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 :.Trichogramma brassicae (Hymارزیابی سازگاری زنبور پارازیتوئید 

Trichogrammatidae) ی پرهشبتلفیقی فرنگی در مدیریت با ارقام انتخابی گوجه
Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) 

 

 1و مصطفی حقانی 1ی قانع جهرمیمجتب ،*1، امین صدارتیان جهرمی1نیامنور صفائی
 گاه یاسوجی کشاورزی، دانشپزشکي، دانشکدهگروه گياه -7

 

 (22/2/31تاریخ پذیرش:  75/3/35)تاریخ دریافت: 

 چکیده

بور پارازیتوئيد زن ميزان سازگاریرو به باال(، ثير أتهای زیستي دشمنان طبيعي )باتوجه به تأثير کيفيت گياه ميزبان بر ویژگي ،در پژوهش حاضر     

Trichogramma brassicae Bezdenko  حساس ارقام با("Infinity" ) و مقاوم("Goldy" )ی مينوز پرهشبنسبت به فرنگي گوجه

ی درصد و دوره 15 ± 5نسبي  ی سلسيوس، رطوبتدرجه 25 ± 7آزمایشگاهي با دمای در شرایط ، Tuta absoluta (Meyrick)فرنگي، گوجه

ی زیستي استفاده مرحله -ی سنجدول زندگي دو جنسي ویژه ینظریهها، از داده یتجزیهعت روشنایي مورد مطالعه قرار گرفت. در سا 71نوری 

داری با مقدار )روز( بود که تفاوت معني Infinity" 61/6 ± 06/72"روی رقم  T. brassicaeشد. طول مراحل رشد و نمو نابالغ زنبور پارازیتوئيد 

ی مينوز پرهی شبهای پارازیت شدهروز(. ميانگين تعداد تخم 97/72 ± 61/6داشت ) "Goldy"روی رقم  ی زیستياین دورهی شدهمحاسبه 

)تخم/ماده( بود که  96/93 ± 15/2و  20/91 ± 11/2ترتيب برابر با به "Goldy"و  "Infinity" فرنگي توسط این زنبور پارازیتوئيد روی ارقامگوجه

 ± 35/9ترتيب برابر با نيز به "Goldy"و  "Infinity" . مرگ و مير مراحل نابالغ این پارازیتوئيد روی ارقامندداری با یکدیگر نداشتعنياختالف م

(، 0Rی نرخ خالص توليد مثل ). مقادیر محاسبه شدهنشدها مشاهده داری بين آناختالف معنياز نظر آماری )درصد( بود که  14 ± 65/4و  31/15

 ± 99/7ترتيب برابر با به "Infinity"روی رقم  T. brassicae( زنبور پارازیتوئيد λ( و نرخ متناهي افزایش جمعيت )rنرخ ذاتي افزایش جمعيت )

روی رقم  ی این پارامترهاداری با مقادیر محاسبه شدهروز( بود که اختالف معني )بر 756/7 ± 675/6روز( و  )بر 793/6 ± 679/6)نتاج/فرد(،  97/1

"Goldy" به( (. متوسط مدت زمان یک نسل )[روز بر] 711/7 ± 675/6و  [روز بر] 754/6 ± 679/6، [نتاج/فرد] 91/0 ± 41/7ترتيب نداشتT )

از نظر بود که  روز 11/79 ± 63/6و  21/74 ± 60/6ترتيب برابر با نيز به "Goldy"و  "Infinity"روی ارقام  T. brassicaeزنبور پارازیتوئيد 

گونه استنباط نمود که وجود عامل مقاومت احتمالي در رقم توان ایناز نتایج پژوهش حاضر ميداری با یکدیگر داشتند. آماری اختالف معني

مينوز ی پرهزمان عليه شبتوان این دو عامل را هممي سازگار بوده و احتماالً T. brassicaeبا عامل کنترل بيولوژیک  "Goldy"فرنگي گوجه

 کار برد. هفرنگي بگوجه
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 مقدمه

 ،Lycopersicum esculentum Miller ،فرنگيگوجه     

باشد که در ایران ميترین محصوالت کشاورزی یکي از مهم

توليد  .ای و مزارع رواج داردکشت آن در فضاهای گلخانه

 جایگاه دررا کشور ما ، فرنگيميليون تن گوجه 5ساالنه حدود 

در دنيا مهم و استراتژیک هفتم توليدکنندگان این محصول 

های . متأسفانه در سال(Anonymous, 2015) قرار داده است

ی گياهي، دليل عدم رعایت صحيح اصول قرنطينه اخير به

 Tuta absolutaفرنگي، ی مينوز گوجهپرهشب نوظهورآفت 

(Myrick)ی کشاورزان ، وارد کشور شده و مشکالت عدیده

در مدیریت آفات این محصول مهم را چندین برابر نموده 

ی پرهشب. (Baniameri and Cheraghian, 2011) است

T. absoluta آفتي چند نسلي با توان توليدمثلي باال و ،

( که Desneux et al., 2010باشد )ی زندگي کوتاه ميدوره

ی ميزباني ی ميزباني در گروه آفات با دامنهاز نظر دامنه

 Pereyra et alSiqueira ;2000 ,.گيرد )قرار مي 7محدود

and Sanchez, 2006های ماده پس از خروج از رهپ(. شب

را مورد آن ،ی شفيرگي در تمامي مراحل رشدی گياهپوسته

نمایند. ریزی ميهای هوایي تخمهجوم قرار داده و روی اندام

پس از تفریخ تخم به درون این آفت نيز الروهای نئونات 

نمایند ها تغذیه مينفوذ نموده و از آنميزبان های گياه بافت

(Khanjani, 2013 که همين مسأله مشکالت کنترل این )

. در صورت وجود شرایط نموده استآفت را چندین برابر 

های مدیریتي مناسب، مساعد محيطي و عدم اجرای برنامه

درصد  766-06تواند منجر به نابودی خسارت این آفت مي

 ,Apablaza) شودمحصول در شرایط مزرعه و گلخانه 

است که پس از ورود این آفت به  البته الزم به ذکر(. 1992

های نخست( عوامل متعددی نظير نبود ویژه در سالکشور )به

شناسي آن، عدم وجود ی زیستاطالعات کافي در زمينه

دشمنان طبيعي کارآمد و در اختيار نداشتن ابزارهای مدیریتي 

                                                 
1. Oligophagous 

های قابل توجهي به توانمند، باعث وارد آمدن خسارت

 . شدول توليدکنندگان این محص

ترین ابزار در عنوان مهم در حال حاضر، کنترل شيميایي به     

 2های کشاورزیبومهای مدیریتي آفات مختلف زیستبرنامه

بيش از  یتکيهمتأسفانه، گيرد. کشور ما مورد استفاده قرار مي

ت امنظور کاهش خسارت آفهای شيميایي بهکشحد به آفت

های دگيور متعددی نظير آلخوار اثرات جبران ناپذیاهگي

های کشاورزی، سموم در فرآورده یباقيمانده زیست محيطي،

طغيان مجدد پيدایش آفات ثانویه،  ی مقاومت،بروز پدیده

اثرات نامطلوب بر موجودات غير هدف، تهدید سالمتي آفات، 

 ,.Siqueira et al) داشتخواهد دنبال انسان و ... را به

2001; Lietti et al., 2005).  بر همين اساس، به نظر

منظور یافتن راهکارهای جایگزین در رسد جستجو بهمي

ادامه یابد.  ترآفات باید با جدیت بيش يهای مدیریتبرنامه

یدگاهي است که با استفاده از د 9مدیریت تلفيقي آفات

نار یکدیگر سعي در های مختلف کنترل آفات در کروش

زیان  یآستانهتر از پایين تراکميها به کاهش جمعيت آن

 در این ميان، استفاده از ارقام مقاوم گياهي و دارد. 4اقتصادی

های مدیریت برنامهاساسي  ارکاناز جمله دشمنان طبيعي 

آميز قابل توجه در اجرای موفقيت ینکته .دنباشميتلفيقي 

های سازگاری روش در نظر گرفتن ميزاني یهابرنامهچنين 

 گيرنده در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار ميمختلفي است ک

(Fathipour and Sedaratian, 2013).  

