
 

1395، بهار 1شماره  39گياهپزشكي (مجله علمي كشاورزي)، جلد   

 

 Anagasta بر تراكم جمعيت شب پره  Bracon hebetor Say تاثير زنبور پارازيتوئيد 

(Ephestia) kuehniella Zeller در شرايط آزمايشگاهي روي خرماي رقم ساير  
 

 3لطيفيانو مسعود  *2، علي اصغر سراج 1گلناز نادري

 

 

 ، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، ايران    ، دانشكده كشاورزيشناسيكارشناسي ارشد حشره  آموخته دانش -1

     )seraj.a@scu.ac.ir( ، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايراندانشيار حشره شناسي نويسنده مسئول:* -2

  رانيا ، اهواز،يريگرمس يها وهيقات خرما و مي، موسسه تحقيپژوهش اريدانش -3

  
 10/11/94تاريخ پذيرش:     27/03/93 تاريخ دريافت:

دهچكي  

در اين  انباري خرما است. بالپولكي پارازيتوئيد خارجي الرو برخي آفات Bracon hebetor Sayزنبور 

 Anagastaآرد  اي مديترانه شب پرهمراحل مختلف نشو و نمايي پژوهش تغييرات تراكم جمعيت 

kuehniella Zeller تحت تاثير زنبور پارازيتوئيد B. hebetor   در شرايط آزمايشگاهي  ماه 6به مدت

جعبه هاي شيشه اي صورت گرفت . جمعيت اول  ونتكرار در 3جمعيت در  2. اين آزمايش با  شد بررسي

الرو  500تنها شامل  زنبور پارازيتوئيد با نسبت جنسي برابر و جمعيت دوم (شاهد) 50الرو آفت و 500شامل 

شد در دوره اول اوج تراكم جمعيت  مشاهدهدر منحني تغييرات تراكم جمعيت دو دوره فعاليتي .د بوآفت 

و در دوره دوم در هفته  11و  8،  6،  11به ترتيب در هفته هاي  -الرو، شفيره و حشره كامل ،مراحل  تخم -

مختلف نشو و  حلانبارداري همواره تراكم جمعيت مرهفته ا 24در طول  . مشاهده شد 22و 21،20، 22هاي 

به  بود ، كمتر جمعيت فاقد زنبور پارازيتوئيد چشم گيري از ميزانآفت در حضور زنبور پارازيتوئيد به  نمايي

ي  جمعيت تخم، الرو، شفيره و حشرهبه ترتيب در  يبرابر 78/4و  2/4، 36/5، 25/5طوري كه حداكثر كاهش

اي  مديترانهكه اين حاكي ازكارايي باالي اين زنبور در پارازيته كردن الرو شب پره  شد هشاهدمآفت  كامل

  آرد و نهايتاً كنترل آن مي باشد

  

 تغييرات جمعيت،  Bracon hebetor Say ، دراي آ ي مديترانه پره ، شبها: خرماي رقم سايرواژهكليد 

 

  مقدمه
از  (.Anagasta kuehniella Z) آرد اي مديترانهپره  شب
زاي خرماي انباري،  ، دومين عامل خسارت Pyralidaeخانواده 

 Oryzaephilus surinamensis)پس از شپشه ي دندانه دار 

L.)  محصول وارد مي  اين ت سنگيني را بهساالنه خسار وبوده
 Kraszpulski and Davis, 1998; Esmaili et) سازد

al. 2005; Hartzer et al,. .2005) 

روز به  54اين حشره از تخم تا حشره كامل  ندگيچرخه ز 
به خرماهاي شب پره اين  . )Dehghan, 2004( انجامد ميطول 

كند. هر  هاي بسته بندي و انبارها حمله مي ها، كارگاه نخلستان
خرما را آلوده كند.  اين حشره در حبه  2حدود  استالرو قادر 

كنترل  پوشان در سال است. نسل هم 5شرايط انبار داراي 
هاي  به خصوص در كارگاهت انباري اين آف بيولوژيكي براي مهار

ها وجود دارد،  كش بندي كه محدوديت استفاده از حشره بسته
 ;Hamilton, 1967) ترسيم كرده است را آينده روشني
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Livdahl, 1979; Latifian, .2004; Aggelis et al., 

2005) 

ي  خانوادهاز  Bracon hebetor Say زنبور 
Braconidae هاي خانواده  پره الرو شب خارجي پارازيتوئيد

Pyralidae  باشد  ميآرد  اي شب پره مديترانهو به ويژه)Press 

et al, 1982(. ابتدا آفتهنگام پارازيته كردن ماده  هايزنبور ،
سيستم  ،و با تزريق زهر ايندنممي ريز خود را وارد بدن الرو  تخم

. الروهاي فلج به صورت ندكن ميفلج  را عصبي ميزبان
آنها متوقف  نشو و نمايولي  ها زنده مي مانند غيرمتحرك تا مدت

ميزبان روي الروهاي زنبورهاي ماده بعد از فلج كردن شود.  مي
روز تفريح  1- 2كنند. تخم ها پس از  بدن آن تخم گذاري مي

