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  اهواز  آنها در غالبهاي كلزا و دشمنان طبيعيبررسي تغييرات جمعيت شته

  4 و يداهللا خواجه زاده3، ابراهيم سليمان نژاديان2، فرحان كچيلي1افروز فارسي

  

  

  چكيده

-با نمونه 1386-87هاي   آنها در طول سال غالب  و دشمنان طبيعيي كلزاهادر اين تحقيق تغييرات جمعيت شته

 به اسامي شته گونه شته 3. اي دو بار در مزرعه كلزا مورد بررسي قرار گرفت هفتهصورت بوته به 50 از تصادفي برداري

 Brevicoryne ، و شته مومي كلم،Sulzer  Myzus persicae،شته سبز هلو ،.Lipaphis erysimi Kalt ل،خرد

brassicae L.، و گونه غالب شناخته شد و شته هاي مومي كلم درصد 79 شته خردل با فراواني نسبي .شناسايي شدند 

  سبزشته خردل در نيمه دوم آذر، شته. هاي بعدي قرار گرفتند درصد در رده9 و 12 به ترتيب با فراواني نسبي سبز هلو

 در نيمه  و سبز هلو  خردلهايجمعيت شته. هلو در نيمه اول دي و شته مومي كلم در نيمه دوم بهمن ماه ظاهر شدند

رم شدن هوا فروردين ماه با گاواخر  و در نهايت در رسيده اوج به  و شته مومي كلم در اواخر اسفند ماه اسفند ماهدوم

  سيرفيدمگس، .Coccinella septempunctata L كفشدوزك  ازند عبارتهاي مهم آنهاگرشكار. ندناپديد گرديد

Episyrphus balteatus De Geer   بالتوري و  Chrysoperla carnea Stephensبه   آنها كه فراواني نسبي

ها در ها در اواخر اسفند و بالتوريها در نيمه دوم اسفند، مگس اوج جمعيت كفشدوزك. بود درصد7 و 24، 69ترتيب 

و دو گونه   Diaeretiella rapae Mclntoshپارازيتوئيدهمچنين يك گونه . نيمه دوم فروردين ماه مشاهده شد

هاي موميايي  از شتهAphidencyrtus aphidovorus Mayr  و Pachyneuron aphidis Bouche يپرپارازيتوئيده

ميانگين كل درصد پارازيتيسم  درصد و 32بيشترين درصد پارازيتيسم در نيمه اول فروردين  .شناسايي گرديدشده كلزا 

   . مشاهده شددرصد13 حدود هاي موميائي شده بر اساس شته

  

  دشمنان طبيعيهاي كلزا، پارازيتيسم،  جمعيت، شتهييراتتغ: هاكليد واژه

  

  مقدمه

است كلزا يكي از گياهان مهم خانواده كلميان 

ر خود از اهميت كه به خاطر روغن موجود در بذ

ترين عواملي يكي از مهم). 4(است  خاصي برخوردار

كه كشت و كار اين گياه روغني با ارزش را در نقاط 

 مسئله ،دهد خود قرار ميمختلف كشور تحت شعاع

-در اين ميان شته). 7(باشد آفات و مبارزه با آنها مي

ترين آفات كلزا هستند كه در خسارت ها از مهم

هاي مستقيم با مكيدن شيره گياهي از قسمت

ها، جوانه انتهايي مختلف گياه موجب پيچيدگي برگ

بوته و نهايتاً ريزي دانه و ها، كوتولگي گلو كپسول

شوند و در خسارت غير ش عملكرد محصول ميكاه

هاي ويروسي خطرناك از مستقيم با انتقال بيماري

گياهان آلوده به سالم و با ترشح عسلك بر روي 

هاي گياه كلزا باعث شيوع ساقه، برگ و غالف

در مراحل  .شوندفوماژين در سطح گياهان مي

 ها به نام گونه از شته3مختلف رشدي گياه كلزا، 
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، شته .Lipaphis erysimi Kalt ، شته خردلهاي