بيوز که طي آن گياه ميزبان مقاومتي آنتيوکار  ساز     

صورت مستقيم اثرات نامطلوبي بر پارامترهای زیستي به

های ای در برنامهگذارد، از جایگاه ویژهخوار ميحشرات گياه

 ,.Sedaratian et al) استات برخوردار مدیریت تلفيقي آف

وار از چنين ارقامي کاهش نرخ خی آفات گياه(. تغذیه2009

خواهد  به دنبالتوليدمثلي را توان بقاء، وزن بدن، طول عمر و 

های توليد کاهش هزینه .(La Rossa et al., 2013) داشت

                                                 
2. Agroecosystems 
3. Integrated Pest Management (IPM) 
4. Economic Threshold (ET) 
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بر عالوه  .باشدنيز از دیگر مزایای استفاده از چنين ارقامي مي

های استفاده از ارقام ترین مزیتموارد ذکر شده، یکي از مهم

ها با سایر راهبردهای مورد استفاده قابليت سازگاری آن ،مقاوم

ویژه دشمنان طبيعي مورد بههای مدیریت تلفيقي در برنامه

باشد که همين ميهای کنترل بيولوژیک استفاده در برنامه

های مدیریت آميز برنامهموفقيتسزایي در اجرای مسأله تأثير به

 ,Fathipour and Sedaratianآفات خواهد داشت ) تلفيقي

2013.)  

کنترل بيولوژیک از جمله راهکارهایي است که با اتکاء به      

 (زاپارازیتوئيدها، شکارگرها و عوامل بيماریدشمنان طبيعي )

تر از آنچه در غياب این عوامل جمعيت آفات هدف را به کم

های دهد. البته همانند سایر روشوجود داشته است، کاهش مي

مختلف مورد استفاده در مبارزه با آفات گياهي، کارایي این 

رد که از گيتحت تأثير قرار ميمختلفي عوامل روش نيز توسط 

اشاره  گياه ميزبانتوان به خصوصيات ها ميترین آنجمله مهم

ی زنبورهای پارازیتوئيد خانواده .نمود

Trichogrammatidae دشمنان طبيعيترین ی مهماز جمله 

های مهار زیستي آفات گياهي در نقاط مورد استفاده در برنامه

(. کارایي بيولوژیک مناسب Li, 1994باشند )مختلف دنيا مي

همراه سهولت نسبي پرورش ی وسيع ميزباني بهو دامنه

عنوان یکي ههای مختلف این خانواده را بآزمایشگاهي، گونه

 طياز پرکاربردترین دشمنان طبيعي مورد استفاده در کشور ما 

(. در Lashgari et al., 2010ساليان اخير تبدیل کرده است )

 Trichogramma brassicaeی حال حاضر، گونه

Bezdenko ترین گسترش را در نقاط مختلف کشور ما بيش

شود مي ی غالب کشور شناختهعنوان گونهدارا بوده و به

(Arbab Tafti et al., 2004 این گونه هر ساله در .)

صورت انبوه پرورش مختلف کشور بهنقاط های اینسکتاریوم

های مختلف کشاورزی رهاسازی بومداده شده و در زیست

 شود.مي

های فرنگي در سالمينوز گوجهی پرهکه شبرغم اینعلي     

فرنگي کشور تبدیل شده ترین آفات گوجهاخير به یکي از مهم

ی بررسي است، اغلب مطالعات صورت گرفته در زمينه

م اقميزان مقاومت ارراهکارهای مدیریتي آن به ارزیابي 

اختصاص یافته به این آفت  تمختلف گياهي نسب

(Gharekhani and Salek-Ebrahimi, 2014; Fathi et 

al., 2015; Irannejad-Parizi et al., 2015; Rostami 

et al., 2016) های صورت گرفته در خصوص و پژوهش

کنترلي این آفت بسيار های ارزیابي ميزان کارایي سایر روش

ميزان مقاومت  ،های پيشيند. در پژوهشنباشمحدود مي

ترین فرنگي که از بيشای گوجهرقم گلخانه 5بيوزی آنتي

 باشندهای کشور برخوردار ميکشت در گلخانهسطح زیر

("Cindel" ،"Santella" ،"Infinity" ،"Dafnis"  و

"Goldy") ی پرهنسبت به شبT. absoluta  مورد مطالعه

. نتایج به دست (Safaeeniya et al., 2017) قرار گرفت

 ارقام ،ن ارقام مختلف مورد مطالعهداد که از ميا نشانآمده 

"Goldy"  و"Infinity" ترین ترین و کمترتيب از بيشبه

بت به خسارت این آفت بيوزی نسيتاومت آنميزان مق

که بخش قابل شد عالوه بر این، مشخص باشند. برخوردار مي

 از دوروی ارقام مختلف توجهي از جمعيت پایدار این آفت 

تشکيل ( درصد 40-49)و الرو  درصد( 41-42) ی تخممرحله

های این مسأله لزوم توجه ویژه به تمرکز روش. شده است

منظور کاهش جمعيت تخم و الروهای این آفت را مدیریتي به

برای اولين بر همين اساس، در پژوهش حاضر نماید. آشکار مي

با ارقام  T. brassicaeميزان سازگاری زنبور پارازیتوئيد بار 

های مدیریت استفاده در برنامهمنظور فرنگي بهمختلف گوجه

ل از تلفيقي این آفت مورد بررسي قرار گرفت. نتایج حاص

های آميز برنامهتواند در اجرای موفقيتپژوهش حاضر مي

های کشور فرنگي در گلخانهی مينوز گوجهپرهمدیریتي شب

 مورد استفاده قرار گيرد.

 

 هامواد و روش

 شرایط انجام آزمایش

 .Tی پرهو تشکيل کلني شبميزبان پرورش گياهان      

absoluta پزشکي دانشگاه هی تحقيقاتي گروه گيادر گلخانه
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رطوبت  يوس،سلس یدرجه 21 ± 5 شرایط دمایيیاسوج با 

صورت طبيعي  یيروشنا یدوره و درصد 15 ± 26ي نسب

مورد استفاده  T. brassicaeزنبورهای پارازیتوئيد  پذیرفت.