و الروهاي زنبور شروع به تغذيه از محتويات داخل بدن  شوند مي
نمايند. پس از طي دوره الروي (سه سن الروي)  ميزبان ميالرو 

ميزبان را ترك  ،انجامد، الروهاي زنبور روز به طول مي 3- 4كه 
 زنبور شوند. دوره شفيرگي ميتبديل به شفيره  آنكرده و در كنار 

از داخل شفيره خارج  كامله پس از آن حشر و باشد روز مي 4- 5
زياد ماده  وري زنبورزادآروز اول عمر ماده،  5در طول  .گردد مي

 زنبور يابد. هر ، اما بعد از آن به طور معني داري كاهش ميبوده
 گذارد تخم ميعدد  100حدود در طول زندگي خود ماده

(Ohh,. 1993; Gündüz and Gülel, 2005).  
 .Bبررسي تغييرات تراكم جمعيت زنبور  هدف از اين تحقيق

hebetor  و تحليلدرآاي  مديترانهو الرو آفت (شب پره ( 
حضور و غياب شرايط  دو سني جمعيت الرو آفت در فراواني
  مي باشد B. hebetorزنبور 

 

  مواد و روش ها

از  Bracon hebetor Say پارازيتوئيد كلني اوليه زنيور
  سازمان حفظ نباتات اهواز تهيه شد.

بر تراكم جمعيت شب  پارازيتوئيد تاثير زنبوربه منظور بررسي 
بر روي خرماي رقم ساير در شرايط  آرد اي مديترانه پره

متر  سانتي 50×50×40ابعاد  هاي ب شيشههاي  ، جعبهآزمايشگاهي
زنبور  آفت در حضورجعبه براي تيمار (جمعيت  3 .ندطراحي شد

زنبور در غياب جعبه براي شاهد (جمعيت  3 پارازيتوئيد) و
ها در فواصل  . روي بدنه جعبهندپارازيتوئيد) در نظر گرفته شد

دارينمونه بر طول برداشتن خرما در جهتسوراخ عدد  9مساوي 

يونوليت پوشانده پارچه ململ و سپس اين سوراخ ها با  .تعبيه شدها 
به حداقل  پره شبن فرار زنبور و الرو شدند، به طوري كه امكا

در زمان هاي الزم با برداشتن يونوليت ها تهويه الزم انجام رسيد. 
شد. دانه  خرما قرار داده گرمكيلو 12هر جعبه  وندرمي گرفت. 

 24اي، به مدت  هاي شيشه جعبه ونقبل از ريختن در هاي خرما
ار گرفتند، تا آفات گراد قر درجه سانتي - 18ساعت در دماي 

جمعيت اوليه و پنهان در آزمايش،  وجود خطاي ناشي ازاحتمالي و 
 با سترون كردن از طريق سرمادهي كامالً از بين برود. شرايط

(دماي  مشابه شرايط انبار بود نسبي دما و رطوبت نظراز  آزمايش
عدد  500. )درصد 60± 5نسبي  رطوبت درجه سانتيگراد و 27 2±

. پس از ها اضافه گرديد به هر يك از جعبه شب پره يكسن  الرو
با نسبت  عدد و 50،  زنبورها به تعداد الروها يك روز و اسقرار

   هاي تيمار رها شدند.  جعبه در 1: 1جنسي 
ها  اولين نمونه برداري دو هفته بعد از آماده سازي جعبه 

شد. روش  تكرارپس هر هفته نمونه برداري سصورت گرفت و 
به خرما  حبه  3از هر جعبه اين صورت بود كه   نمونه برداري به

 تخم، ده و تعدادشباز  سپس حبه ها. شد طور تصادفي برداشته مي
هاي  و زنبور (تنها در جعبه پره حشرات كامل شب ،شفيره الرو،

شد. براي شمارش تعداد تخم و  ميشمارش ها  درون آنتيمار) 
 گرم10سنين پايين شب پره،  ابتدا محلولي حاوي هايالرو

قطره  5تا  4سود و  ميلي ليتر 30آب مقطر،  ميلي ليتر 30نمك، 
ي  هاي ريش ريش شده متيلن بلو براي هر جعبه آماده شد. نمونه

. يك مگنت درون مي شدخرما درون ارلن حاوي محلول ريخته 
ت. گرفمي قرار  Heaterارلن انداخته شد و ارلن روي 

فلزي  دقيقه جوشيدن از دو صافي گرد 10محتويات ارلن پس از 
كه منافذ آنها به صورت ضربدري روي هم قرار  (ده مش)

و ماند  ميشد. محتويات جامد روي صافي مي داشت، عبور داده 
شد و به درون ظرف زيرين  ميمحتويات مايع از صافي رد 

ه از صافي روي بخش مايع رد شد مقداري نفت بي بو ريخت. مي
سه فاز دقيقه،  10. پس از گرفتدكانتور قرار  و درريخته شده 

فاز مياني روشن تر از فازهاي ديگر  كهمايع تشكيل شد  درمجزا 
تشكيل و  فاز به وضوح در داخل دكانتور 3بود. زماني كه 

