ،فراسنجههای نرخ خالص تولید مثل ،نرخ رشد

داشههته اسههت .در تاییههد نتههایج حاضههر ،نههدیم و همکههاران

ذاتی جمعیت ،نرخ متناهی رشد ،نهرخ تولهد و نهرخ مهرگ و

T.

میر زنبور نسبت به شاهد کهاهش نشهان داد .نهرخ خهالص

 cacoeciaeخارج شده از تخمهای بید غالت نگهداری شهده

تولیههد مثههل در تیمارهههای  11 ،7 ،4و  03روزه بهههترتیههب،

در سرما با افزایش زمان نگهداری کمتر میشهود .احتمهاال

حههدود  10 ،47 ،46و  64درصههد نسههبت بههه شههاهد کههاهش

تخمهای با زمان نگهداری کمتر ،مواد غذایی با کیفیتتهری

نشان داد که اختالف معنیداری با هم نداشتند .بها افهزایش

دارند که با افزایش طهول عمهر حشهرات بهالغ اثهر خهود را

زمان سرمادهی تخمهای میزبان ،کاهش نسبت افراد مهاده

( )1313نیههز عنههوان نمودنههد کههه طههول عمههر زنبههور
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از یک طرف و افزایش مرگ و میر افراد بالغ زنبور ،موجب

شاهد میشود ولی به علت عهد وجهود اخهتالف معنهیدار

کاهش نرخ خالص تولید مثل زنبور نسبت به نرخ ناخهالص

بین نگهداری تخمههای میزبهان بهه مهدت  4تها  11روز در

)(R0

دمای  4درجهی سلسیوس ،در صهورت نیهاز و ضهرورت

تولیههد مثههل آن شههده اسههت .نههرخ خههالص تولیههدمثل

نشاندهنده متوسی تعداد نتاج ماده تولید شده توسی ههر

میتوان تا دو هفته تخمهای میزبان را در دمای ذکر شهده

فههرد مههاده در طههول یههک نسههل مههیباشههد .بههه بیههان دیگههر

نگهداری نمود.

فراسنجه  R0نشان میدهد که هر ماده در پایان یک نسل با
چند ماده دیگر جایگزین میشود .این فراسنجه بعد از نهرخ
ذاتی افزایش جمعیت ( )rmمهمترین فراسنجه جدول زنهدگی
محسو شده و به نا نسبت جایگزینی خالص نیز نامیهده
میشود (کری  .)1990نگههداری تخهم میزبهان در دمهای 4
درجه سلسیوس به مدت  7 ،4و  11روز کاهش معنیداری
روی فراسنجههای نرخ تولید مثل خالص ،نرخ رشهد ذاتهی
جمعیت ،نرخ متناهی رشد و نرخ تولد افراد ندارد و اگر بنها
باشد تخم میزبان ذخیره شود نگهداری آن تها دو هفتهه در
دمای  4درجه سلسیوس تفهاوتی بها نگههداری میزبهان بهه
مههدت یههک هفتههه و یهها کمتههر نخواهههد داشههت .بههه عنههوان
نتیجهگیری نهایی مهیتهوان اظههار داشهت کهه روشههای
مختلف ذخیرهسازی زنبوران  Trichogrammatidaeبایستی
به گونهای باشد که نه تنها در زمان رهاسازی تعداد کهافی
از افراد را تامین نماید (بیگلر  )1994بلکه باید کیفیهت آنهها
را نیز تضمین نماید (استیدل و همکهاران  .)1331از طهرف
دیگر توسعه روشهای موثر ذخیهرهسهازی پارازیتوییهدها
بدون ایجاد تغییر در شایستگی آنها ،گها مهمهی در رونهد
تولیههد انبههوه محسههو مههیشههود (لئوپولههد  .)1990نتههایج
بررسههی حاضههر نشههان داد کههه بهها افههزایش مههدت زمههان
نگهداری تخمههای بیهد آرد در دمهای پهایین ،ویژگهیههای
زیستی زنبور از جمله درصهد پارازیتیسهم ،نهرخ ظههور و
طول عمر و هم چنین ویژگی های جمعیتی آن از جمله نرخ
خالص تولید مثل ،نهرخ رشهد ذاتهی جمعیهت ،نهرخ متنهاهی
رشد ،نهرخ تولهد و نهرخ مهرگ و میهر زنبهور T. brassicae

کاهش چشمگیری یافت .بر اساس دادههای بهدسهت آمهده
مشخص شد که نگهداری تخمهای بید آرد تها دو هفتهه در
دمههای  4درجهههی سلسههیوس ،هرچنههد موجههب کههاهش
فراسنجههای جمعیت پایدار زنبور  T. brassicaeنسهبت بهه