ی درجه 25±7در پژوهش حاضر نيز در اتاقک رشد با دمای 

 71وری ی ندرصد و دوره 15±5سلسيوس، رطوبت نسبي 

 ساعت تاریکي نگهداری شدند. 0ساعت روشنایي و 

 پرورش گیاه میزبان

( "Infinity") حساس و ("Goldy"مقاوم )بذور ارقام      

ی مينوز پرهای نسبت به خسارت شبفرنگي گلخانهگوجه

از شرکت تعاوني تهيه و توزیع محصوالت  فرنگيگوجه

های تهيه ربذ. شده زراعي و نهالستان قائم استان اصفهان تهي

های نشاء درون سيني دار شده و سپسابتدا جوانه شده

پس از . شدندنشاء پرشده بودند، کوکوپيت  که بااستاندارد 

های رسيدند، به گلدانبرگي  1-4ی مرحله که نشاها بهاین

که با انتقال یافتند  مترسانتي 26و ارتفاع  71قطر پالستيکي با 

اصلخيز مزرعه، ماسه و کود دامي پر نسبت مساوی از خاک ح

عمليات کوددهي و آبياری گياهان براساس شده بودند. 

های ارائه شده توسط کارشناسان سازمان حفظ نباتات و توصيه

باشرایط یکسان برای هر دو رقم مورد مطالعه انجام پذیرفت. 

ها ادامه پایان بررسي روزه و تا 76نشاکاری در فواصل زماني 

 یافت. 

 فرنگی ی مینوز گوجهپرهلنی شبک

 T. absolutaی پرهدر این بررسي دو کلني از شب     

مستقر  "Infinity" و "Goldy"صورت جداگانه روی ارقام به

مربوط به هر رقم، درون  گلدان 0-1منظور، تعداد . بدینشد

 766×36×36یک قفس توری )توری ارگانزا( با ابعاد 

های برگ آلوده به الروهای شد. نمونهمتر قرار داده سانتي

فرنگي های گوجهفرنگي، از گلخانهی مينوز گوجهپرهشب

ی به گلخانهشده و آوری استان کهگيلویه و بویراحمد جمع

 شدند. منتقلی کشاورزی دانشگاه یاسوج تحقيقاتي دانشکده

ها آوری شده به نسبت مساوی درون قفسهای جمعنمونه

سازی، زم به ذکر است که در هنگام آلودهال توزیع شدند.

برگي )ارتفاع حدود  0-1ی فرنگي در مرحلههای گوجهبوته

صورت روزانه های مذکور بهمتر( قرار داشتند. بوتهسانتي 96

های سالم جایگزین بازدید شده و در صورت لزوم با بوته

فرنگي، ی مينوز گوجهپرهمنظور حفظ کلني شبشدند. به

های آلوده در هایي از گلخانهبرداریت ماهيانه نمونهصوربه

آوری شده به های جمعسطح استان صورت گرفته و نمونه

. قبل از شروع شدهای موجود در شرایط گلخانه اضافه کلني

روی هر رقم سه نسل  T. absolutaی پرهآزمایش، شب

 پرورش داده شد.

 استقرار زنبور پارازیتوئید

مورد استفاده در پژوهش حاضر با  ارازیتوئيدپ هایزنبور     

 Sitotrogaغالت، ی بيدپرههای تخم شبتلهاستفاده از 

cerealella (Olivier) سيب  یسمپاشي نشدههای باغ از

شدند. آوری جمعی کاکان در شهرستان بویراحمد منطقه

پس از انتقال به آزمایشگاه، درون آوری شده های جمعنمونه

و قطر  25ارتفاع ای شکل با پالستيکي استوانههای رفظ

در این بررسي، کلني زنبور . قرار گرفتند مترسانتي 76 یدهانه

ی پرههای شببا استفاده از تخم T. brassicaeپارازیتوئيد 

ی سبز شهرستان غالت )تهيه شده از اینسکتاریوم مزرعهبيد

رهای زنبو. شدبویراحمد( در شرایط آزمایشگاهي مستقر 

ی پارازیتوئيد پس از خروج از تخم ميزبان به ظروف ویژه

متر( منتقل شدند. در سانتي 75و قطر دهانه  95پرورش )ارتفاع 

جفت زنبور تریکوگراما وجود  756هر ظرف کلني حدود 

غالت که روی ی بيدپرههای شبداشت که روزانه تخم

قرار داده ها قطعات کاغذ چسبانده شده بودند، در اختيار آن

ریزی ی تخمآوری شده از ظروف ویژههای جمعشد. تخممي

ها مورد منظور تشکيل کلني آزمایشگاهي و انجام آزمایشبه

 استفاده قرار گرفتند. 

 هاانجام آزمایش

با ارقام مختلف  T. brassicaeسازگاری زنبور پارازیتوئيد      

 هایتخمروی  آن ی پارامترهای زیستيفرنگي با مطالعهگوجه

فرنگي پرورش یافته روی ارقام حساس ی مينوز گوجهپرهشب



 53                                                                                                            7931، سال 7، شماره 1تحقيقات آفات گياهي، جلد 

 

"Infinity"  و مقاوم"Goldy"  .مورد ارزیابي قرار گرفت

در قالب طرح آماری کامالً تصادفي و با استفاده از  هابررسي

ساعت( صورت  24تر از سن )طول عمر کمتخم هم 766

فرنگي از هر رقم های گوجهابتدا بوتهمنظور، . بدینگرفت

با ابعاد حریر های توری صورت جداگانه درون قفسبه

تند. سپس حشرات بالغ قرار گرفمتر سانتي 766×36×36

های مربوط به هر رقم فرنگي از کلنيی مينوز گوجهپرهشب

. با رهاسازی شدند های مذکورآوری شده و درون قفسجمع

های وی برگرهای رهاسازی شده پرهریزی شبشروع تخم

فرنگي، زنبورهای پارازیتوئيد بالغ از کلني آزمایشگاهي گوجه

 ی مربوط به هر رقمهاموجود انتخاب شده و درون قفس

مدت سه نسل زنبورهای رهاسازی شده بهرهاسازی شدند. 

 .Tی پرههای شبروی تخمرقم  هر های مربوط بهدرون قفس

absoluta  تأمين  منظورطي این مدت، به. یافتندپرورش

های پرهپارازیتوئيد، روزانه شب هایهای کافي برای زنبورتخم

 T. absolutaی پرهبالغ تازه ظاهر شده از کلني شب

های پرورش زنبورهای آوری شده و درون قفسجمع

که زنبورهای پارازیتوئيد رهاسازی شدند. پس از آن

 .Tی پرههای شبتخم مدت سه نسل رویپارازیتوئيد به

absoluta که از ایناطمينان کافي و  ندپرورش داده شد

زنبور پارازیتوئيد روی دو رقم  یهای استقرار یافتهجمعيت

های مورد مطالعه قرار حساس و مقاوم تحت تأثير ميزبان

افراد مستقر شده در شرایط یکسان و ، اند حاصل شدگرفته

گرفتند.  ی بيد غالت مورد مطالعه قرارپرههای شبروی تخم

ی بيد غالت پرههای شبهای تخم حاوی تخمتلهمنظور، بدین

ها ساعت از قفس 24درون هر قفس قرار گرفته و پس از 

که به مدت  یبدین ترتيب زنبورهای پارازیتوئيدخارج شدند. 

دو ميزبان گياهي مختلف رو  5سه نسل اثرات رو به باالی

ها جام بررسيصورت تصادفي جهت انبه ،متحمل شده بودند

د عد 766های تخم موجود در هر قفس از تلهانتخاب شدند. 