 يكمشاهده شدند، مقداري از پايين مايع را خالي كرده و 
سانتيمتر از نفت بي  يكسانتيمتر از زير فاز مياني + فاز مياني + 
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بوي روي آن برداشته شد. مايع به دست آمده در پتري ديش 
كولر بررسي و به دقت تخم و الروهاي  وبين ريخته شده و زير

 ,Gündüz and Gülel( سنين مختلف آفت شمارش گرديد

راواني سني هاي جمع آوري شده از ف از روي داده .)2005
و از طريق  دمدندست آه ب يك سن رسيده به افراد ، حشره

حذف افراد درون ، هاي قبلي و شاهد مقايسه با نمونه برداري
- ان- در اين تحقيق از روش ك .دشجمعيت در هر سن محاسبه 

 براي تحليل) 1 ي معادله :فرمول كيريتاني و ناكاسوجي(ام 
 .)Kraszpulski and Davis, 1988( استفاده شد ها داده

و ممكن است  شود ميزمان معين ظاهر  در يك جمعيت هر سن
ناپديد شوند. با  ها در زماني با تبديل شدن به سن بعد در نمونه

) را نيز Yو   X( تخمين جمعيت هر سن مي توان جمعيت كل
  .تخمين زد

  ام- ان - ك روش

براي  )2و  1ي  (معادلهفرمول كيريتاني و ناكاسوجي از 
و شمارش تعداد تخم و الروهاي سنين مختلف شب ي  محاسبه

 Kraszpulski and( استفاده شدپره مديترانه اي آرد 

Davis, 1988(:  
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  )3  (معادله

به ميانگين زمان ورود به  D j دهد كهنشان مي 3فرمول 
فراواني و مساحت زير منحني θ ، پارامتر بقاءjمرحله رشدي 

  سني بستگي دارد.
فراواني هاي تجمعي  توانند براي دادهمي 3و  2معادالت  

،  باشد qتا   jسنيفراواني منحني   F j(t)كار روند. اگره سني ب
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  : )qتا  1از  j ( نددش    jتعدادي كه وارد مرحلهو 
θjj AM   )7ي  (معادله=*

Aگردد كه از آنچه كه نشان داده شد مشخص مي
Dو  *

كليد  *
نقه به فرض زتخمين بقيه پارامترها هستند. اين كار با روش ذو

    .انجام شد tn وt1  هاي  سني صفر در زمانفراواني 
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 i 1+شوند و تا زمان مي iحله روارد م  i +1و   iبين دو زمان 

  محاسبه شد: 11مانند از فرمول زنده مي
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  )10ي  (معادله
Fi1  تعداد افراد در تمام مراحل در نمونهi باشد و توانام مي - 

θ (ti+l –ti)  تخمين احتمال بقاء از زمان ti  تاti+1  است. بعضي
ها ممكن است قبل از نمونه برداري تلف شوند.  از وارد شده

ام وجود  i+1ام و  iبرداري  هبنابراين تعدادي كه در بين نمون
 تصحيح را bi  توان مقداراست. بنابراين مي bi دارند بيش از
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  )11ي  (معادله
براي  عالئم رياضي زير جهت آمار ها و پارامترهاي مختلف   

  كار رفته اند:ه ب همه معادالت زير

  q  مراحل رشدي تعداد  
 F j(t)جمعيت در مرحله  تعدادj   براي بخشي از جمعيت كه در

  نمونه برداري شده است. tزمان 
F j(t)  تعداد جمعيت در مراحل رشدي j  ،j+1 ،q…  براي

  نمونه برداري شده است. tبخشي از جمعيت كه در زمان 
M j   تعدادي كه وارد مرحله رشديj   مي شوند براي بخشي از

  .نمونه برداري شده است tجمعيت كه در زمان 
g j(x)   تابع احتمال تراكم ورود به مرحلهj  

µ  ميانگين زمان ورود به مرحلهj  
 e 

-θ
  احتمال بقا،  براي يك واحد زماني 

a j  مدت زمان مرحله رشديj 

w j  ويژه سن ء نرخ بقاj  
 

jA   سني مرحله رشدي  فراوانيسطح زير منحنيj  
A* j  سطح زير منحني براي مراحل رشدي j  ،j+1 ،q…   

 D j    سطح زير منحني)(ttf j  

D* j    منحنيسطح زير)(ttF j 

 P j(t) كه يك فرد در زمان  اين احتمالt  در مرحلهj  باشد.  
W(t) احتمال بقا، تا زمان     t 

g j(t)   تابع احتمال تراكمي زمان ورود به مرحلهj   
Pij    كه يك مشاهده در زمان  احتمال اينt در مرحلهj   باشد.  