و شته  ،.Brevicoryne brassicae L ،مومي كلم

 اهميت ،Myzus persicae Sulzer ،سبز هلو

هاي خردل و مومي كلم از شته). 26 (دارنداقتصادي 

بو در جهان   خانواده شب گياهانآفات اختصاصي

 از كلم هاي آنها عبارتترين ميزبان مدهع. هستند

 كلم، بروكلي چيني، كلم  اي، گل وكلي، كلم تكمهبر

هاي ديگر چيني، كلزا، تربچه، خردل و خيلي از گونه

در حالي كه شته سبز ). 14(باشند جنس براسيكا مي

فاژ است و به تعداد زيادي از نهايت پليهلو بي

، صيفي و سبزي خسارت وارد گياهان زراعي و باغي

شمنان طبيعي متعددي ها ددر كلني شته). 6 (كندمي

هاي مختلف فعاليت دارند كه هر يك از آنها از راسته

خان و  .در كاهش جمعيت شته تأثير بسزايي دارند

ترين آفت مهم در  را مخربخردل شته) 16 (1نيربا

 مومي كلم و سبز هايپاكستان معرفي نمودند و شته

سيخون و .  قرار دادند و سومرا در درجه دوم هلو

 نيز گزارش كردند كه شته خردل )22( 2آهمان

در هندوستان است كه  ايترين آفت حشرهمخرب

 درصد كاهش 50تواند عملكرد دانه را بيش از مي

ديناميسم جمعيت شته با بررسي  )13( 3هوگس. دهد

 در استراليا به مدت سه سال مشخص مومي كلم

 به ، سيكل ساليانه استدوكه اين شته داراي نمود 

در پاييز و زمستان بر روي گياهان طوري كه 

هاي هرز براسيكا و در بهار و تابستان بر روي علف

وي در اين تحقيق بيان . باشدبو ميخانواده شب

كند كه با محاسبه نرخ ذاتي افزايش جمعيت، به مي

هاي مهاجر و توان جمعيت شتهطور دقيق مي

، )26 (4ترامبل. دشمنان طبيعي را تخمين زد

ها را بر  ظهور شتهاي و زمانرون مزرعهپراكنش د

روي كلم بروكلي در سواحل كاليفرنيا بررسي كرد و 

، خردلو   سبز هلو،مومي كلم هايعالوه بر شته

                                                 
1  - Khan & Rabbani   

2- Sekhon & Ahman  

3- Hughes  

4- Trumble 

را  Macrosiphum euphorbiae Thomas هگون

رغم غالب بودن علي. بر روي اين گياه تشخيص داد

ن ريتشته مومي كلم و سبز هلو، دو گونه آخر در كم

در زمينه دشمنان طبيعي . جمعيت خود ظاهر شدند

هاي كلزا به ويژه شته مومي كلم تحقيقات شته

 5كادامشو .صورت گرفته استدنيا اي در گسترده

در بررسي شته مومي كلم و دشمنان طبيعي ) 18(

 گونه از شكارگرها و 20 تعداد ،آن در تاجيكستان

 تاكور و .يك گونه پارازيتوئيد را مشاهده كرده است

لكه  كفشدوزك هفت در هندوستان) 25 (6همكاران

-گونهو  ،.Coccinella septempunctata L،اي 

 ،Hippodamia variegate Goeze هاي
Harmonia dimidiate Fabricius و زنبور 

را   Diaeretiella rapae Mclntosh پارازيتوئيد

ترين دشمنان طبيعي آفت و گونه از مهم

Pachyneuron aphidis Bouche  را به عنوان

در . اندپارازيتوئيد شته مومي كلم معرفي كردههيپر

مفيد مزارع حشرات  آفات و  حشراتبررسي فون

 گونه 10 گونه آفت و 23 ،كلزا در منطقه مديترانه

نان طبيعي آوري شده است كه دشمحشره مفيد جمع

 ،Coccinellidaeاي ـهواده ـه خانـلق بـعـها متـآن

Chrysopidae   وSyrphidae نيتو و ). 16( بودند

ديناميسم جمعيت شته با بررسي ) 19 (7همكاران

مومي كلم و دشمنان طبيعي آن بر روي كلم 

كه در صورت ظهور زود گزارش نمودند بروكلي 

شمنان داثر  ،ل فصل زراعيايها در اوهنگام شته

هاي سيرفيد بر روي طبيعي به ويژه الروهاي مگس

تحقيقات محدودي . بيشتر خواهد شد هاكلني شته

هاي كلزا به ويژه دشمنان در ايران بر روي شته

 شادمهري و رضواني . صورت گرفته است آنهاطبيعي

در منطقه تربت حيدريه دو گونه شته خردل و ) 5(

 .مومي كلم را بر روي نباتات زراعي شناسايي نمودند

                                                 
5- Kxdamshoev 

6- Thakur et al.  

