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 در شكستن (Pyriproxyfen) آدميرال هورمون شبه استفاده از ، مناسبتعيين زمان 

 Trissolcusتهيه تخم براي زنبور و .Eurygaster integriceps Putدياپوز سن گندم  

grandis Thomson  پارازيتوئيدتخم سن گندم  
  3و عليرضا حق شناس 2، بيژن حاتمي*1حكيميالهام 

  

  

  )elina_esf_1363@yahoo.com( كارشناس ارشد حشره شناسي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد خوراسگان :مسوولنويسنده  -*1

 دانشگاه آزاد خوراسگان ،دانشكده كشاورزي استاد گروه گياهپزشكي، -2

  ر بخش تحقيقات گياه پزشكي اصفهانپژوهشگ -3

  19/11/92 :تاريخ پذيرش    27/2/92 :تاريخ دريافت

 
  چكيده

 زنبور پارازيتوئيد .باشد گندم و جو در ايران مي مزارعآفت   .Eurygaster integriceps Putگندمسن 

Trissolcus grandis Thomson هدف از اين تحقيق . تخم سن گندم است ييكي از مناسبترين ميزبان ها

 .Tزنبور  گندم توسطشكستن دياپوز سن گندم با استفاده از هورمون آدميرال و تعيين ميزان پارازيتيسم تخم سن 

grandis طور به  در هزار 2درصد به ميزان  10سن هاي جمع آوري شده با آدميرال  .بود گونه تخمها روي اين

 4و هر تيمار شامل ) تير، مرداد، شهريور، مهر(تيمار زماني  4اين آزمايش در . موضعي روي سطح شكمي تيمار شدند

و در  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار . نيز در نظر گرفته شد) لبدون آدميرا(يك تيمار شاهد . بود تكرار

نتايج نشان داد كاربرد هورمون جواني آدميرال . قالب طرح كامال تصادفي مورد تجزيه تحليل آماري قرار گرفت

م مي شود در ماههاي تير، مرداد، شهريور و مهر كه سن گندم در دياپوز بسر مي برد باعث شكستن دياپوز سن گند

بيشترين درصد تخم گذاري با  سال بين ماه هاي مختلف . و سن ها شروع به جفت گيري وتخم ريزي مي كنند

بنابراين چنين . مربوط به تيرماه بوددرصد  60پارازيتيسم تخم سن گندم با حدودبيشترين درصد  درصد و 6/39

وز سن گندم جهت تخم گيري از آن ها براي استنباط مي شود كه تيرماه مناسب ترين زمان براي شكستن دياپ

مهر نيز نشان  هاي تير، مرداد، شهريور و در ماهپارازيتوئيد مقايسه درصد خروج زنبور. زنبورهاي پارازيتوييد باشد

داد كه در تمام اين ماه ها هيچكدام از زنبورها قادر به خروج از تخم سن نبودند و گذشت زمان كمكي به حل 

  .دراين مشكل نك

  

  دياپوز، پارازيتوئيد، هورمون جواني  سن گندم، : واژه ها كليد

 
  مقدمه

مهمترين  Triticum aestivum Linnaeus گندم

محصول كشاورزي در ايران و جهان محسوب مي شود و 

ل مي يدرصد منابع غذايي مردم جهان را تشك 20حدود 

اما مناطق عمده كشت آن نواحي ). 1378ارزاني، (دهد 

طبق . اروپا،آسيا و آمريكاي شمالي مي باشد معتدله

درصد سطح  70آمارهاي مختلف كشاورزي، بيش از 

زير كشت محصوالت زراعي در جهان به كشت غالت 

درصد آنرا گندم در  22اختصاص دارد كه از اين مقدار 

  ). 1371كريمي، ( برمي گيرد

در ايران سطح زير كشت گندم در سال زراعي 

هكتار بوده است كه از  395،856،3حدود  1390-1391

هكتار زير كشت ديم و مابقي زير  253431اين ميان 

استان اصفهان سطح زير كشت  در. كشت آبي بوده است

هكتار بوده  64000 1391-1390گندم در سال زراعي 

هكتار زير كشت ديم و  14000است كه از اين ميان 
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سايت وزارت جهاد ( مابقي زير كشت آبي بوده است