 H j(t)كه فردي مدت زمان  احتمال اينt  يا واحد زماني كمتر
  .بگذراند jرا در مرحله 

 h j(t)كه مدت مرحله  احتمال اينj  برابرt  واحد زماني باشد.  
F ij    هر مرحلهفراواني  

براي  "كه نوشته شده fj (t)و   fj (t)بايد در تعريف هاي
دقت  "نمونه برداري شده است tبخشي از جمعيت كه در زمان 

و  ها بر اساس تخمين نمونه هستند نمود. منظور اين است كه اين
  .ندگير به عنوان پارامتر در نظر مي را سازي آنها طي فرآيند مدل

-tهاي ي هستند كه بين زمانيآنها tدر زمان  jي  افراد مرحله

a j وt    مرحلهواردj   شده و تا زمانt مانند. كافي است زنده مي
زيرا تمام افراد در مرحله قبل از  .توجه شود t-a jفقط به زمان از 

جهت محاسبه تغييرات   اند. آن مرده يا به مرحله بعدي تبديل شده
به وجود آمده در اثر زنبور پارازيتوئيد در جمعيت آفت از رابطه 

  زير استفاده شد. 
W(s)/ W=[W(s)-W(b)]نرخ كاهش   
W(b)  وW(s) نرخ بقاي جمعيت بين دو مرحله نشو و نمايي 

در اثر پارازيتيسم از رابطه  نما و ي نشو مقدار تغييرات طول دوره
  a(s)/ a=[a(s)-a(b)]گرديد.  زير محاسبه  

a ي نشوونما در اثر پارازيتيسم = نرخ كاهش طول دوره.  

)ln(
1

jwja
θ

−=
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كاهش جمعيت طي مراحل تغييرات به وجود آمده در روند 
رشدي مختلف در اثر پارازيتيسم با استفاده از رابطه زير قابل 

  محاسبه بود.
M(s)/ M=[M(s)-M(b)]  

M نرخ كاهش تعداد افراد وارد شده به مرحله نشوونمايي بعد  
 

  و بحث نتايج

نشوو تغييرات هفتگي تراكم جمعيت مراحل مختلف نتايج 
در دو جمعيت  )حشره كامل فيره وتخم، الرو، ش( نمايي آفت

شاهد ( بدون رهاسازي زنبورپارازيتوئيد) و تيمار (با رهاسازي 
 به شرح زير بود: زنبور پارازيتوئيد)

  تغييرات تراكم مرحله رشدي تخم آفت - الف

دو دوره  تخم آفت در منحني تغييرات تراكم جمعيت مرحله
تا حدود فعاليتي وجود داشت. دوره اول از هفته اول شروع شد و 

يازدهم  خم در حدود هفتههفته پانزدهم ادامه داشت. اوج تراكم ت
و تا هفته بيست  شروع شدافتاد. دوره دوم از هفته شانزدهم اتفاق 

و چهارم ادامه داشت. اوج تراكم تخم در اين دوره حدود هفته 
در تيمارهاي رهاسازي  پره تراكم تخم شببيست و دوم بود. بين 

دون رهاسازي زنبور) تفاوت معني داري وجود زنبور و شاهد (ب
). تراكم تخم در df= 23و  P ،13/4=Z=000036/0(داشت 

رهاسازي زنبور نسبت هفته انبارداري همواره در تيمار  24طول 
، برابر) 25/5(در حدود  به نسبت قابل توجهيبه  تيمار شاهد 

  ).1(شكل كمتر بود 
  تغييرات تراكم  الرو آفت - ب

هفته انبارداري، دو اوج فعاليت در منحني تغييرات  24طي 
تراكم جمعيت الرو آفت مشخص بود. دوره اول از هفته اول 

يازدهم ادامه داشت. اوج تراكم جمعيت الرو  آغاز شد و تا هفته
پيوست. دوره دوم از هفته  در اين دوره در هفته ششم به وقوع 

ادامه داشت و دوازدهم آغاز گرديد و تا هفته بيست و چهارم 
اوج تراكم جمعيت الرو در اين دوره در هفته بيستم مشاهده شد. 
بر اساس اين نتايج بين تيمارهاي داراي زنبور پارازيتوئيد و شاهد 

و  P ،36/4=Z=000013/0وجود داشت ( داري تفاوت معني
23=df تراكم جمعيت الروها درون توده خرماي تيمار شده .(

ري همواره به نسبت قابل توجهي (در هفته انباردا 24در طول 
  ).2بود (شكل تر  برابر)، از شاهد  كم 36/5حدود 

 

 

 هفته انبارداري خرماي رقم ساير 24اي آرد طي  تغييرات تراكم جمعيت تخم شب پره مديترانه -1شكل

Figure1. Mediterranean flour moth eggs population density during 24 weeks of storage on sayer date cultivar 
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  هفته انبارداري خرماي رقم ساير 24اي آرد طي  مديترانهي  پره تغييرات تراكم جمعيت الرو  شب -2شكل
Figure 2. Mediterranean flour moth larvae population density during 24 weeks of storage on sayer date cultivar 

 

 

   آفت شفيره تغييرات تراكم -ج

دو دوره فعاليتي در منحني  ،هفته انبارداري 24 ولدر ط 
وره تغييرات تراكم جمعيت شفيره آفت قابل تشخيص بود. د

و تا هفته سيزدهم ادامه داشت.  اول از هفته دوم شروع شد
اوج تراكم جمعيت شفيره در اين دوره در حدود هفته 
هشتم ثبت گرديد. دوره دوم از هفته چهاردهم شروع شد و 

اشت. اوج تراكم جمعيت بيست و چهارم ادامه دتا هفته 
اين دوره در حدود هفته بيست و يكم ثبت شد. شفيره در 