و هر تخم درون یک  صورت تصادفي انتخاب شدهتخم به

                                                 
5. Bottom-up effects 

. متر(سانتي 1/7و قطر  76)طول  آزمایش قرار داده شد یهلول

های آزمایش با یک تکه پنبه و توری ارگانزا ی لولهدهانه

روزانه بازدید و های مذکور به صورت تخمپوشيده شد. 

بالغ،  پارازیتوئيدهایبا خروج تغييرات صورت گرفته ثبت شد. 

ی افراد نر و ماده با یکدیگر جفت شده و هر جفت به یک لوله

ی حشرات بالغ، از منظور تغذیه. بهشدمنتقل آزمایش جدید 

که درون  %26نوارهای کاغذی آغشته به محلول آب عسل 

روزانه یک  فتند، استفاده شد.گرهای آزمایش قرار ميلوله

غالت ی بيدپرههای شبعددی( از تخم 756دسته تخم )تقریباً

ی درون هر لوله ی نوارهای کاغذی چسبيده شده بودکه رو

خارج شدند. های روز قبل گرفت و تخمآزمایش قرار 

پس از ثبت  ی مربوط به هر جفتآوری شدههای جمعتخم

های آزمایش قرار داده لولهصورت جداگانه در به مشخصات

مشاهده های پارازیت شده که تغيير رنگ تخمشدند تا این

توسط هر  ميزبان پارازیت شدهتعداد  . بر همين اساس،شود

 زنبور ماده در هر روز ثبت شد. 

 هاو تحلیل دادهتجزیه 

جدول  ینظریههای حاصل از آزمایش با استفاده از داده     

ی رشدی مورد تجزیه مرحله-ی سنزندگي دو جنسي ویژه

(. Chi and Liu, 1985; Chi, 1988قرار گرفتند )

-ی سنپارامترهای محاسبه شده عبارتند از: نرخ بقای ویژه

(، باروری xlی سني )(، نرخ بقای ویژهxjsی رشدی )مرحله

ی سني (، باروری ویژهxjfی رشدی )مرحله -ی سن ویژه

(xmاميد به زندگي ویژه ،)مرحله-سن ی( ی رشدیxje ،)

های (، نرخxjVی رشدی )مرحله-ی سنارزش توليدمثلي ویژه

( rهای ذاتي )(، نرخ0R( و خالص توليدمثل )GRRناخالص )

( و متوسط مدت زمان طول یک λو متناهي افزایش جمعيت )

استاندارد طول مراحل  خطایی منظور محاسبهبه(. Tنسل )

و پارامترهای رشد جمعيت  هامختلف رشدی و مرگ و مير آن

حساس و مقاوم روی ارقام  T. brassicaeزنبور پارازیتوئيد 

و با در نظر گرفتن  1استرپاز تکنينک بوت گوجه فرنگي

                                                 
6. Bootstrap 
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ی ميانگين پارامترهای . مقایسهشداستفاده نمونه  766.666

و  1استرپ جفت شدهنيز با استفاده از آزمون بوت محاسبه شده

در انجام صورت پذیرفت.  P < 0.05در سطح احتمال 

 TWOSEX-MSChartی کامپيوتری از برنامه هاتجزیه

(. ترسيم نمودارها با استفاده از Chi, 2016استفاده شد )

 صورت پذیرفت.  Excel (2007)افزار نرم

 

 تایج و بحثن

 طول مراحل مختلف رشدی

 .Tطول مراحل مختلف رشدی زنبور پارازیتوئيد      

brassicae  های روی تخمبه مدت سه نسل که ابتدا

فرنگي که از ارقام حساس و مقاوم ی مينوز گوجهپرهشب

و سپس پرورش یافته گوجه فرنگي تغذیه نموده بودند 

ی بيد غالت پرههای شبتخمها روی پارامترهای زیستي آن

 نشان داده شده است. 7، در جدول مورد مطالعه قرار گرفته بود

های ئيد درون تخمکه مراحل نابالغ این پارازیتوینبا توجه به ا

جنيني، الروی و  هایثبت طول دورهشود، ميزبان سپری مي

در این جدول پذیر نبوده و بر همين اساس شفيرگي آن امکان

 ذکر شده است. این پارازیتوئيد ی نابالغ دوره مجموع

ل ی رشد و نمو مراحدست آمده، طول دورهبر اساس نتایج به

داری تحت طور معنيبه T. brassicaeنابالغ زنبور پارازیتوئيد 

ر یگياهي مورد مطالعه قرار گرفت و مقاد هایتأثير ميزبان

زنبورهای  دری زیستي ی طول این دورهمحاسبه شده

تر بيش "Infinity"پارازیتوئيد پرورش یافته روی رقم حساس 

دهد که روی مي بود. این مسأله نشان "Goldy"از رقم مقاوم 

سپری شدن منظور تری بهشرایط مناسب "Goldy"مقاوم رقم 

مراحل نابالغ این پارازیتوئيد وجود دارد و زنبورهای 

رسند. این تفاوت در ی بالغ ميمرحلهتر بهپارازیتوئيد سریع

ریزی کل نيز مشاهده شد و مقدار ثبت ی پيش از تخمدوره

تر از بيش "Infinity"س حسای این پارامتر روی رقم شده

ی بود. کوتاه بودن طول این دوره "Goldy"رقم مقاوم 

                                                 
7. Paired bootstrap 

زیستي روی رقم مقاوم حاکي از آن است که جمعيت این 

ریزی خواهد ی تخممرحلهتری بهدر زمان کوتاهپارازیتوئيد 

ای مثبت در کاربرد عنوان نکتهتوان بهاین مورد را مي .رسيد

 .Tو زنبور پارازیتوئيد  "Goldy"تلفيقي رقم مقاوم 

brassicae ی پرههای مدیریتي شبدر برنامهT. absoluta 

یزداني  ی صورت گرفته توسطدر مطالعه مدنظر قرار داد.

 ,.Yazdani Khorasgani et alخوراسگاني و همکاران )

ی رشد و نمو مراحل نابالغ این پارازیتوئيد طول دوره (2006

روز  11/77طور متوسط يد غالت بهی بپرههای شبروی تخم

ضر های پژوهش حادست آمد که بسيار نزدیک به یافتهبه

های خود طول در بررسي (Uzun, 1994ازون ) باشد.مي

ی پرهی رشد و نمو این پارازیتوئيد را روی شبدوره

Anagasta kuehniella Zeller 76/76  .روز گزارش نمود

دست آمده در مقادیر به نسبت بهتر بودن این مقدار کم

توان به تفاوت در ميزبان آزمایشگاهي پژوهش حاضر را مي

الزم به ذکر است که در پژوهش مورد استفاده مرتبط دانست. 

طول عمر حشرات بالغ پارازیتوئيد تحت تأثير ارقام حاضر 

  (.7مختلف مورد مطالعه قرار نگرفت )جدول 

 رشدی مراحل مختلفو توزیع پایدار مرگ و میر 

درصد مرگ و مير مراحل مختلف رشدی زنبور  2جدول      

رقم حساس و مقاوم  2را روی  T. brassicaeپارازیتوئيد 

نتایج ارائه شده در این جدول نشان دهد. فرنگي نشان ميگوجه

صد مرگ و مير این پارازیتوئيد ترین دردهد که بيشمي

باال بودن باشد. ميترتيب مربوط به مراحل نابالغ، ماده و نر به

ميزان مرگ و مير مراحل نابالغ این پارازیتوئيد روی هر دو رقم 

تواند حاکي از شرایط فرنگي ميحساس و مقاوم گوجه

رازیتوئيد درون تخم ميزبان نامطلوب ایجاد شده برای این پا

ای گياه اند که کيفيت تغذیهمحققين مختلف بيان کرده باشد.