7- Nieto et al. 
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در دشت مغان دو گونه زنبور ) 8(زاده  لطفعلي

 و P. aphidisو  D. rapaeهاي رازيتوئيد با نامپا

 Allotria brassicaeيك نمونه هيپرپارازيتوئيد

Ashm.را از روي شته مومي كلم گزارش نمود  .

دشمنان طبيعي شته با بررسي ) 7(زاده ارجاس كاظم

مومي كلم را در مزارع كلزاي منطقه اهواز سه گونه 

مگس  گونه 5كفشدوزك، يك گونه بالتوري و 

سيرفيد، دو گونه زنبور پارازيتوئيد و همچنين دو 

 مدرس .شناسايي نمودگونه زنبور هيپرپارازيتوئيد 

در طي بررسي تغييرات ) 9(نجف آبادي و همكاران 

جمعيت شته مومي كلم و شناسايي دشمنان طبيعي 

 گونه 4فشدوزك،  گونه ك5در منطقه سيستان 

رهاي دو گونه بالتوري و زنبومگس سيرفيد و 

 و  Aphididae پارازيتوئيد از دو خانواده

Pteromalidaeهدف از اجراي .  را گزارش كردند

، تعيين فرواني يتعاين طرح بررسي تغييرات جم

كلزا و  هاي  شتههاي غالبنسبي و معرفي گونه

 كلزاي شهرستان اهواز مزارعآنها در  دشمنان طبيعي

  .باشدمي

  