  .)1391شاورزي، ك

، آفتي .Eurygaster integriceps Put گندمسن 

است بومي، سازگار با شرايط اقليمي و زراعي كشور ما و 

بيشترين صدمه كيفي و كمي را به گندم و جو وارد مي 

سابقه تاريخي، خسارت اقتصادي و گستره حضور . كند

اين آفت در سطح كشور، سن گندم را كماكان به عنوان 

يدي و استراتژيك محصوالت زراعي جلوه گر آفت كل

  .)1379رجبي،(مي سازد

سن گندم داراي دشمنان طبيعي فراواني است كه از 

تكثير فوق العاده اين آفت در طبيعت جلوگيري مي 

يكي از دشمنان طبيعي مهم سن گندم، زنبورهاي . كنند

مي  Scelionidaeپارازيتوئيد تخم سن گندم از خانواده 

الوه بر نابود كردن تخم سن و اثر كنترلي باشند كه ع

روي جمعيت آفت با توجه به حذف تخمهاي اوليه سن 

گندم از طريق پارازيتيسم در شرايط طبيعي، زمان ظهور 

  ) 1383عبدالهي،(آفت را نيز به تعويق مي اندازد 

روي دياپوز  )1966( ٢بليكن استاف و ١بورز

  Hypera postica Gyllenhalسرخرطومي برگ يونجه

به تحقيق پرداختند وبيان نمودند كه عدم ترشح هورمون 

جواني از اجسام آالتا  باعث بروز دياپوز در سرخرطومي 

برگ يونجه مي شود، به طوري كه مي توان اين جريان 

را با به كار بردن يك ماده هورمون مصنوعي فعال مختل 

خود را با شبه هورمون جواني ترنس نظريهآنها .نمود

انجام دادند  3)فارنسنيك-اپوكسي-استرمتيل اسيد(ترنس

و توانستند دياپوز را در سرخرطومي برگ يونجه با به 

كار بردن روي حشرات كامل به صورت كاربرد موضعي 

ميكروگرم از اين شبه هورمون، به  100و  50با مقادير 

نيز مطالعاتي در  )1967(4و همكاران كونين. پايان برسانند

 Oulemaسك برگخوار غالت مورد دياپوز سو

                                                           
1- Bowers 
2- Blickenstaff 
3-Trans trans (ester methyl acid 10,11 –

epoxyfarnesenic) 
4-Connin et al. 

melanous Linnaeus  انجام دادند و دياپوز را كه به طور

هفته طول مي كشد به كمتر از يك هفته 12-10متوسط 

در اين مطالعه سوسك هايي كه . تقليل دادند

حدوديك هفته از دياپوز آن ها گذشته بود انتخاب در

كردند و با شبه هورمون جواني ترنس ترنس با دزهاي 

ميكروگرم استون 1ميكروگرم در  100و 50، 10، 1/0

در اين سوسك ها جفت گيري در روز . تيمار نمودند

پنجم بعد از تيمار شدن و تخم ريزي در روز هفتم به بعد 

  . مشاهده شد

اثر هورمون جواني را روي ) 1975( 5آكايكهو يو گيا

 Ostrinia nubilalisدياپوز كرم ساقه خوار اروپايي

Hubner رسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه هرگاه بر

الروهاي غير دياپوزي با شبه هورمون جواني تيمار شوند، 

دوره الروي طوالني شده و رشد گنادها به تعويق مي 

اما با قطع اجسام آالتا شفيره شدن الرو هاي در حال . افتد

بدين ترتيب نتيجه گرفتند كه . دياپوز شدت مي يابد

هاي اين حشره به وسيله هورمون جواني دياپوز در الرو

  .كنترل مي شود

طي بررسي هايي كه )  1976 ( 6نمت  و وارجاس

 انجام دادند  Eurygaster maura Linnaeusروي سن

به اين نتيجه رسيدند كه وقتي اين حشره را قبل از دياپوز 

با  كاربرد موضعياز مزارع جمع آوري نموده و به طريق

به 3R-2048s و  4Hz-33نيشبه هورمون هاي جوا

ميكروگرم در هر حشره تيمار  200و 50ترتيب با دزهاي 

كنند، دوره تغذيه تابستاني حشره طوالني مي شود و با به 

قبل از بلوغ، در وقوع  7وجود آمدن قدرت باروري بالقوه

 .دياپوز خلل ايجاد مي شود

عمل غدد درون ريز در مغز را،  )1977 ( 8هودكوا

 Pyrrhocori sapterusحشره ماده سن روي دياپوز 

Linnaeus اين محقق با انجام . مورد بررسي قرار داد

جابجا كردن اجسام آالتاي ماده هاي در حال ها  آزمايش

                                                           
5-Yagi &Akaike 
6-Varjas 
7-Fecundity 
8-Hodkova 
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دياپوز، در شرايط روزكوتاه، نقش مغز را در مهار كردن 