رات رشد و نمو حشت نامطلوبي بر اثراتواند ميزبان مي

 ,.Holton et al)داشته باشد ها خوار و دشمنان طبيعي آنگياه

 (Thomas and Waage, 1996) يتوماس و واگ .(2003

ای گياه ميزبان با تحت تأثير قرار که کيفيت تغذیه کردندبيان 
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رشد و نمو تواند خوار ميدادن سيستم ایمني حشرات گياه

صورت نامطلوبي تحت تأثير قرار ای داخلي را بهپارازیتوئيده

داری ارقام مورد مطالعه تأثير معني کهتوجه به اینبا البته  دهد.

 .Tروی مرگ و مير مراحل مختلف رشدی زنبور پارازیتوئيد 

brassicae توان عنوان نمود که تلفات ایجاد نداشتند، مي

 .Tی پرهشببه نسبت شده مستقل از اثر مقاومت گياه ميزبان 

absoluta به طور است که  دیگر آن مهم ینکتهباشد. مي

های ميزبان که تخمپس از آنهایي چنين بررسيدر  معمول

اختيار  در ي معينمدت زمان شدن در همنظور پارازیتبه

سترس زنبورها ها از د، تخمگيردميزنبورهای پارازیتوئيد قرار 

های انتخاب شده خمشود که تمامي تفرض ميو خارج شده 

این که در صورتيند. باشمي شده هبرای انجام آزمایش پارازیت

در اصل ی انتخاب شده هااحتمال وجود دارد که برخي از تخم

مسأله کاهش درصد ظهور حشرات  این .نشده باشند هپارازیت

ميزان مرگ و مير کاذب و سبب افزایش  هدنبال داشتبالغ را به

جهت جلوگيری از در این پژوهش،  خواهد شد. ثبت شده

سعي شد تا با افزایش تعداد حد امکان  تابروز این خطا، 

شده درون هر قفس، احتمال سازی رها زنبورهای پارازیتوئيد

ترین حد ممکن افزایش های ميزبان تا بيشپارازیته شدن تخم

 ,Negahban) پيشين هایپژوهشتوجه به  البته بایابد. 

د رهاسازی شده در هر رهای بالغ پارازیتوئيزنبو، تعداد (2016

ی هدع پدیوکه احتمال وق ندای درنظر گرفته شدگونهقفس به

ترین ميزان ممکن باشد )این پدیده در سوپرپارازیتيسم در کم

در (. نشدمطالعه مشاهده  ام از تکرارهای موردهيچ کد

رنجبر اقدم و محمودیان  های صورت گرفته توسطبررسي

(Ranjbar Aghdam and Mahmoudian, 2014)  درصد

 هایتوئيد روی تخممرگ و مير مراحل نابالغ این پارازی

 Chilo suppressalis Walkerخوار برنج ی ساقهپروانه

درصد  11/4 تا 96/9 بينبرنج پرورش یافته روی ارقام مختلف 

تر از مقادیر گزارش شده در گزارش شد که بسيار پایين

تر اشد. این امر دليلي بر مطلوبيت بيشبپژوهش حاضر مي

خوار برنج برای رشد و نمو مراحل نابالغ ساقهی های پروانهتخم

های در مقایسه با تخم T. brassicae پارازیتوئيد زنبور

 باشد.فرنگي ميی مينوز گوجهپرهشب

 

روی ارقام مقاوم  Trichogramma brassicaeيد خطای استاندارد( زنبور پارازیتوئ ±طول مراحل مختلف رشدی )ميانگين  -7جدول 

("Goldy"( و حساس )"Infinity"گوجه )ی فرنگي نسبت به شب پرهTuta absoluta 
Table 1. Duration of different life stages (Mean ± SE) of Trichogramma brassicae on resistant ("Goldy") and 

susceptible ("Infinity") tomato cultivars to Tuta absoluta 

 

Different life stages  

Cultivars 
Total immature 

(days) 

TPOP* 

(days) 

Male longevity 

(days) 

Female longevity 

(days) 

Adult longivity 

(days) 

"Goldy"  12.31 ± 0.07b 12.33 ± 0.09b 4.67 ± 0.19a 4.13 ± 0.13a 4.35 ± 0.11a 

"Infinity"  12.80 ± 0.06a 12.83 ± 0.07a 4.70  ± 0.18a 4.10 ± 0.13a 4.35 ± 0.11a 

Pval 0.000 0.00011 0.90238 0.87694 0.87694 

 *TPOPریزی(ریزی کل )از تخم تا اولين تخمی پيش از تخم: دوره 
 *TPOP: Total pre-ovipositional period (from egg to first oviposition) 

a آزمون بوت استرپ جفت شده، دار ميهای با حروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف معنيميانگين( 0.05 >باشند P.) 
a The means within the same column followed by the same letters are not significantly different (Paired Bootstrap Test, P < 

0.05). 
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توزیع پایدار مراحل مختلف رشدی زنبور پارازیتوئيد  9جدول 

T. brassicae ختلف مورد مطالعه نمایش را روی ارقام م

دهد. با توجه به اطالعات ارائه شده در این جدول، مي

روی  این پارازیتوئيدترین درصد جمعيت پایدار بيش

تخم اختصاص  یهحلبه مر های مختلف مورد مطالعهميزبان

خود در  نيز در بررسي (Negahban, 2016) نگهبان .دارد

ف روی پارامترهای ارتباط با ارزیابي اثرات دماهای مختل

ترین درصد که بيش ستي این پارازیتوئيد عنوان نمودزی

ی به مرحله T. brassicaeجمعيت پایدار زنبور پارازیتوئيد 

 ,.Lashgari et al) لشگری و همکاران تخم اختصاص دارد.

درصد جمعيت  5/31و  2/31، 9/31عنوان نمودند که  (2010

ی های کرم غوزهروی تخمترتيب پایدار این پارازیتوئيد به

ی بيد غالت را مراحل نابالغ پرهی آرد و شبپرهپنبه، شب

 .دهندميتشکيل 

 

 

 

 Trichogramma brassicaeخطای استاندارد( زنبور پارازیتوئيد  ±درصد مرگ و مير مراحل مختلف رشدی )ميانگين  -2جدول 

 Tuta absolutaی فرنگي نسبت به شب پره( گوجه"Infinity"( و حساس )"Goldy"روی ارقام مقاوم )
Table 2. Percentage of mortality of different life stages (Mean ± SE) of Trichogramma brassicae on 

resistant ("Goldy") and susceptible ("Infinity") tomato cultivars to Tuta absoluta 

Different life stages  

Cultivars 
Total immature 

(%) 

Male 

(%)  

Female  

(%) 

"Goldy"  64.00 ± 4.05a 14.89 ± 3.00a 21.28 ± 3.46a 

"Infinity"  65.97 ± 3.95a 13.89  ± 2.87a 20.14 ± 3.35a 

Pval 0.69746 0.79925 0.82714 
a آزمون بوت استرپ جفت شده، باشدار ميهای با حروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف معنيميانگين( 0.05 >ند P.) 

a The means within the same column followed by the same letters are not significantly different (Paired 

Bootstrap Test, P < 0.05). 