  هامواد و روش

، هاي كلزاات جمعيت شتهجهت بررسي تغيير

 آذر 17 از تاريخ هاي اصليهمزمان با ظهور برگ

به طور منظم از  1387 فروردين 25 تا 1386سال 

 متر 20×24 به مساحت يك مزرعه كلزاي انتخابي

 در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مربع

. گرفتبرداري صورت اهواز دو بار در هفته نمونه

برداري به اين صورت بود كه در مزرعه روش نمونه

 طوربه  متر 5 حركت كرده و از هر Sبه صورت 

 بوته انتخاب و بر 50يك بوته و جمعاً تصادفي 

 اساس فنولوژي گياه از هر بوته سه برگ از قسمت

هاي بااليي، مياني و تحتاني و يك غالف به طور 

آوري ي جمعهانمونه .كامالً تصادفي انتخاب شد

شده در داخل كيسه پالستيك به آزمايشگاه منتقل 

 گونه با استفاده از بينوكولرآزمايشگاه در . گرديدند

  شتههاي گونه يك از تعداد هرهاي شته تفكيك و

هاي موجود روي هر بوته به تفكيك پوره، حشره 

هاي موميايي شده شمارش و در جدول كامل و شته

يان فصل زراعي با توجه در پا .مخصوص ثبت گرديد

هاي مختلف شته، ها و جمعيت گونهبه جمع كل شته

ها از تقسيم تعداد كل درصد فراواني هر كدام از شته

در نهايت . ها مشخص شدهر گونه بر تعداد كل شته

با بررسي ميانگين درصد فراواني جمعيت هر يك از 

اعداد ارائه ). 9(ها، گونه غالب انتخاب گرديد گونه

ها مربوط به تغييرات جمعيت شته به ده در منحنيش

  شته.باشدها در هر بوته ميصورت ميانگين پوره

هاي موميايي شده و مراحل نابالغ دشمنان طبيعي 

جهت خروج زنبورهاي انگل و ظهور الروهاي 

ها از تخم، درون سيرفيد، بالتوري و كفشدوزك

 ي سانت5/1 و ارتفاع 8ظروف پتري به قطر دهانه 

. متر در شرايط معمولي آزمايشگاه نگهداري شدند

هاي سپس حشرات كامل جهت شناسايي به شيشه

 درصد منتقل شدند و در مراحل 70حاوي الكل 

بعدي با استفاده از منابع موجود و مقايسه آنها با 

هاي موجود در كلكسيون تا سطح گونه نمونه

ها هاي زنبورنمونه). 11 و 7، 3، 1(شناسايي شدند 

نيز پس از شناسايي مقدماتي توسط كليد 

ها در آسياي مركزي، جهت پارازيتوئيدهاي شته

شناسايي به مؤسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور 

  ).24(ارسال شدند 

جهت بررسي تغييرات جمعيت و تعيين گونه 

گيري  غالب دشمنان طبيعي، با استفاده از تور حشره

به  ،متر  سانتي81 و طول دسته 35به قطر استاندارد 

 متر 5صورت هفتگي در اقطار مزرعه به فواصل هر 

هاي  نمونه. هاي كلزا گرديداقدام به تور زدن بوته

آوري شده در داخل كيسه پالستيك به  جمع

هاي  تعداد هر يك از گونهو شده  آزمايشگاه منتقل

 و در جدول مخصوص ثبت شمارش هاشكارگر

 گين درصد فراواني ميان،در پايان فصل زراعي. گرديد

 از تقسيم تعداد كل هر براي هر گروه از شكارگرها
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  مشخصراسته همان شكارگرهايگونه بر تعداد كل 

و سپس گونه غالب براي هر گروه از شكارگرها  شد

  .)9( تعيين گرديد

جهت تعيين درصد فراواني و گونه غالب 

 ، تعداد پارازيتوئيدها و هيپرپاري انگلزنبورها

هاي موميايي اي تفريخ شده از شتهازيتوئيده

 ميانگين درصد فراواني براي هر  و شدندشمارش

 از تقسيم تعداد كل هر گونه بر تعداد كل گونه

  و در نتيجه گونه غالب تعيين مشخصزنبورها

درصد پارازيتيسم نيز از تقسيم تعداد ميانگين . گرديد

-هاي موميايي شده بر تعداد كل هر يك از شتهشته

  ).9(ر شرايط مزرعه محاسبه گرديد ها د

 هاآلودگي بوتههمچنين در اين تحقيق درصد 

 مشاهده حداقل ،هامالك آلودگي بوته. محاسبه شد

برداري در هر نمونه. بوديك شته زنده بر روي بوته 

 بوته به طور 30 ابتدا ،براي تعيين دقيق تعداد نمونه

يه از كامالً تصادفي انتخاب شد و درصد آلودگي اول

100فرمول 
30

×=
r

P بدست آمد كه در آن 

P درصد آلودگي بوته وrهاي آلوده  تعداد بوته

سپس با استفاده از فرمول . است
2

2

D

qpt
N

××
= 

 آلوده و هاي درصد بوتهP تعداد نمونه، Nكه در آن 

q هاي سالم، درصد بوتهt) 96/1 ( وD  دقت

هاي الزم در است، تعداد بوته) 15/0(آزمايش 

برداري مشخص و درصد آلودگي بوته مجدداً نمونه

  .)23 (محاسبه گرديد

  