داراي زنبور  هايتيمار تراكم جمعيت شفيره در بين
 تفاوت معني داري وجود   داشتپارازيتوئيد و شاهد 

)00004/0=P ،57/4=Z  23و=df هفته  24). در طول
 تيمارتراكم جمعيت شفيره آفت در  همواره ،انبارداري

برابر)،    2/4داراي زنبور به نسبت قابل توجهي (در حدود 
  ).3(شكل  بودتر  از تيمار شاهد كم

  تغييرات تراكم  حشرات كامل آفت  -د

هفته انبارداري دو دوره فعاليتي در منحني  24در طول 
تغييرات تراكم جمعيت حشره كامل آفت ثبت شد. دوره 

انزدهم ادامه داشت اول از هفته چهارم شروع شد و تا هفته پ
يازدهم ثبت شد. دوره دوم از هفته   و اوج آن در هفته

شانزدهم شروع شد و تا هفته بيست و چهارم ادامه داشت و  
اوج آن در حدود هفته بيست و دوم اتفاق افتاد. بر اساس 
اين نتايج، بين تراكم حشرات كامل در تيمارهاي رهاسازي 

ود   داشت زنبور و شاهد تفاوت معني داري وج
)00002/0=P ،25/4=Z  23و=df تراكم جمعيت حشرات .(

هفته  24كامل در توده خرماي تيمار شده با زنبور در طول  
 78/4انبارداري همواره به نسبت قابل توجهي (در حدود 

 ).4بود (شكل تر  برابر)، از تيمار شاهد  كم
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  هفته انبارداري خرماي رقم ساير 24اي آرد طي ي مديترانه پره تغييرات تراكم جمعيت شفيره شب -3شكل
Figure 3. Mediterranean flour moth pupae population curve during 24 weeks of storage on sayer date cultivar 

 

 

  هفته انبارداري خرماي رقم ساير 24اي آرد در طول   ي مديترانه پره منحني تغييرات تراكم جمعيت حشره كامل شب -4شكل
Figure 4. Mediterranean flour moth adult population density during 24 weeks of storage on sayer date cultivar 

 
آفت در حضور و سني جمعيت اواني تحليل فر

  غياب پارازيتوييد

هاي وفور سني جمعيت  آفت بر روي رقم  پارامترهاي داده
ارايه   1غياب زنبور پارازيتوئيد در جدول  ساير در  حضور و

مقايسه نرخ بقاي جمعيت بين دو در اين جدول اند.  شده

در تيمارهاي رهاسازي زنبور و شاهد   ) Wjي رشدي ( مرحله
نشان  داد كه نرخ بقا يا انتقال جمعيت از يك مرحله  نشو و 
نمايي به مرحله نشو و نمايي ديگر در تمام مراحل در جمعيت  
داراي زنبور پارازيتوئيد، كمتر از جمعيت شاهد  بود. در هر دو 
جمعيت، بيشترين تلفات در انتقال از مرحله الروي به شفيرگي 
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پس از آن، بيشترين  افتاد. اتفاق  ي الروي) (يعني در مرحله
ي  تخم به الرو (يعني در مرحله  انتقال از ي تلفات در  مرحله

  گرفت صورت تخم) 
تغييرات به وجود آمده در اثر زنبور ه محاسب نتايج

مراحل  نشو و نمايي مختلف  پارازيتوئيد در جمعيت آفت در
درج گرديده است. بيشترين كاهش بقا در مرحله  5در شكل 

تخم و پس از آن به ترتيب در  مراحل الرو و شفيره  اتفاق 
  افتاد. 

طول مدت مرحله نشو و نمايي  1در جدول  ajپارامتر 
دهد. بيشترين طول دوره نشو و نمايي  مربوطه را نشان مي

مربوط به مرحله الرو بود و پس از آن مراحل   تخم و شفيره 
قرار داشتند. پارازيتيسم باعث ايجاد كاهش شديدي در طول 

  دوره زندگي تمام مراحل   نشوونمايي شد.
 ي نشوونما در اثر ش طول دورهنتايج محاسبات نرخ كاه

ارايه گرديده است. بر اساس اين  6) در شكل aپارازيتيسم (

شكل، بيشترين كاهش طول دوره به ترتيب در مراحل  نشو و 
  نمايي  الرو، شفيره و تخم آفت  اتفاق افتاد.

تعداد افراد وارد شده به مرحله رشد بعد را  Mj پارامتر
گردد، به  مالحظه مي 1جدول  دهد. همان طور كه در نشان مي

تدريج از مرحله رشدي تخم تا حشره كامل تعداد افراد وارد 
اين  ) كاهش يافت  وMjشده به مرحله نشوونمايي بعد (

كاهش همواره در جمعيت تيمار شده با زنبور از جمعيت شاهد 
  بود. تر  سريع

نرخ كاهش تعداد افراد وارد شده به مرحله ي  نتايج محاسبه
درج گرديده است. يشترين اين  7نمايي بعد در شكل نشوو

كاهش مربوط به مرحله رشدي الرو  بود  و پس از آن مراحل 
  رشدي تخم، شفيره و حشره كامل قرار داشتند.