فعاليت اجسام آالتا مورد تحقيق قرار داد و عملكرد غدد 

ميزان تخمريزي مورد ارزشيابي جابجا شده را به وسيله 

غدد فعال در حشرات ماده كه در شرايط . قرار داد

روزبلند قرار دارند، تا زمان طوالني پس از قرار گرفتن 

اين حشرات در شرايط روزكوتاه، فعاليت خود را حفظ 

در مقابل هنگامي كه اجسام آالتا همراه با مغز . مي كنند

مغز، اجسام (هاي عصبي درون مغز  مجموع سيستمو

از ماده هاي در شرايط روزبلند به ) كاردياكا، اجسام آالتا

ماده هاي در شرايط روزكوتاه منتقل كردند، طوري كه 

ارتباطات عصبي بين مغز و اجسام آالتا برقرار باشد، 

بنابراين مي توان اين . اجسام آالتا غير فعال باقي مي ماند

جسام آالتا از نتيجه را گرفت كه در شرايط روزكوتاه ا

  .شودطريق ارتباطات عصبي با مغز مهار مي 

مطالعاتي در مورد اثر  )1974( 1ديكامبي سليس و ه

هورمون جواني روي رشد تخمدان چند گونه از مگس 

 موضعيكاربرد . هاي سركه در حال دياپوز انجام دادند

هورمون جواني روي مگس هاي ماده بارور در حال 

اپوز در اين مگس ها به پايان دياپوز، باعث شد كه دي

در . روز كامل شدند 10برسد و اووسيت ها در عرض 

مگس هاي تيمار شده با هورمون جواني پروتئين هاي 

زرده، هم در همولنف و هم در تخمدان ها پيدا شد كه 

نشان مي دهد هورمون جواني مقدار پروتئين زرده را 

گس پروتئين هاي زرده در همولنف م. كنترل مي كند

هاي در حال دياپوز پيدا شد ولي در تخمدان هاي آنها 

 .وجود نداشت

هورمون  شبهروي اثر  )1976( 2بورو و همكاران

 - پيريپروكسي فن -متوپرين-فنوكسيكارب(جواني 

بر دياپوز و قابليت عملكرد توليدمثلي ) هيدروپرين

تحقيقات آنها . حشرات نر سن گندم به تحقيق پرداختند

روند رشدي سيستم عملكرد توليدمثلي نشان داد كه 

حشرات نر جوان سن گندم با تكميل تغذيه جهت تجمع 

                                                           
1- Kambysellis & Heel 
2- Burov et al. 

بلكه پس از آنكه سن ها شود  ذخاير چربي متوقف نمي

  . به دياپوز رفتند نيز اين عمل ادامه دارد

تحقيقاتي را پيرامون نقش  )1990( 3همكارانشال و

ري غدد درون ريز بر توليد جنسي در حشرات ماده سوس

 .انجام دادند Linnaeus  Blattella germanica آلماني
قطع اجسام آالتا و به كار بردن ضد هورمون جواني از 

توليد فرمون جنسي و رشد اووسيت ها جلوگيري كرد و 

 كاربرد شبه هورمون جواني. يا آنرا به تعويق انداخت

Zr512   روي ماده هايي كه اجسام آالتا  در آنها قطع

اعث شد كه فرمون در آنها توليد و بخش شده بود،ب

  .قاعده اي اووسيت هايشان نيز بزرگ شود

اثرات شبه هورمون جواني فنوكسي  )1993( ٤گادن

را روي رفتار جنسي حشرات ماده كرم طوقه بر  5بكار

بررسي  Agrotis ipsilon Rotton سياه با نام علمي

 بطبق بررسي هاي اين محقق كاربرد فنوكسي كار.كرد

ه طريق موضعي روي حشرات ماده باكره اين ب

پروانه،باعث بروز رفتارهاي جفتگيري و جفت خواهي 

شتاب بخشيدن به رشد تخمدان و تخمريزي  پيش رس،

قطع اجسام آالتا  در هنگام ظهور حشره كامل از .شودمي 

بلوغ تخمدان و رفتار جفتخواهي و جفتگيري جلوگيري 

  .مي كند

استفاده از  )1374( ٦رانبه گزارش زرنگار و همكا

روز بعد از  40-5بين ) آدميرال(هورمون جوانيشبه 

باعث سن گندم تبديل شدن پوره سن پنجم به حشره بالغ 

جفتگيري و تخمريزي مي شود ولي تمام تخمها عقيم مي 

عدم كامل شدن  ،شوند كه يكي از داليل عقيم بودن

هماهنگي بنابراين عدم . اسپرم يا اسپرماتوزوييد مي باشد

كه بين رفتار جنسي و كامل شدن سلولهاي جنسي طي 

روز در اين حشره وجود دارد مي تواند  40-5مدت 

بهترين زمان استفاده از هورمون براي عقيم سازي به 

  .حساب آيد

                                                           
3- Schal et al. 
4- Gadenne 
5- Fenoxycarb 
6- Zarnegar et al. 
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نيزنشان دادند عالوه ) 1391(١خدا همتي و همكاران