( و "Goldy"روی ارقام مقاوم ) Trichogramma brassicaeدرصد توزیع پایدار مراحل مختلف رشدی زنبور پارازیتوئيد  -9جدول 

 Tuta absolutaی فرنگي نسبت به شب پره( گوجه"Infinity"حساس )
Table 3. Percentage of stable stage distribution of Trichogramma brassicae on resistant ("Goldy") and 

susceptible ("Infinity") tomato cultivars to Tuta absoluta 

Different life stages  

Cultivars 
Total immature 

(%) 

Male  

(%) 

Female  

(%) 

"Goldy"  97.03 1.30 1.67 

"Infinity"  97.00 1.30 1.69 
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 ی رشدیمرحله-ی سننرخ بقای ویژه

ی مرحله-نی سهای مربوط به نرخ بقای ویژهمنحني     

 7در شکل  T. brassicaeزنبور پارازیتوئيد ( xjS)رشدی 

روند تغييرات نرخ بقاء را ن نمودارها نمایش داده شده است. ای

دهند که این مورد از مراحل مختلف رشدی نمایش ميدر 

 هایپوشانيباشد. همزندگي دوجنسي مي های جداولویژگي

ناشي  در این نمودارمشاهده شده ميان مراحل مختلف رشدی  

باشد. با توجه به از تفاوت در نرخ رشد افراد مختلف مي

های مذکور، احتمال زنده ماندن فرد تازه متولد شده منحني

ی بلوغ برای تا مرحله "Infinity"و  "Goldy"روی ارقام 

ترتيب درصد و برای افراد نر نيز به 26و  27ترتيب افراد ماده به

  باشد.درصد مي 74و  75برابر با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی سنی و ی سنی، باروری ویژهنرخ بقاء ویژه

 ی رشدیمرحله-ی سنباروری ویژه

زنبور  (xl)ی سني هژی نرخ بقای ویدهندهنانش 2شکل      

و  "Goldy"روی ارقام  T. brassicaeپارازیتوئيد 

"Infinity" ی باشد. این نمودار در حقيقت فرم ساده شدهمي

باشد که در آن تفکيک مي 7اطالعات ارائه شده در شکل 

باتوجه به اطالعات مراحل مختلف رشدی لحاظ نشده است. 

 که زنبورهایارائه شده در این نمودارها، احتمال این

ی به مرحله "Infinity"و  "Goldy"پارازیتوئيد روی ارقام 

باشد که مؤید درصد مي 94و  91ترتيب برابر با بلوغ برسند به

 باشد.مي 2اطالعات ارائه شده در جدول 

روند تغييرات  2ی سني، شکل عالوه بر نرخ بقای ویژه     

-یی سن مرحله( و باروری ویژهxmی سني )باروری ویژه

روی دو رقم  T. brassicae( زنبور پارازیتوئيد xjfدی )رش

"Goldy"  و"Infinity" گونه که همان دهد.نشان مي را نيز

در این نمودار مشخص است، هر دو منحني با روند تقریباً 

ترین یکساني در طول عمر نوسان دارند. بر همين اساس، بيش

دی روی ی رشمرحله -ی سن ی باروری ویژهمقدار ثبت شده

مقاوم روی ارقام  Trichogramma brassicaeزنبور پارازیتوئيد ( xjSی رشدی )مرحله -ی سن نرخ بقای ویژه -7شکل 

("Goldy"( و حساس )"Infinity"گوجه )ی فرنگي نسبت به شب پرهTuta absoluta 
Figure 1. Age-stage specific survival rate (Sxj) of Trichogramma brassicae on resistant ("Goldy") and 

susceptible ("Infinity") tomato cultivars to Tuta absoluta 
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 72ترتيب در روزهای به "Infinity"و  "Goldy"ارقام 

دهد زنبور که نشان مي شدثبت  تخم( 29) 72تخم( و  35/25)

تعداد  "Goldy"روی رقم مقاوم  T. brassicaeپارازیتوئيد 

 . نمایدمي هپارازیتتری را بيشهای تخم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که تنها افراد يل آندلذکر این نکته نيز ضروری است که به

در این  xfباشند، تنها یک منحني ریزی ميماده قادر به تخم

ی سني نيز در نمودار باروری ویژهشود. شکل مشاهده مي

و  "Goldy"ترین مقدار ثبت شده روی ارقام بيش

"Infinity" 79تخم( و  25/3) 79ترتيب در روزهای به 

 Ranjbar)دیان رنجبر اقدم و محموتخم( ثبت شد.  55/72)

Aghdam and Mahmoudian, 2014) ترین ميزان بيش

ی های پروانهی سني این پارازیتوئيد روی تخمباروری ویژه

را بين پرورش یافته روی ارقام مختلف  خوار برنجساقه

 ریزیتخم برآورد نمودند که در روز اول تخم 16/71-24/71

های مشاهده شده تفاوتزنبورهای پارازیتوئيد ثبت شده است. 

های رنجبر اقدم و حاصل از پژوهش حاضر با یافتهميان نتایج 

 ,Ranjbar Aghdam and Mahmoudian)محمودیان 

توان به تفاوت در گياهان ميزبان و جمعيت را مي (2014

ها مرتبط چنين روش آناليز دادهپارازیتوئيد مورد مطالعه و هم

منظور آناليز وق بهدانست. الزم به ذکر است که محققين ف

که تنها افراد ماده را در  0ها از روش جدول زندگي سنتيداده

های این مشابه با یافتهاند. البته گيرد، استفاده نمودهنظر مي

 .Tور پارازیتوئيد پژوهش حاضر نيز زنبدر محققين، 

brassicae ترین ميزان بيشی بلوغ پس از رسيدن به مرحله

 ی رشدی بالغ خود داشت.ای اول دورهریزی را در روزهتخم

استيدل و همکاران  های صورت گرفته توسطدر پژوهش

(Steidle et al., 2001) که زنبورهای  نيز عنوان شده است

 T. brassicae ،Trichogramma pretiosumپارازیتوئيد 

Riley  وTrichogramma caverae Oatman and 

Pinto خود ریزی تخمميزان  ترینپس از رسيدن به بلوغ بيش

صورت گرفته  این مورد در پژوهش را در روز اول دارند.

                                                 
8. Traditional life table 

 Trichogramma( زنبور پارازیتوئيد xjfی رشدی )مرحله -ی سن( و باروری ویژهxmی سني )باروری ویژه ( وxl)نرخ بقاء  -2شکل 

brassicae ( روی ارقام مقاوم"Goldy") ( و حساس"Infinity"گوجه )ی فرنگي نسبت به شب پرهTuta absoluta 
Figure 2. Age-specific survivourship (lx) and fecundity (mx) and age-stage specific fecundity (fxj) of 

Trichogramma brassicae on resistant ("Goldy") and susceptible ("Infinity") tomato cultivars to Tuta absoluta 
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نيز  (Lashgari et al., 2010لشگری و همکاران ) توسط

 مورد اشاره قرار گرفته است. 