واعظ و همکارن
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جدول  -2میانگین ) (±SEفراسنجههای زیستی  T. brassicaeدر مدت زمانهای مختلف ذخیرهسازی در دمای  4درجهی سلسیوس.
میانگین  ±اشتباه استاندارد
فراسنجه
شاهد

 1روزه

 4روزه

 7روزه

 11روزه

 33روزه

نشو و نمای مراحل نابالغ (روز)

0/30 ± 3/31 d

9/17 ± 3/30 c

9/06 ± 3/39 bc

13/13 ± 3/30 a

9/03 ± 3/1 bc

9/10 ± 3/1 b

طول عمر (روز)

9/16 ± 3/66 a

9/34 ± 3/11 ab

7/13 ± 3/10 bc

1/64 ± 3/79 c

1/07 ± 3/41 c

1/11 ± 3/71 c

زادآوری

14/40 ± 4/07 a

43/46 ± 4/60 b

00/96 ± 4/39 b

00/40 ± 0/17 b

19/14 ± 1/01 b

03/96 ± 0/03 b

درصد پارازیتیسم

70/19 ± 1/30 a

61/60 ± 4/61 ab

10/66 ± 0/74 abc

44/61 ± 6/31 c

10/63 ± 4/00 d

11/41 ± 1/04 e

درصد خروج

91/13 ± 1/19 a

70/13 ± 1/36 ab

03/34 ± 4/37 ab

61/14 ± 7/70 bc

64/43 ± 0/31 bc

40/31 ± 7/90 c

نسبت جنسی (ماده /کل افراد)

3/69 ± 0/70 a

3/10 ± 1/10 a

3/11 ± 6/30 a

3/11 ± 7/31 a

3/63 ± 0/99 a

3/47 ± 1/99 a

دوره تخمریزی (روز)

0/44 ± 3/60 a

0/11 ± 3/14 a

1/41 ± 3/14 b

4/16 ± 3/44 b

1/11 ± 3/71 b

4/41 ± 3/60 b

میانگینهای دارای حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن اختالف معنیداری در سطح پنج درصد ندارند
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جدول  -3میانگین ) (±SEفراسنجههای جمعیت پایدار  T. brassicaeدر مدت زمانهای مختلف ذخیرهسازی در دمای  4درجهی سلسیوس.
میانگین  ±اشتباه استاندارد
فراسنجه
شاهد

 1روزه

 4روزه

 7روزه

 11روزه

 33روزه

41/60 ± 3/31 ab

11/94 ± 3/30 a

01/93 ± 3/39 bc

10/43 ± 3/30 c

11/74 ± 3/1 c

01/04 ± 3/1 bc

نرخ خالص تولید مثل )(R0

06/70 ± 3/66 a

01/17 ± 3/11 a

19/91 ± 3/10 b

19/11 ± 3/79 b

17/06 ± 3/41 b

10/11 ± 3/71 b

نرخ رشد ذاتی جمعیت )(rm

3/0131 ± 4/07 a

3/0304 ± 4/60 a

3/1616 ± 4/39 b

3/1611 ± 0/17 b

3/1166 ± 1/01 b

3/1170 ± 0/03 c

نرخ متناهی رشد (( )λماده/ماده/روز)

1/06 ± 1/30 a

1/01 ± 4/61 a

1/19 ± 0/74 b

1/03 ± 6/31 b

1/19 ± 4/00 b

1/14 ± 1/04 c

مدت زمان یک نسل )( (Tروز)

11/64 ± 1/19 a

11/07 ± 1/36 a

11/47 ± 4/37 a

11/13 ± 7/70 a

11/17 ± 0/31 a

11/93 ± 7/90 a

نرخ تولد )( (bماده/ماده/روز)

3/0110 ± 3/60 a

3/0104 ± 3/14 a

3/1711 ± 3/14 b

3/1710 ± 3/44 b

3/1661 ± 3/71 b

3/1031 ± 3/60 c

نرخ مرگ و میر )( (dماده/ماده/روز)

3/3310 ± 3/60 b

3/3133 ± 3/14 a

3/3396 ± 3/14 a

3/3366 ± 3/44 ab

3/3390 ± 3/71 a

3/3117 ± 3/60 a

نرخ ناخالص تولید مثل

)(GRR

(ماده/ماده/نسل)

(ماده/ماده/روز)

(ماده/ماده/روز)

میانگینهای دارای حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن اختالف معنیداری در سطح پنج درصد ندارند
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منابع مورد استفاده
ابراهیمی ا ،پنیتورو

و شجاعی  .1077 ،مطالعه مرفولوژیک و آنزیماتیک گونههای جنس  Trichogrammaدر ایران .مجله