بر پيريپروكسي فن، فنوكسي كارب نيز باعث شكستن 

گندم شده است ولي متوپرن اثري در اين دياپوز سن 

همچنين تحقيقات انجام شده نشان . زمينه نداشته است

وتخريب قسمتي از مغز حشره Ĥالتا اجسامداد، پيوند 

  .شودباعث رشد تخمدان و تشكيل تخم مي 

اين تحقيق تاثير آدميرال در شكست دياپوز  هدف از

ر تخم سن گندم و نيز ميزان رشد زنبور پارازيتوييد د

هايي از سن هاي گندم كه در معرض اثر آدميرال قرار 

گرفته اند مي باشد، به عالوه درصد خروج زنبورهاي 

آن ها  پارازيتوييد از تخم  هاي سن گندم نيز كه دياپوز 

  .اسبه و تعيين مي شودشكسته شده است مح

  

  هاش مواد ورو

  پرورش سن گندم

تير،  براي جمع آوري سن گندم در اواسط ماههاي

مرداد، شهريور و مهرماه به مناطق زمستانگذراني سن 

گندم واقع در كوههاي پنجه غازي در حومه روستاي 

جالل آباد در مجاورت نجف آباد مراجعه و سنها از زير 

. بوته هاي گون جمع آوري و به آزمايشگاه منتقل شد

وري سن گندم از اماكن زمستانه و انتقال  بعد از جمع آ

اه با خار و خاشاك درون جعبه هاي چوبي آن ها همر

پس . و شمارش شد سازيجدااقدام به كه در آزمايشگاه، 

عدد حشره نر  10از جداسازي حشرات نر وماده، تعداد 

. عدد حشره ماده به هر ظرف پرورش منتقل شدند 10و

منظور ه ظروف پرورش سن شامل قفس هايي بود كه ب

 2)لكسي گالسپ(تأمين نور از جنس پالستيك شفاف 

× ارتفاع× ابعادظروف به ترتيب عرض. انتخاب شده بود

براي تهويه مناسب در . سانتي متر بود 60× 38× 30طول،

سقف قفس، دريچه هاي بزرگ ايجاد و روي آن از تور 

پوشيده شد و زير آن، شبكه اي از ميله هاي فلزي جهت 

آويزان كردن نوار كاغذي براي تخمگذاري سن ها تعبيه 

                                                           
1-khodahemati et al. 
2-Plexiglass 

جهت تامين آب مورد نياز سنها، در كف قفس . شد

ظروف پتري قرار داده شد وداخل اين ظروف، پنبه 

براي تغذيه سن ها از دانه گندم . مرطوب قرار داده شد

جعبه پرورش، محتوي سن كه  5آزمايش در.استفاده شد

 4عنوان به يك جعبه به عنوان شاهد و چهار جعبه ديگر 

 10عبه پرورش، محتوي هر تكرار شامل يك ج(تكرار 

دماي اتاق پرورش .انجام شد) سن ماده 10سن نر و 

سيستم سرمايشي (درجه سلسيوس 25+1ثابت دماي و

كمپرسور و سيستم گرمايشي هيتر همراه با ترمومتر مي 

و  16درصد و طول دوره روشنايي  60+5، رطوبت ) باشد

براي جفت گيري سن ها، گندم .ساعت بود   8تاريكي 

اختيار آنها قرار داده شد و جهت جمع آوري  خشك در

تخم ها، نوارهاي كاغذي داخل جعبه پرورش سن نصب 

  . شد

روي  هورمون آدميرالشبه نحوه استفاده از 

  سن گندم

 سنها قبل از قرار گرفتن در جعبه پرورش با آدميرال

درصد به  10 )كشور ژاپن ٣ساخت شركت سوميتومو(

زرنگار و (ميكروليتر  1در هزار و به ميزان  2غلظت 

طور موضعي روي سطح شكمي ه ب )1374،  عبداللهي

ميكروليتري تيمار  1 )ميكروپيپت( سمپلر توسط دستگاه

اين آزمايش به صورت تكرار در زمان بود كه . شدند

و ) ماههاي تير، مرداد، شهريور، مهر(تيمار زماني  4شامل 

ه، هر جعب 4(تكرار  4شامل ) هر ماه(هر تيمار زماني 

بود كه با ) سن ماده 10عالوه  هسن نر ب 10جعبه محتوي 

شدند و ر طور موضعي روي سطح شكمي تيمابه آدميرال 

يك تكرار يا جعبه هم به عنوان شاهد بدون تيمار 

 ه بود،شد هورمون آدميرال كه به آن آب مقطر اضافه

آزمايش در قالب طرح كامأل تصادفي انجام و  نگهداري

  .شد

م هاي استحصال شده از سن ها در ماه هاي تعداد تخ

مختلف محاسبه و بعد تخم هاي جمع آوري شده در 

درجه سلسيوس نگهداري مي شدند و  4يخچال در دماي 

                                                           
3- Sumitomo 
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قرار داده  Trissolcus grandisبه تدريج در اختيار زنبور 