 ی رشدیمرحله-ی سنژهامید به زندگی وی

( xje)ی رشدی مرحله-سنی اميد به زندگي ویژهتغييرات      

و  "Goldy"روی دو رقم  T. brassicaeيد زنبور پارازیتوئ

"Infinity"  این نمودارها   نمایش داده شده است. 9در شکل

ی و مرحله xی مدت زماني است که افراد در سن دهندهنشان

اميد به زنده ماندن دارند.  مورد مطالعهروی ارقام   jرشدی 

شود، اميد به مي مشاهدهطور که در این نمودار نيز همان

صورت جداگانه در این ی رشدی بهدگي هر مرحلهزن

نمودارها به تصویر در آمده است. اميد به زندگي افراد تازه 

ترتيب برابر به "Infinity"و  "Goldy"متولد شده روی ارقام 

ترین مقدار روز بود. در افراد ماده نيز بيش 47/74و  99/74 با

يب در روزهای ترتاميد به زندگي ثبت شده روی ارقام فوق به

مقادیر اميد به شد. ( برآورد روز 39/4) 72روز( و  56/4) 72

زندگي در زمان ظهور حشرات بالغ در پژوهش حاضر همسو با 

 (Lashgari et al., 2010لشگری و همکاران ) هاییافته

ی بيد غالت پره( و شبروز 15/5ی پنبه )روی کرم غوزه

 باشد.( ميروز 35/4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزش تولید مثلی

ی رشدی مرحله -ی سن نمودارهای ارزش توليد مثلي ویژه     

(xjv ) زنبور پارازیتوئيدT. brassicae  که بيانگر مشارکت

روی در تشکيل نسل بعد  jی رشدی و مرحله xافراد در سن 

 4باشند، در شکل مي "Infinity"و  "Goldy"دو رقم 

ونه که در این نمودارها نيز گنمایش داده شده است. همان

ریزی مشخص است، افراد ماده در زمان رسيدن به اوج تخم

( "Infinity"و  "Goldy"دو رقم هر ام روی 72 روز)

ترین مشارکت را در توليد نسل بعد دارند. در این بيش

ی نابالغ توسط زنده ماني نقش افراد نر در مرحلهنمودارها 

افراد اما این  ،گرددبقاء اعمال مي ها و در نتيجه افزایش نرخآن

ریزی مشارکتي در توليد نسل بعد ندارند. به دليل عدم تخم

روی ارقام مقاوم  Trichogramma brassicae( زنبور پارازیتوئيد xjeی رشدی )مرحله -ی سن اميد به زندگي ویژه  -9شکل 

("Goldy"( و حساس )"Infinity"گوجه )ی فرنگي نسبت به شب پرهTuta absoluta 
Figure 3. Age-stage specific life expectancy (exj) of Trichogramma brassicae on resistant ("Goldy") and 

susceptible ("Infinity") tomato cultivars to Tuta absoluta 



  ...ارقام  با Trichogramma brassicaeارزیابي سازگاری زنبور پارازیتوئيد ، نيا و همکارانصفائي                                                            11

سازد که ارزش توجه به این نمودارها این نکته را آشکار مي

زنبور پارازیتوئيد ( 01Vهای تازه متولد شده )توليد مثلي تخم

T. brassicae ( برابر با نرخ متناهي افزایش جمعيتλ )

(. عالوه بر این، مقادیر محاسبه 4و جدول  4اشد )شکل بمي

زنبورهای پارازیتوئيد بالغ ی این پارامتر در زمان ظهور شده

ترین ارزش توليد مثلي یابد و بيشداری افزایش ميطور معنيبه

در  "Infinity"و  "Goldy"روی ارقام  پارازیتوئيدهای بالغ

های سنين ماده ترکه بيانگر نقش بيششد ثبت ام 72روز 

 باشد. نسل آینده مي گذاریپایهمذکور در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پارامترهای رشد جمعیت

 T. brassicaeپارامترهای رشد جمعيت زنبور پارازیتوئيد      

نشان داده  4در جدول  "Infinity"و  "Goldy"دو رقم روی 

 دهد،گونه که اطالعات این جدول نشان ميشده است. همان

داری بر پارامترهای رشد ارقام مختلف مورد مطالعه تأثير معني

های مشاهده شده ميان تفاوتجمعيت این پارازیتوئيد نداشتند. 

های ناخالص و خالص توليد مثل این پارازیتوئيد روی نرخ

باشد ماني افراد ميزندهاحتمال  تأثيرارقام مورد مطالعه ناشي از 

لص توليد مثل نسبت به نرخ که همين مسأله کاهش نرخ خا

رنجبر اقدم و  ناخالص این پارامتر را به دنبال داشته است.

 ,Ranjbar Aghdam and Mahmoudian) محمودیان

 4د روی رخ خالص توليد مثل این پارازیتوئيمقادیر ن (2014

گزارش  (نتاج/فرد) 94/49تا  14/91رقم مختلف برنج را بين 

تر ده در پژوهش حاضر بيشنمودند که از مقادیر گزارش ش

پور و همکاران ایرانيدر پژوهشي دیگر، باشد. مي

(Iranipour et al., 2009)  نيز نرخ خالص توليد مثل این

)نتاج/فرد( گزارش  61/46ی آرد را پرهپارازیتوئيد روی شب

هایي که به در جمعيتتر بودن مقادیر این پارامتر پایين نمودند.

پرورش  T. absolutaی پرههای شبروی تخممدت سه نسل 

ایجاد شده برای این اثرات نامطلوب حاکي از  یافته بودند

نرخ بدون تردید  باشد.ميپارازیتوئيد در شرایط مورد مطالعه 

مختلفي نظير عوامل دليل لحاظ کردن بهذاتي افزایش جمعيت 

روی ارقام مقاوم  Trichogramma brassicae( زنبور پارازیتوئيد xjvی رشدی )مرحله -ی سن ارزش توليد مثلي ویژه  -4شکل 

("Goldy"( و حساس )"Infinity"گوجه )ی فرنگي نسبت به شب پرهTuta absoluta 
Figure 4. Age-stage specific reproductive value (vxj) of Trichogramma brassicae on resistant 

("Goldy") and susceptible ("Infinity") tomato cultivars to Tuta absoluta 
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طول مراحل رشدی قبل از بلوغ، نرخ بقاء، باروری و غيره 

مورد مطالعه در جمعيت آفات  پارامتر رشد جمعيت ترینمهم

 ;Razdoburdin, 2006) باشدمي هاو دشمنان طبيعي آن

Sedaratian et al., 2011; Safuraei-Parizi et al., 

2014; Maleknia et al., 2015).  

 

مقادیر محاسبه  که اگرچهدهد نتایج پژوهش حاضر نشان مي

تر از مقدار بيش "Goldy" مقاوم ی این پارامتر روی رقمشده

ترتيب بود )به "Infinity"سبه شده روی رقم حساس محا

اما اختالفات مشاهده شده از نظر  ،بر روز( 793/6و  754/6

 Iranipour) پور و همکارانایراني .نبودندداری آماری معني

et al., 2009)  مقدار نرخ ذاتي افزایش جمعيت این

 A. kuehniellaی پرههای شبپارازیتوئيد را روی تخم

برروز گزارش نمودند که از مقادیر گزارش شده در  201/6

 رنجبر اقدم و محمودیان باشد.تر ميپژوهش حاضر بيش

(Ranjbar Aghdam and Mahmoudian, 2014)  در

 .Tی پارامترهای رشد جمعيت زنبور پارازیتوئيد مطالعه

brassicae مقدار نرخ  ،های کرم ساقه خوار برنجروی تخم

برروز گزارش  452/6تا  442/6ت را بين ذاتي افزایش جمعي

روی  دمدت زمان یک نسل این پارازیتوئي متوسطنمودند. 