   و بحثنتايج

  هاشتهفراواني نسبي  -الف

شـته بـر روي كلـزا    سـه گونـه    بررسـي   ايـن در

 79 گرديد كه شته خردل با فراوانـي نـسبي        مشاهده

هاي مومي كلم   درصد گونه غالب شناخته شد و شته      

 درصد  9 و   12و سبز هلو به ترتيب با فراواني نسبي         

هـا  فعاليـت شـته     . اي بعدي قـرار گرفتنـد     ه در رده 

آلودگي . هاي اصلي شروع شد   همزمان با ظهور برگ   

 و بـه تـدريج بـه        ها شروع شـد   يهمزرعه ابتدا از حاش   

 اي اولين شـته  . تمام سطح مزرعه گسترش پيدا كرد     

در بود كـه     خردلكه روي گياه كلزا ظاهر شد، شته        

 يك هفته پس از تنك كردن اين گيـاه يعنـي            حدود

 مـاده   04/0 پـوره و     06/0با ميـانگين    اواخر آذر ماه    

هـاي جـوان   بر روي برگبال در هر بوته بكرزاي بي 

 در مراحل بعدي با افزايش تعـداد      . مستقر شدند كلزا  

 نيـز   شته سبز هلو،هاي گياه در اوايل دي ماه  برگچه

 عدد مـاده بكـرزاي   08/4 پوره  و 08/16با ميانگين  

 با مستقر شـدن در سـطح رويـي          بال در هر بوته   بي

بـه تـدريج    . مـشاهده گرديـد   هاي پاييني گيـاه     برگ

ـ جمعيت هر دو گونه شته با نوسانات ا        دك افـزايش   ن

- تعداد شته ماهدر اواخر دييافت ولي با كاهش دما 

در اواخـر بهمـن مـاه    . )1شـكل    (يافـت ها كـاهش    

، هادهي و تشكيل غنچه   وع مرحله گل  همزمان با شر  

مشاهده دهنده  بر روي ساقه گل   نيز  مومي كلم    شته  

هاي خردل و سبز هلو در نيمه دوم         شته جمعيت. شد

- درجه سانتي21اي روزانه اسفند ماه كه ميانگين دم

 درصد و مصادف    5/31، ميانگين رطوبت نسبي     گراد

دهـي  دهي گياه و شروع مرحله غـالف   با حداكثر گل  

درصـد آلـودگي در   ). 2 شكل( به اوج خود رسيد  ،بود

در حالي كه جمعيت شته     .  درصد بود  100اين زمان،   

مومي كلم با تأخير يك هفتگي در اواخر اسفند مـاه           

 هادهي گياه و رسيدن غالف مرحله خوشههمزمان با

- عدد ماده بكرزاي بـي 5/2 پوره و   4/31با ميانگين   

 هر  سپس جمعيت .  به اوج خود رسيد    بال در هر بوته   

بر اثر افزايش دماي هوا و كـم شـدن            شته سه گونه 

هـاي پـاييني گيـاه در       رطوبت نسبي و ريزش بـرگ     

درصـد  . اواسط فـروردين مـاه رو بـه كـاهش رفـت           

كـاهش   درصـد    24ها در اين زمان بـه       دگي بوته آلو

به عبارتي زمان شـروع، اوج و پايـان فعاليـت            .يافت

هـا مطابقـت داشـتند      ها و درصد آلـودگي بوتـه      شته

 گـزارش نمـود كـه     ) 7(زاده ارجاس   كاظم). 1 شكل(

 شته مومي كلم در بسياري از نقاط استان خوزسـتان         

 يت خودباشد و فعالداراي بيشترين درصد جمعيت مي



59  88، اسفند ماه 2، شماره 32جلد ) مجله علمي كشاورزي(گياه پزشكي 

  

  ، و سبز هلو،B. brassicae، ، مومي كلمL. erysimi  ،ي خردلها تغييرات فصلي جمعيت شته-1 شكل

M. persicae  ،اهواز1386-87كلزا در سال زراعي هاي بوته  و درصد آلودگي ،  

  

  
   و درصد رطوبت نسبي شهر اهواز در فاصله بين دو نمونه برداري دردماهاي  ميانگين-2 شكل

  1386-87 سال زراعي 
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را از نيمه دوم دي ماه شروع كرده و جمعيت آن در 