  .شدند

  T. grandisپرورش زنبور پارازيتوئيد  

از  T. grandisپس از جمع آوري زنبور پارازيتوييد 

شرق اصفهان در  25در كيلومتر زيار مزارع گندم منطقه 

تابستان و شناسايي گونه آن با استفاده از كليد زنبورهاي 

جنس تريسلكوس توسط بخش تحقيقات گياهپزشكي 

اصفهان، براي نگهداري و تكثير آنها از جعبه هاي 

به ) پلكسي گالس(پرورش از جنس پالستيك شفاف 

سانتي متر استفاده  20×13×7طول، × ارتفاع  ×ابعاد عرض

براي تهويه مناسب در هر يك از سطوح جانبي . شد

بزرگ، دو دريچه و سطوح جانبي كوچك، يك دريچه 

سانتي متر ايجاد و با توري ظريف پوشانده  3به قطر 

 5/2براي تامين آب زنبورها از لوله هايي به قطر .شد

اين لوله ها . استفاده شد متر سانتي 10متر و ارتفاع  سانتي

به . شد پر از آب بوده و دهانه آن توسط پنبه پوشيده مي

اين ترتيب پنبه هميشه مرطوب بود و آب زنبورها تأمين 

درصد  10اي از عسل  براي تغذيه زنبورها اليه. مي شد

اي تا پايان دوره زندگي در  روي سطح نوار چسب شيشه

ي اتاق پرورش بخش دما. گرفت اختيار زنبورها قرار مي

درجه سلسيوس، رطوبت  25+1تحقيقات گياهپزشكي 

 8و تاريكي  16درصد و طول دوره روشنايي  5+60

براي هر جفت زنبور ). 1384امير معافي، (ساعت بود 

طور ه روزانه يك دسته تخم سن، كه هر دسته تخم ب

عدد تخم بود در ا ختيار آن ها قرار  14ميانگين شامل 

  .گرفت

  زيه و تحليل داده هاروش تج

و در قالب  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار 

طرح كامال تصادفي مورد تجزيه تحليل آماري قرار 

 - 1مورد ارزيابي شامل عوامل مقايسه ميانگين . گرفت

درصد  -3درصد تخم گذاري ،  -2تعداد سن هاي مرده 

درصد تخم هاي تفريخ نشده سن  -4خروج پوره ها 

تعداد جفت گيري -6درصد پارازيتيسم زنبور ،  -5گندم 

از تخم، از طريق آزمون  اميزان خروج زنبوره -7و 

LSD عامل انجام شد و درنهايت نمودار مربوط به هر

الزم به ذكر است كه اين آزمايش . شدجداگانه ترسيم 

به علت  90انجام شد كه در سال  91و  90در سال هاي 

ش فقط در تير و مرداد ماه عدم دسترسي به زنبور، آزماي

هاي تير، مرداد، شهريور و  ماهدر  91انجام شد و در سال 

مهر ماه انجام شد كه نتايج اين آزمايش دو ساله با آزمون 

 مقايسه ميانگين بين ماه هاي دو سال مختلف انجام شد

اين آزمايش در شرايط آزمايشگاه انجام شده و نياز به (

  ) .استفاده از شبه هورمون آدميرال در طبيعت نيست

 
  و بحث نتايج

به طوركلي هدف از اجراي اين تحقيق ارائه راه 

جديدي براي سهولت در پرورش و تكثير زنبورهاي 

جهت محقق شدن . پارازيتوييدتخم سن گندم بوده است

ا امكان شكستن دياپوز سن گندم بااستفاده از اين امر ابتد

در  2 در غلظتدرصد  10هورمون جواني آدميرال شبه 

به جمع آوري   ،بعد از اين مرحله. هزار بررسي شد

توان بوسيله اين روش در ه اطالعاتي پرداخته شد كه ب

واقع بهترين غذا را با كمترين تلفات در اختيار زنبورهاي 

از آنجائيكه ميزان . گندم قراردادپارازيتوييد تخم سن 

ذخيره چربي سن ها در طول تابستان و گذشت زمان 

كاهش مي يابد، اين موضوع مي تواند روي كميت و 

). 1379 ،١رجبي( كيفيت تخم ريزي سن گندم موثر باشد

ازاين رو با توجه به ميزان دسترسي به تخم سن گندم، 

مورد ) مردادماههاي تير، مرداد، شهريور و (عامل زمان 

با توجه به آزمايش هاي انجام شده، . ارزيابي قرار گرفت

پارامترهايي مانند تعداد دفعات جفت گيري سن، درصد 

تخم گذاشته شده توسط سن، تعداد سن هاي مرده، 

درصد تخم هاي تفريخ نشده سن، درصد پارازتيسيم 

زنبور، درصد خروج پوره هاي سن و ميزان خروج 

  .سن، مورد ارزيابي قرار گرفتزنبورها از تخم 

نتايج مهم حاصل از تجزيه واريانس داده ها و 

  :مشاهدات عيني به شرح زير مي باشد

                                                           
1- Rajabi 
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  درصد تخم گذاشته شده