  

  

هاي آفت تيمار شده با زنبور پارازيتوئيد و شاهد بر روي خرماي رقم ساير جمعيتهاي وفور سني براي  پارامترهاي داده - 1جدول
Table 1- Age abundance data parameters for pest populations treated with parasitoid wasps and 

control on sayer date cultivar 

_______________________________________________________________ 

     Populations     Stage phase Aj  Dj  Bj  wj  aj  Mj 

_________________________________________________________________________________ 

B. hebetor Eggs 508.96 8484.35 16.67 0.1686 0.7174 1250.53 

Release Larvae 87.16 1206.75 13.84 0.4686 0.3054 210.78 

 Pupae 40.96 593.7 14.49 0.4181 0.3514 98.78 

 Adults 17.2  268.5 15.61     _      _  41.29 

 

Control Eggs 1018.75 17657.45 17.33 0.1965 1.0622 1493.48  

 Larvae 212.55 3385.55 15.92 0.431 0.5493 293.41 

 Pupae 92.7  1443.25 15.67 0.420 0.5664 126.48 

 Adults 39.5  626.55 15/86    _      _  53.11 

_________________________________________________________________ 
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در  B. hebetorراي آرد در اثر پارازيتيسم زنبو بقا در مراحل مختلف نشو و نمايي شب پره  مديترانه مقايسه نرخ كاهش -5شكل

 خرماي رقم ساير

Figure 5. Comparison in reduction of  survival rate at different developmental stages of Mediterranean 

flour moth caused by parasitism of B. hebetor on sayer date cultivar

   

  
  

اي آرد در اثر پارازيتيسم توسط  ي مديترانه نمايي  شب پره و مراحل  مختلف نشو   ي مقايسه نرخ كاهش طول دوره - 6شكل 

  درخرماي رقم ساير B.hebetor زنبور
 

Figure 6. Compare of reduction in developmental stages of the Mediterranean flour moth caused by 

parasitism of B. hebetor on sayer date cultivar 
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نمايي مختلف شب پره    و نمايي بعد در مراحل  نشو و ي نشو به مرحلهمقايسه نرخ كاهش تعداد افراد وارد شده  - 7شكل 

  در خرماي رقم ساير B. hebetor آرد در اثر پارازيتيسم زنبوراي  مديترانه
Figure 7. Compare of reduction rate of individuals entering each developmental stage of the 

Mediterranean flour moth caused by parasitism of B. hebetor on sayer date cultivar 

 

 
شود،  مالحظه مي 4تا  1هاي  همان طوركه در شكل

مشابه ساير مطالعات، آمارها يك منحني طاقي شكل 
نكته قابل توجه اين است كه در تحليل اند.  تشكيل داده

نبايد اوج منحني  اي آرد ي مديترانه پره شب جمعيت
را با تعداد كل  ي آن تراكم  مراحل رشدي چهارگانه

افرادي كه در طول يك دوره يا نسل به اين مرحله 
اند در نظر گرفت، بلكه تراكم هر مرحله رشدي  رسيده

در هر زمان شامل تعداد كل افراد وارد شده به آن مرحله 
هاي جمعيتي است كه در اثر كامل  در طول دوره نسل

 برداري از آن مرحله شدن يا مرگ و مير تا لحظه نمونه
 :سيستم دو نكته  حائز اهميت استاين اند. در  خارج شده

اند  هايي كه وارد مرحله الروي شده يكي تعداد كل تخم
و ديگري تعداد كل الروهايي كه به مرحله نشو و نمايي 

زاي آفت  قرار دارد،  شفيره كه پس از مرحله خسارت
، باالترين نسبت الرو 2اند. بر اساس شكل  وارد گرديده

عيت شاهد نسبت به جمعيت تيمار شده با زنبور در در جم

بود  كه در هفته يازدهم   33/4دوره فعاليتي اول معادل 
توان نتيجه  ها مي . با توجه به اين نسبتگيري شد اندازه

گرفت كه زنبور پارازيتوئيد در هر دو دوره فعاليت 
آرد به  اي الروي بر روي جمعيت الرو شب پره مديترانه

ر شده است.  با افزايش طول دوره انبارداري، خوبي مستق
به تدريج سازگاري بين ميزبان و پارازيتوئيد افزايش 
يافته است، به طوري كه نسبت استقرار در دوره فعاليتي 

درصدي را نشان  3/23، يك افزايش آفت مزبور دوم
هاي تغييرات هفتگي تراكم دو  داد. به كمك منحني

توان در خصوص زمان  يم تفي آ جمعيت مورد مطالعه
از طريق  B. hebetorرهاسازي يا حمايت از زنبور 

رهاسازي اشباعي نيز تصميم گيري به عمل آورد. سوابق 
هايي كه براي  درصد تالش 34دهند كه فقط  نشان مي

استقرار دشمنان طبيعي به عمل آمده موفق بوده است 
)Press et al., 1982( 66.  در توضيح علت شكست 

موارد متعددي ذكر شده كه در ميان آنها تكنيك  درصد،
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 ,.Press et al(رهاسازي بسيار حائز اهميت است 