آفات و بیماریهای گیاهی ،شماره .74-11 .66
آبرون پ ،موسوی  ،عاشوری ا و کیشانی پ .1091 ،تاثیر کیفیتهای مختلف تخهم بیهدآرد Ephestia kuehiella ،برمیهزان
پارازیتیسم زنبور  .Trichogramma brassicaeاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایهدار 13 ،بهمهن مهاه،
تهران ،صفحات ( 1 -0قابل دسترس در.)https://www.civilica.com/Paper-NACONF01-NACONF01_1191.html :
آزما و میرا زاده  .1000 ،مباحثی پیرامون کاربرد دشمنان طبیعی در کنترل آفات .انتشارات مرکز نشر سپهر.
درسوئی ر ،کریمی ج ،جهانبخش و .1091 ،مطالعهه گهروهبنهدی بهاکتری  ، Wolbachiaهمزیسهت گونههههای غالهب زنبهور
 Trichogrammaدر ایران .فصلنامه تخصصی تحقیقات حشرهشناسی ،جلد  1شماره .106 -119 ،0
رنجبر اقد پ و عطاران  .1094 ،جمعآوری ،شناسایی و انتخها سهوش بهومی زنبورههای انگهلواره  Trichogrammaبهه
منظور کنترل بیولوژیک کر سیب Cydia pomonella ،درمنطقه دماوند .دانهش گیاهپزشهکی ایهران ،دوره  ،64شهماره ،1
صفحات .0-1
شجاعی  ،تیرگری س ،آزما و نصرالهی  .1069 ،تحقیقی در فون زنبورهای پارازیتوئید مفید تریکوگراما در زمینهههای
زیستمحیطی و کاربرد آنها در ایران .نشریه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،شماره  ،10صفحات .47-00
عطاران ر و دادپور مغانلو ه .1093 ،تحلیل وضعیت فعلی و چشم انداز استفاده از زنبور تریکوگراما در کنترل بیولوژیهک
آفات محصوالت کشاورزی .همایش ملی توسعه کنترل بیولوژیک در ایران 1 -6 ،مرداد ماه ،تهران .صفحات .94 -111
ناظری  ،عاشهوری ا و حسهینی  .1091 ،بررسهی اثهر زمهان نگههداری تخهم میزبهان و آلهودگی بهه بهاکتری همزیسهت
 Wolbachiaدر ویژگیهای کیفهی زنبهور پارازیتوئیهد ).Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.:Trichogrammatidae
نشریه حفاظت گیاهان (علو و صنایع کشاورزی) ،جلد  17شماره .411 -441 .4
واعظ ن .1091 ،مدلسازی آزمایشگاهی کنترل تلفیقی کر قوزه پنبه با استفاده از توکسین بهاکتری

Bacillus thuringiensis

 ،Berlinerپارازیتوییههد تخههم  Trichogramma brassicaeو پارازیتوییههد الرو  .Habrobracon hebetorرسههاله دکتههری
حشرهشناسی کشاورزی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
یزدانی  .1001 ،بررسی برخی ویژگیهای نشوونمایی قدرت بهاروری زنبهور  Trichogramma brassicae Bez.در پهرورش
آزمایشگاهی آن بر روی تخمهای بید غالت  .Sitotroga cerealella Oliv.پایهاننامهه کارشناسهی ارشهد حشهرهشناسهی
کشاورزی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
یزدانیان  .1079 ،بررسی میزان نشو و نما و قهدرت بهاروری شهبپهره مدیترانههای آرد  Anagast kuehniella Zellerروی
چنهد رژیهم غهذایی تهیهه شههده از آرد و سهبوس گنهد بهه صهورت خشههک و مرطهو  .پایهاننامهه کارشناسهی ارشههد
حشرهشناسی کشاورزی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
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Abstract
The mass production of insects is a key element in biological control programs. The most important
problem in successful release programs is the cost-effectiveness of mass rearing, and release at right
time. In recent years, cold-storage of biocontrol agents has been considered as an effective method for
increasing survival and providing sufficient number of natural enemies for using in biological control
programs. In this study the effect of cold storage of Anagasta kuehniella eggs was investigated on
Trichogramma brassicae at 4 °C for 0, 1, 4, 7, 15 and 30 days in terms of life history parameters.
Results showed that developmental time, longevity, fecundity, parasitism rate, emergence rate and
oviposition period were significantly different (1%). The highest longevity was in control (9.56±0.66
days) while the lowest one was in 30 day treatment (5.12±0.71 days). It was also found that all
population parameters except life generation time (T) differed significantly between control and coldstored treatments. The lowest net reproductive rate (R0) (13.22±0.71) and intrinsic rate of increase (rm)
(0.2178±3.80) were recorded in 30-day storage treatment. The results showed that by increasing coldstorage duration of the host eggs, the efficiency of the T. brassicae declined.
Keywords: Cold storage, Parasitism rate, Emergency rate, Trichogramma brassicae.