مورد ارزيابي، ميزان تخم گذاري سن عامل اولين 

هابود، بعد از جفت گيري، سنها شروع به تخم ريزي 

كردند، تعداد تخم هاي گذاشته شده شمارش شد و 

تجزيه واريانس درصد تخم هاي گذاشته شده نشان داد، 

 (اختالف معني داري بين تيمارها از اين نظر وجود ندارد

شده در ماه گذاشته  ميانگين تعداد تخمهاي). 1جدول 

هاي تير، مرداد، مقايسه ميانگين درصد تخم هاي 

تير، (گذاشته شده نشان داد كه ميانگين همه تيمارها 

از اين نظر در يك گروه قرار ) مهرماه مرداد، شهريور و

  ).2جدول (دارند 

درصد،  6/39بيشترين درصد تخم گذاري به ميزان 

و كمترين درصد تخم گذاري به ه مربوط به تيرماه بود

). 1شكل( درصد، مربوط به مرداد ماه بود 21/13ميزان 

علت اين موضوع يعني اختالف درصد تخم گذاري مي 

ئله ذخيره غذايي كافي سن ها در تير تواند احتماأل به مس

باشد كه به مرور زمان و در طول تابستان اين مربوط ماه 

بديهي ). 1379رجبي، ( ذخيره غذايي كاهش يافته است

است ذخيره غذايي مناسب، باعث تخم گذاري بيشتر سن 

 ).1379رجبي، (ها شده است 

  
تخم گذاري سن توزيع فراواني درصد  - 1شكل

  E. integricepsگندم 

  

  درصد خروج پوره ها

هاي  مقايسه درصد خروج پوره ها از تخم در ماه

بود عواملي  يكي از) تير، مرداد، شهريور و مهر(مختلف 

مورد ارزيابي  كه بعد از تيمار سن ها با هورمون جواني

تجزيه واريانس درصد خروج پوره ها در ماه . قرار گرفت

ي داري از اين نظر هاي ياد شده نشان داد كه اختالف معن

  ).1جدول ( بين تيمارها وجود نداشت

همچنين مقايسه ميانگين درصد خروج پوره ها از 

تخم نشان داد كه همه تيمارها از اين نظر در يك گروه 

بيشترين درصد خروج پوره از  ).2جدول ( قرار مي گيرند

درصد مربوط به مرداد ماه و كمترين  2/30تخم، به ميزان 

كه به ) 2شكل(مربوط به تيرماه بود  8/19ن آن به ميزا

دليل معني دار نبودن درصد خروج پوره ها، در يك 

 .گروه قرار مي گيرند

  
 خروج پوره سن گندمتوزيع فراواني درصد  - 2شكل

E. integriceps 

  

  تعداد سن هاي مرده

جدول تجزيه واريانس تعداد سن هاي مرده، نشان 

درصد اختالف  5در سطح  داد كه از اين نظر بين تيمارها

مقايسه ميانگين تيمارها ). 1جدول ( معني دار وجود دارد

نيز از نظر تعداد سن هاي مرده نشان داد كه ماه هاي تير و 

مرداد در يك گروه و ماه هاي شهريور و مرداد در گروه 

كمترين تعداد سن هاي مرده ). 2جدول (دوم قرار دارند 

و بيشترين هدرصد بود 10مربوط به تيرماه و به ميزان 

درصد  40ميزان سن هاي مرده مربوط به مهرماه به ميزان 

به باال بودن  داين موضوع هم مي توان). 3شكل  (ه بود

رجبي، (ميزان ذخيره غذايي سن ها در تيرماه مرتبط باشد 

1379( . 
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  سن هاي مردهتوزيع فراواني درصد - 3شكل

 E. integriceps  

  