اواخر اسفند ماه و دهه اول فروردين به اوج خود 

طي ) 9(آبادي و همكاران مدرس نجف .رسيده است

بررسي تغييرات جمعيت شته مومي كلم در مزارع 

كلزاي منطقه سيستان، چهار گونه شته شناسايي 

 درصد 89ي كلم با فراواني نسبي كردند كه شته موم

مدت فعاليت اين . به عنوان گونه غالب معرفي شد

. آفت از نيمه دوم آذر ماه تا اواسط فروردين ماه بود

در بررسي تغييرات جمعيت شته ) 2(زاده خواجه

مومي كلم در مزارع كلزاي شهرستان بهبهان، اوج 

جمعيت اين شته را در نيمه دوم اسفند ماه گزارش 

خردل   شته،از نظر فراواني نسبي در اين منطقه. ردك

نتايج به دست  .ختصاص داداگونه غالب را به خود 

 تحقيق با نتايج به دست آمده توسط كاظماز آمده 

تا حدودي مغايرت  آباديزاده ارجاس و مدرس نجف

خان و  .اردزاده مطابقت د ولي با نتايج خواجهرددا

وج جمعيت شته مومي ا گزارش دادند كه )15(باني ر

 19 اسفند تا 25پاكستان از  كلم در مزارع كلزاي

) 17 (1كيو. باشد مي آذر17 مهر تا 24از فروردين و 

هاي شته فضايي و رشد جمعيتي در بررسي توزيع

خردل و سبز هلو در مزارع كلم و تربچه، اوج 

 آفات را آبان ماه گزارش كرد و شته سبز  اينجمعيت

 2سيخون .ن گونه غالب معرفي نمودهلو را به عنوا

هاي خردل و سبز هلو در بررسي ديناميسم شته) 21(

بر روي شش گونه از جنس براسيكا در هند، اوج 

 را نيمه دوم اسفند ماه گزارش كرد اين شتهجمعيت 

  .ردمطابقت داحاضر كه با نتايج تحقيق 

   دشمنان طبيعي-ب

 صورتدر مطالعاتي كه بر روي دشمنان طبيعي 

و يازده   هفت لكه ايدو گونه كفشدوزك، گرفت

 كه شناسايي شد ،C. undecimpunctataلكه اي، 

 55  با فراواني نسبي هفت لكه ايكفشدوزكگونه 

 مگس سيرفيد در گونه 7 .درصد گونه غالب بود

                                                 
1- Kuo 

2- Sekhon  

  مزرعه كلزا فعاليت داشتند كه شامل

 E. balteatus ،Eupeodes nuba Wied.  ، 

Eupeodes corollae Fabricius  ،Scaeva 

albomaculata Macquart ،Eristalinus 

aeneus Scopoli ،Paragus compeditus 

Wiedemanو Sphaerophoria bengalensis 

Macquartها، گونهدر ميان اين گونه.  بودند  

 E. balteatus  بيشترين جمعيت را به خود

  يك گونه بالتوريهمچنين . اختصاص داد

C. carneaها با فعاليت شكارگر .د شناسايي ش

  درE. balteatusكامل سيرفيد  حشراتظهور 

 با شروع آلودگي  همزمان شده وآغازاوايل دي ماه 

گذاري  در محل كلني آنها تخمرعه،ها در مزشته

 در اواخر اسفند ماه همزمان اين گونهجمعيت  .كردند

  .دهي گياه كلزا به اوج خود رسيدبا مرحله گل

 فعاليـت خـود را از اواسـط         كه اي  هفت ل  كفشدوزك

دوم   در نيمه  آنبهمن ماه شروع كرد و اوج جمعيت        

هاي كلزا بوده   اسفند ماه همزمان با اوج جمعيت شته      

از ساير شكارگرها  ديرترC. carnea  بالتوري .است

بـسيار   آن در اواخر اسفندماه ظـاهر شـد و جمعيـت         

 ايـن گونـه  اوج جمعيت . كمتر از ساير شكارگرها بود    

شـكل   (در نيمه دوم فروردين ماه بود     در مزارع كلزا    

 هفـت لكـه     كفشدوزك ،در ميان اين شكارگرها   ). 3

 درصد بيشترين جمعيت را به 69 با فراواني نسبي اي

 E. balteatusخود اختصاص داد و مگس سـيرفيد  

ترتيب بـا فراوانـي نـسبي    به C. carnea  بالتوري و

در . گرفتنـد هـاي بعـدي قـرار     درصد در رده  7 و   24

هــاي اوج بــه دليــل همزمــان بــودن زمــاننتيجــه 

بـه  اكثر فراواني،   دها و داشتن ح   ها با شته  كفشدوزك

 ، اين گروه  ها نسبت به ساير شكارگر    رسد كه نظر مي 

بـر   .ها داشتندتري در كاهش جمعيت شته  نقش مهم 

يك گونه زنبور    هاي انجام شده،  بردارياساس نمونه 

 زنبـــورو دو گونـــه   D. rapaeپارازيتوئيـــد

ــد    Aphidencyrtusو  P. aphidisهيپرپارازيتوئي
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 C. carnea  و C. septempunctata، E. balteatus تغييرات فصلي جمعيت حشرات شكارگر  -3شكل 