. در ميان عوامل تكنيكي، زمان رهاسازي نيز )1982
هاي تغييرات فصلي تراكم  اهميت ويژه اي دارد. منحني

حضور زنبور آرد در  اي جمعيت الرو شب پره مديترانه
پارازيتوييد و شاهد نشان داد كه  زنبور فعاليت خود را از 

نمايد. به عبارت ديگر، يك تاخير دو  هفته سوم آغاز مي
  B. hebetorاي در زمان شروع پارازيتيسم زنبور  هفته

وجود داشت. اين در  فعاليت آفت مزبور در دوره اول
ه انتقال شرايطي بوده است كه در آزمايش ها ي انجام شد

جمعيت ميزبان و پارازيتوئيد به صورت هم زمان صورت 
 .Bگرفته است. با جلو انداختن زمان رهاسازي زنبور  

hebetor پره   نسبت به زمان استقرار الروهاي شب
آمده  بر روي خرما، تأخير به وجود دراي آ مديترانه

تواند خسارت اقتصادي  كه مي درآغاز فعاليت پارازيتوئيد
حصول وارد نمايد، جبران مي شود. از طرف ديگر با به م

اين اقدام، ضريب كارايي زنبور پارازيتوئيد جهت استقرار 
افزايش  پره بر روي جمعيت مراحل مهم نشوونمايي شب

يابد. از سوي ديگر، از هفته دوازدهم به بعد، تراكم  مي
جمعيت پارازيتوئيد مقداري كاهش نشان  داد. اين 

تا پاسخ زماني آن  شدرازيتوييد باعث كاهش جمعيت پا
با  پره دوم فعاليت شب ي به جمعيت الرو آفت در دوره

به همين دليل، رهاسازي مجدد اين  .همراه باشد كاهش
هفته پس  12زنبور پارازيتوئيد به صورت اشباعي حدود 

تواند نقش چشم گيري در افزايش  از رهاسازي اول مي
آن بر روي الرو  شب كارايي مبارزه بيولوژيك توسط 

  در شرايط انباري خرما داشته باشد.  اي آرد پره  مديترانه
 .Bاطالعات حاصل در مورد فراواني زنبور 

hebetor  آرد به عنوان  اي و الرو شب پره مديترانه
تواند در محاسبه تعداد الرو موثر در بروز  ميزبان،  مي

 24خسارت در واحد نمونه  طي زمان نمونه برداري كه 
هفته انبارداري خرما بوده و يا پيش بيني تغييرات جمعيت 
اين شب پره نيز به كار رود.  نظير چنين مطالعاتي براي 

اقدامات الزم آفات مشابه پيشنهاد شده و به وسيله آن 
 Press et(براي تضعيف آفت پيشنهاد گرديده است 

al., 1982( تعدادي از  محققان اختالف در ظهور .
فصلي پارازيتوئيدها را ناشي از رقم و فنولوژي گياه 

 Faarel and tafcansدانند.  ميزبان و پارازيتوئيد مي
مثل مهاجرت و  شناختي معتقدند كه عوامل  بوم (2005)

زيستگاه نقش مهمي در نوسانات جمعيت و  انتخاب
كارايي زنبورهاي پارازيتوئيد دارند. البته در شرايط 
سيستم مورد استفاده در اين پژوهش، كه كاربرد زنبور 

B. hebetor باشد، عوامل در محيط بسته انبار خرما مي 
ارايي پارازيتيسم محدودتر دهنده ك كاهش شناختيِ بوم
  باشند.  مي

كه در بررسي استقرار و كارايي اين موضوع دوم 
اي آرد حائز اهميت است،  ي مديترانه زنبور روي شب پره

آفت در حضور و   بررسي مرگ و مير و  بقاي جمعيت
 .Bي زنبورباشد كه اثر كم غياب زنبور پارازيتوييد مي

hebetor  .بركاهش جمعيت آفت را مشخص  مي نمايد
فراواني سني كه   هاي تحليلي نظير روش تحليل  تكنيك

در اين تحقيق مورد استفاده قرار  گرفتند، امكان محاسبه 
به حد باالي كارايي  زنبور پارازيتوئيد و تلفات وارده 

در يك محدوده زماني مشخص را به وجود آفت 
آورد. بر اساس نظر الينكتون حد نهايي كنترل  مي

كنندگي، حداكثر ميزان تلفاتي است كه زنبور 
تواند  در  پارازيتوئيد به عنوان يك عامل بيولوژيك مي

جمعيت ميزبان (آفت) ايجاد كند. اين مقدار برابر است با 
تعداد كل تلفاتي كه به ميزبان مورد حمله قرار گرفته،  

نرخ كاهش افراد وارد شده به  6شود. در شكل  وارد مي
 اي آرد مراحل   مختلف نشو و نمايي شب پره  مديترانه

نشان داده شده   ، B. hebetorر اثر فعاليت زنبور د
حداكثر مقدار كاهش مربوط به مرحله الروي شب . است

. اما به بوده استپره بود كه ميزبان مستقيم اين زنبور 
)  5اين مرحله نشوونمايي (شكل  دنبال كاهش  بقاي 

اهش قابل توجهي در بقاي ساير مراحل نشو و نمايي نيز ك
به دنبال آن   تعداد افراد وارد شده به مشاهده شد و 