  نشده سن گندم درصد تخم هاي تفريخ

پس از قرار دادن تعداد كل تخم هاي سن گندم در 

هر كدام از ماه هاي تير، مرداد، شهريور و مهر آن دسته 

 هاز تخمهاي چروكيده اي كه توسط زنبورها پارازيت

نشدند و تا زمان تفريخ و خروج پوره ها نيز تفريخ نشدند 

. به عنوان تخمهاي تفريخ نشده سن گندم شمارش شدند

 گندم تجزيه واريانس درصد تخم هاي تفريخ نشده سن

نشان داد كه درماه هاي تير، مرداد، شهريور و مهرماه بين 

اختالف معني دار تفريخ نشدهسن گندم درصد تخم هاي 

مقايسه ). 1جدول (درصد وجود داشت  5در سطح 

گين درصد تخم هاي تفريخ نشده سن نيز نشان داد، نميا

تفريخ نشده سن به ميزان  كمترين درصد تخم هاي

با توجه به اينكه . )4شكل(مربوط به تيرماه بود  25/20

كمترين ميزان تخم هاي تفريخ نشده سن، مربوط به 

تيرماه بود و در ماه هاي بعد اختالف معني داري از اين 

نظر مشاهده نشد، مي توان گفت ذخيره مناسب غذايي 

ران در تيرماه  سن ها در اوايل پرواز به اماكن زمستانگذ

توانند درصد تخم هاي سالم ه باعث مي شود سن ها ب

 .بيشتري بگذارند

  T. grandis درصد پارازيتيسم زنبور

تجزيه واريانس درصد پارازيتيسم تخم سن نشان داد 

كه بين تيمارهاي تير، مرداد، شهريور و مهرماه از اين نظر 

درصد وجود دارد  5اختالف معني دار در سطح 

)P>0/05 ;3 ; df=099/2 F=( . مقايسه ميانگين

درصد پارازيتيسم زنبور در ماههاي مختلف نيز نشان داد 

بيشترين درصد پارازتيسيم مربوط به تير ماه و به ميزان  كه

درصد بود كه به تنهايي در يك گروه قرار دارد  9/58

 دليل عمده اين امر، ذخيره مناسب غذايي سن). 2جدول (

از به اماكن زمستانگذران در تير ماه است ها در اوايل پرو

كه باعث مي شود سن ها تخم هاي مناسب تري از نظر 

بگذارند اين اختالف پارازيتوييد  غذايي براي زنبورهاي

  .نشان داده شده است 5 به خوبي در شكل
 

  
تخم هاي تفريخ نشده توزيع فراواني درصد  - 4شكل

 E. integriceps سن گندم

  

  
 ني درصد پارازيتيسم زنبورفراوا توزيع - 5شكل

T. grandis 

  

، T. grandisتجزيه واريانس پارازيت زنبور -1جدول

 خروج پوره، تخم هاي تفريخ نشده سن گندم

 E. integriceps جفت گيري، تخم گذاري و سن هاي ،

 مرده
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 .Tمقايسه نسبت ميانگين پارازيتيسم زنبور -2جدول

grandisفريخ نشده سن گندم، خروج پوره، تخم هاي ت 

E. integriceps جفت گيري، تخم گذاري و سن هاي ،

  LSDمرده با آزمون 

 
بررسي ميزان خروج زنبورها از تخم هاي سن 

  گندم

بعد از اينكه تخم هاي سن گندم در اختيار زنبورهاي 

شدند،  هقرار گرفتند و توسط زنبورها پارازيت پارازيتوييد

يط آزمايشگاه نگهداري تخم هاي پارازيته شده در شرا

شدند و ميزان خروج زنبورها از تخم هاي سن محاسبه 

 . هيچگونه خروج زنبور از تخم ها مشاهده نشد شد و

 90بررسي و مقايسه آزمايش در دو سال متوالي 

  91و 

و  90با توجه به اينكه اين آزمايش در طول سالهاي 

سن انجام شد، تجزيه واريانس درصد پارازيتيسم تخم  91

نشان داد كه درصد پارازتيسيم  1391و  1390در دو سال 

نشان داد در طول ماه هاي تير و  T. grandisزنبور 

مرداد ماه، اختالف معني داري از نظر درصد پارازتيسيم 

و درصد پارازتيسيم تخم سن در ) 3(وجود ندارد جدول 

  ).6شكل (سالهاي فوق از يك روند پيروي مي كند 

اين تحقيق استفاده از شبه هورمون يكي از اهداف 

. براي شكستن دياپوز سن گندم بود) آدميرال(جواني 

نتايج آزمايش ها نشان داد كه كاربرد هورمون جواني 

در هزار و به صورت  2درصد به ميزان  10آدميرال 

موضعي روي سطح شكمي حشره در ماه هاي تير، مرداد، 

سر مي برد، شهريور و مهر كه سن گندم در دياپوز به 

باعث شكستن دياپوز سن گندم مي شود و سن هاي تيمار 

اين . شده شروع به جفت گيري و تخم ريزي مي نمايند

در حالي بود كه در تيمار شاهد كه از هورمون استفاده 

گونه جفت گيري و تخم  نشد در چهار ماه آزمايش، هيچ

، ١)1376عبدالهي، (نتايج با يافته هاي . ريزي مشاهده نشد

 1976بورو و همكاران، (و  ٢)1976نمت و وارجاس، (

 .مطابقت داشت)
  