  ، اهواز1386-87در سال زراعي 

  

aphidovorus Mayr هاي موميايي شده شته از

 با فراواني D. rapaeزنبور  كلزا شناسايي گرديد كه

   زنبورهايشد و  درصد گونه غالب شناخته79نسبي 

P. aphidis وA. aphidovorus با   به ترتيب

هاي بعدي قرار  درصد در رده7 و 14 فراواني نسبي

بهمن  پارازيتوئيد از اوايل  زنبورهايفعاليت .گرفتند

هاي موميايي شده در ماه شروع شد و اولين شته

حدود يك هفته پس از اواسط بهمن ماه يعني 

-با افزايش تراكم شته. فعاليت زنبورها مشاهده شد

افزايش نيز  ميانگين درصد پارازيتيسم ،هاي ميزبان

پارازيتيسم در  بيشترين درصد به طوري كه .يافت

 هفته پس از پيك 2نيمه اول فروردين يعني حدوداً 

.  درصد مشاهده شد32ها، به ميزان جمعيت شته

 رصد پارازيتيسم در طول فعاليت شتهميانگين كل د

 كه از آن جايي ).4شكل ( درصد بود 13 حدود ،ها

ها حداكثر جمعيت زنبورها با حداكثر جمعيت شته

رسد اين فاكتور از توانايي منطبق نيست، به نظر مي

  .ها بكاهداين زنبور در كاهش جمعيت شته

بر روي ) 10(هايي كه مصدق در بررسي

بر روي شته مومي كلم  D. rapaeر پارازيتيسم زنبو

 25در اهواز انجام داده، ميزان پارازيتيسم حدود 

. درصد بر روي گياه كلم و تربچه نقلي بوده است

با بررسي دشمنان طبيعي شته ) 7(زاده ارجاس كاظم

  و كلم در اهواز، كفشدوزك هفت لكه اي مومي

. را گونه غالب معرفي نمود E. balteatusمگس 

آبادي و همكاران  مدرس نجفمطالعاتدر همچنين 

 در شته مومي كلم دشمنان طبيعيبر روي ) 9(

با فرواني  يلكه اهفت  كفشدوزكمنطقه سيستان، 

  وها درصد از كل جمعيت كفشدوزك3/58نسبي 

 درصد 3/68فرواني نسبي   باE. balteatusمگس 
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 بر هاو تغييرات جمعيت كل شته Diaeretiella rapaeرصد پارازيتسيم زنبور  تغييرات ميانگين د-4 شكل

  ، اهواز1386-87روي گياه كلزا در سال زراعي 

  

هاي سيرفيد بيشترين جمعيت از كل جمعيت مگس

   زنبورهمچنين. را به خود اختصاص دادند

 D. rapae  درصد گونه 2/91با فراواني نسبي 

 8/9 با فراواني نسبي P. aphidis  غالب و زنبور

 1راي و شارما. درصد در جايگاه بعدي قرار گرفت

  زنبور پارازيتوئيدبا بررسي ميزان كارايي ) 20(

 D. rapae هاي كلزا مشاهده نمودند بر روي شته

زنبور سم اين  درصد پارازيتيصحرايي،  در شرايطكه

 درصد و بر روي 89/36 تا 4/2 بر روي شته خردل

 .باشدمي درصد 02/11 تا 25/8 شته مومي كلم

سيم پارازيتدر بررسي ) 12 (2دسنيوكس و همكاران

  از زنبور  دو گونه،ر فرانسه دهاي كلزاشته

                                                 
1- Ray & Sharma 

2- Desneux et al. 

 Aphidius هاي با نام Braconidae  خانواده

matricariae Halidayو  D. rapae گونه  و

 كمتر  با فراوانيرا Aphidius ervi Halidayسوم

از روي  راD. rapae گونهو  شته سبز هلو از روي

اين تحقيق با  نتايج .گزارش كردند كلم مومي شته

، زاده ارجاسكاظم  از تحقيقاتنتايج به دست آمده

 تحقيقات نتايج و تا حدودي با  آبادينجفمدرس 

  .  مطابقت دارد)12 (همكاران و دسنيوكس

  

  سپاسگزاري

مركز تحقيقات بدين وسيله از همكاري 

 استان خوزستان كه زمين، طبيعيكشاورزي و منابع 

آب و ساير امكانات الزم براي اجراي اين پژوهش را 

همچنين از . نمايدفراهم نمود، سپاسگزاري مي
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  اهوازشهيد چمران دانشگاه معاونت محترم پژوهشي

هاي اجراي طرح، قدرداني به خاطر تأمين هزينه

  . گرددمي
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