هاي بعد  مراحل   بعدي نشو و نما كه جمعيت نسل
سازند،  كاهش چشمگيري يافت. يك  را ميپره  شب
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دشمن طبيعي موفق لزوماً نبايد تلفات سنگين در جمعيت 
آورد، بلكه   اگر بتواند بيشترين سهم  ميزبانش به وجود  

هاي آفت در يك نظام  را در تغييرات جمعيت بين نسل
. رود منظم داشته باشد، دشمن طبيعي موفقي به شمار مي

 B. hebetorنتايج تحقيق حاضر نشان  داد كه زنبور  
پتانسيل الزم براي تنظيم تغييرات  موقت جمعيت 

هاي مختلف  را در بين دورهاي آرد  ي مديترانه پره شب
رخصوص دارد. البته قضاوت د در شرايط انبار فعاليت آن

كارايي دقيق  اين زنبور نياز به تكميل مطالعات از طريق 
رهاسازي آن در شرايط طبيعي و استفاده از روش هاي 

 ,Ohh)تكميلي نظير تكنيك تفكيك عوامل كليدي 

دارد. اين تكنيك روشي است كه امكان پي  (1993
هاي  بردن به  عوامل موثر بر مرگ و مير  آفت طي نسل

 ,Holling, 1959; Ohh) سازد يمختلف را فراهم م

توان اثر اين زنبور را  . به كمك اين تكنيك مي(1993
در مقايسه با ساير عوامل موثر بر جمعيت شب پره  

مقايسه نمود و درجه اهميت آن را  اي آرد مديترانه
  برآورد كرد.   

بررسي تغييرات دوره اي جمعيت شب پره آرد تحت 
هوم تعيين كل افرادي از به مف B. hebetorتاثير زنبور 

اند به مراحلي از دوره  هاي آفت است كه توانسته نسل
 B. hebetorرشد وارد شوند و به سبب فعاليت زنبور 

توان در  ترين اطالعات جمعيتي كه مي بميرند. معمول
آرد تحت تأثير و  اي رابطه با جمعيت شب پره مديترانه

دست آورد، تغييرات  بهB. hebetor بدون تأثير زنبور

فصلي تراكم جمعيت مراحل مختلف نشو و نمايي شب 
  باشد. آرد با تغذيه از خرما مي اي پره مديترانه

 

  نتيجه گيري 

 B. hebetorسوابق تحقيقاتي زنبور    بر اساس
عامل مناسبي براي كنترل بيولوژيكي شب پره آرد است 

(Ohh, 1993)مشخص شد كه در   . در اين پژوهش
يط آزمايشگاهي پتانسيل كاربرد آن در شرايط شرا

  انبارداري خرما نيز وجود دارد، زيرا:
هاي باال و پايين  در تراكمB. hebetor زنبور 

به صورت وابسته اي آرد  جمعيت الرو شب پره مديترانه
به انبوهي عمل كرد.  برخورداري از اين نوع واكنش   

  باشد.  براي داشتن يك عملكرد مناسب ضروري مي
در هر دو  B. hebetorاستقرار زنبور پارازيتوئيد 

در شرايط  اي آرد انهي مديتر دوره فعاليت شب پره
انبارداري خرما به خوبي انجام  شد و به تدريج با افزايش 

دوره انبارداري، ميزان استقرار زنبور نيز افزايش   طول
  يافت.

از پتانسيل الزم براي تنظيم  B. hebetorزنبور 
در بين  اي آرد ي مديترانه پره تغييرات موقت جمعيت شب

هاي مختلف فعاليت  آن در شرايط انبارداري خرما  ه دور
   .بودبرخوردار 

 

  گزاريسپاس

همكاري موسسه  ازنويسندگان بدين وسيله 
 همچنين سيري وتحقيقات خرما و ميوه هاي گرم

  .نددانشگاه شهيد چمران اهواز كمال تشكر را دار
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Abstract 

Bracon hebetor Say is larval ectoparasitoid of some lepidopterian stored date pests. In 

this study, the change in population density of the Mediterranean flour moth Anagasta 

kuehniella Zeller affected by parasitoid B. hebetor for 6 months was studied in vitro. 

Two populations with three replications were done in glass boxes. The first population 

consisted of 500 pest larvae and 50 parasitoids with an equal sex ratio of the population 

and the second (control) included only 500 pests' larvae. Population density variation 

was observed in two periods. Population density (egg, larva, pupa and adult stages) was 

highest in the first period at week 11, 6, 8 and 11 respectively, and in the second period 

at weeks 22, 21, 20 and 22. During the 24 weeks of storage, different stages of the pest 

population density in the presence of parasitoid wasp were always significantly less 

than that of population control. In this way, maximum reduction of 5.25, 5.36, 4.2 and 

4.78 fold was observed for eggs, larvae, pupae and adults, respectively. This implies 

the efficacy of B. hebetor in parasitizing the Mediterranean flour larvae and ultimately 

controling it. 

 

Keywords: Sayer date cultivar, Bracon hebetor Say, Population fluctuation, Anagasta 

kuehniella Zeller 

 