توزيع فراواني درصد پارازيتيسم زنبور  - 6شكل

  1390- 1391سال متوالي در دو T. grandis پارازيتوييد

  
نتايج تجزيه واريانس ميزان پارازيتيسم  -3جدول

  91و 90در دوسال T. grandis زنبورهاي پارازيتوييد

 

 .معني دار نمي باشد ns مي باشد 05/0معني داري در سطح *

 
با توجه به اينكه شكستن دياپوز سن گندم باعث تخم 

ي گذاري سن ها مي شود و مهمترين كاربرد تخم ها

ها براي پرورش زنبور ن اين روش، استفاده از آحاصل از 

مثل عواملي  د تخم سن گندم مي باشد، بنابراينپارازتيوئي

ميزان مرگ و مير سن گندم، ميزان باروري سن ها، 

درصد تخم گذاشته شده توسط سن ها و درصد 

پارازيتيسم تخم سن توسط زنبور مي تواند مالك خوبي 

براي شكستن دياپوز  براي مشخص كردن مناسبترين زمان

فوق در عوامل بنابراين در اين تحقيق، . سن گندم باشد

                                                           
1- abdelahi 
2- Nemeth &Varjas 

منبع 

  يراتتغي

Df  مجموع

 مربعات

ميانگين 

 مربعات

F 

ns 342/7458 708/37291 5  تيمار

099/2 

  903/3552 250/63952 18 خطا
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مورد سن هايي كه در ماه هاي تير، مرداد، شهريور و مهر 

از مناطق كوهستاني جمع آوري شده بودند مورد ارزيابي 

كه مقادير پارامترهايي مانند يي قرار گرفت و از آنجا

و ) درصد 6/39(درصد تخم گذاري با بيشترين مقدار 

 25/27(سن گندم با كمترين مقدار تفريخ نشدهتخم هاي 

و ) درصد 10(و سن هاي مرده با كمترين درصد ) درصد

نيز  بيشترين درصد پارازيتيسم تخم سن توسط زنبور 

مربوط به تيرماه بود، اين موضوع مي تواند به ذخيره 

مناسب غذايي سن ها در اين ماه نسبت به ماه هاي بعدي 

بنابراين مي توان گفت تيرماه، مناسب . باط داشته باشدارت

ترين زمان در طول دوره دياپوز سن گندم براي شكستن 

دياپوز آن به منظور تخم گيري از آن براي زنبورهاي 

  .پارازيتوئيد تخم سن گندم مي باشد

شبه هر چند در اين تحقيق مشخص شد كه با كمك 

م را شكست هورمون جواني مي توان دياپوز سن گند

وسن ها را وادار به جفت گيري وتخم ريزي نمود و 

تعيين مناسب ترين زمان براي شكستن دياپوز نيز تير ماه 

، ولي نكته مهم بعد از پارازيته شدن تخم هاي سن شد

توسط زنبورهاي تريسلكوس گرانديس كامل شدن 

به . مراحل رشدي زنبور درون اين گونه تخمها است

تخم (اينگونه تخم هاي توليد شده عبارت ديگر بايد 

هايي كه بر اثر شكستن دياپوز سن گندم حاصل مي 

. توانند نياز زنبورها را تـأمين كنندهاز نظر غذايي ب) شوند

نتايج اين تحقيق نشان داد كه در طول ماه هاي تير، 

مرداد، شهريور و مهر ماه هيچكدام از زنبورها قادر به 

شده نبودند، يا به عبارت خروج از تخم هاي پارازيته 

اين  زندگي خود را داخلچرخه ديگر زنبورها نتوانستند 

  .تخم ها كامل كنند

 فرض اول بر اين بود كه با شكستن دياپوز سن گندم

E. integriceps  مي توان از سن گندم، تخم سالم

جهت تغذيه زنبورها تهيه كرد و فرض دوم بر اين بود كه 

خم هاي سالم گذاشته شده در طول ماه هاي مختلف، ت

 T. grandisتوسط سن گندم، درصد پارازيتيسم زنبور 

  .و درصد خروج زنبورها از اين تخم ها تفاوت دارد

در اين زمينه، تحقيقات ادامه شود بنابراين پيشنهاد مي 

دست مي ه داشته باشد و بين تخم هايي كه از اين روش ب

عي مي آيد و تخم هايي كه سن گندم در شرايط طبي

. گذارد مقايسه اي از نظر تركيبات غذايي آن انجام گيرد

با مشخص كردن تفاوتها و محدوديت هاي اينگونه تخم 

ها با تخم هاي طبيعي سن گندم و اضافه كردن مواد 

غذايي الزم در جيره غذايي سن ها مي توان اميد داشت 

  .كه اين مشكل حل شود

  

  گزاري سپاس

راهي بزرگان و اساتيدي با تشكر از راهنمايي و هم

كه كم و بيش اينجانب را در راه رسيدن به جهش فكري 

  . و علمي راهنما بودند
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