و  11/79ترتيب برابر با به "Infinity"و  "Goldy"ارقام 

ی این پارامتر با مقادیر محاسبه شده مقایسهروز بود.  21/74

 روی این دو رقم که توسط T. absolutaی پرهبرای شب

گزارش  (Safaeeniya et al., 2017همکاران ) نيا وصفائي

دهد که روز(، نشان مي 21/23و  02/92ترتيب شده است )به

 .Tدر صورت مساعد بودن شرایط محيطي زنبور پارازیتوئيد 

brassicae تری را در سال های بيشتواند تعداد نسلمي

 ایجاد نماید.   T. absolutaی پرهنسبت به شب

منظور ارزیابي ميزان سازگاری زنبور اضر بهدر پژوهش ح     

فرنگي در با ارقام مقاوم گوجه T. brassicaeپارازیتوئيد 

های مدیریت تلفيقي شب آميز برنامهجهت اجرای موفقيت

، اثرات کيفيت گياه ميزبان روی T. absolutaی پره

مورد مطالعه قرار گرفت.  بر  پارامترهای زیستي این پارازیتوئيد

اساس، ابتدا زنبورهای پارازیتوئيد به مدت سه نسل روی  همين

فرنگي پرورش داده شدند تا ارقام حساس و مقاوم گوجه

اطمينان کافي از اینکه کيفيت گياه ميزبان تأثير خود را بر 

های بيولوژیک این دشمن طبيعي ایجاد نموده است، ویژگي

حاصل شود. سپس تصميم گرفته شد که دو جمعيت 

اهي فوق )زنبورهای پرورش یافته روی ارقام حساس آزمایشگ

بيد ی پرههای شبو مقاوم( در شرایط یکسان و روی تخم

روی ارقام مقاوم  Trichogramma brassicaeخطای استاندارد( زنبور پارازیتوئيد  ±پارامترهای رشد جمعيت )ميانگين  -4جدول 

("Goldy"( و حساس )"Infinity"گوجه )ی فرنگي نسبت به شب پرهTuta absoluta 
Table 4. Population growth parameters (Mean ± SE) of Trichogramma brassicae on resistant ("Goldy") 

and susceptible ("Infinity") tomato cultivars to Tuta absoluta 

Cultivars 

Gross Reproductive 

Rate 

(offspring/individual) 

Net Reproductive 

Rate 

(offspring/individua) 

Intrinsic Rate 

of Increase 

(day-1) 

Finite Rate of 

Increase 

(day-1) 

Mean 

Generation 

Time 

(days) 

"Goldy" 17.34 ± 2.59a 8.36 ± 1.47a 0.154 ± 0.013a 1.167 ± 0.015a 13.76 ± 0.09b 

"Infinity 20.17 ± 2.88a 7.31 ± 1.33a 0.139 ± 0.013a 1.150 ± 0.015a 14.26 ± 0.08a 

Pval 0.46118 0.59497 0.42071 0.42089 0.00007 
a آزمون بوت استرپ جفت شده، دار ميهای با حروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف معنيميانگين( 0.05 >باشند P.) 

a The means within the same column followed by the same letters are not significantly different (Paired Bootstrap 

Test, P < 0.05). 
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بر اساس نتایج به دست آمده،  مورد مطالعه قرار گيرند. غالت

 فرنگيدليل اثرات رو به باالی ارقام مورد مطالعه گوجهبه 

، T. brassicaeهای زیستي زنبور پارازیتوئيد روی ویژگي

روی هر دو رقم درصد قابل توجهي از جمعيت این پارازیتوئيد 

ی نابالغ از بين رفته و قادر به رسيدن در مرحلهحساس و مقاوم 

این،  وجود باباشند. ریزی نميی بالغ و انجام تخمبه مرحله

رسند قادر به انجام جفتگيری و ی بالغ ميمرحلهافرادی که به

باشند. باتوجه به درصد يزبان ميهای منمودن تخم هپارازیت

نظر باالی تلفات ایجاد شده در مراحل نابالغ این پارازیتوئيد، به

فرنگي ی مينوز گوجهپرههای مدیریتي شبرسد در برنامهمي

های رهاسازی يد را در قالب برنامهئباید استفاده از این پارازیتو

آفت  های مختلفو در نسل (Inundative release) اشباعي

ی بهتر، لزوم جهت حصول نتيجه بر این،عالوه مدنظر قرار داد. 

ميزبان با استفاده از ( Monitoring)پایش جمعيت آفت 

منظور تعيين تاریخ دقيق رهاسازی بسيار های فرموني بهتله

های البته بررسي کارایي سایرگونهباشد. ضروری مي

نان طبيعي بالقوه چنين سایر دشمپارازیتوئيد این خانواده و هم

 يهای مدیریت تلفيقه در برنامهمنظور استفاداین آفت به

نيز موضوع مهمي است که باید  T. absolutaی پرهشب

در پایان الزم به ذکر صورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد. به

فاده از این پارازیتوئيد در تلفيق با ارقام تاست که جهت اس

ی رهپهای مدیریتي شبرنامهقالب بفرنگي در مختلف گوجه

تر در شرایط های بيشفرنگي، انجام بررسيمينوز گوجه

 باشد.گلخانه و مزرعه کامالً ضروری مي
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Abstract 
     Since plant quality could affect biological performance of natural enemies (bottom-up effects), 

compatibility of parasitoid wasp, Trichogramma brassicae Bezdenko with susceptible ("Infinity") and 

resistant ("Goldy") tomato cultivars to Tuta absoluta (Meyrick) was evaluated in laboratory conditions 

with 25±1ºC, relative humidity of 65±5 % and a light period of 16 h. Data analysis was performed using 

Age-Stage Two Sex Life Table theory. The value for total immature stages of T. brassicae on the cultivar 

"Infinity" was 12.80 ± 0.06 (days), which was significantly different from the recorded value of this 

parameter on "Goldy" (12.31 ± 0.07 days). The mean number of parasitized eggs of T. absoluta by this 

parasitoid wasp on the cultivars "Infinity" and "Goldy" was not significantly different and the obtained 

values for this parameter on the above-mentioned cultivars were 36.28 ± 2.67 and 39.30 ± 2.65 

(eggs/female), respectively. Immature mortality of this parasitoid wasp was not significantly different on 

the cultivars "Infinity" and "Goldy" (65.97 ± 3.95 and 64.00 ± 4.05 (%), respectively). Furthermore, the 

values for net reproductive rate (R0), intrinsic rate of increase (r) and finite rate of increase (λ) of 

parasitoid wasp T. brassicae on the cultivar "Infinity" was 7.31 ± 1.33 (offspring/individual), 0.139 ± 

0.013 (day-1) and 1.150 ± 0.015 (day-1), which was not significantly different from those obtained on the 

cultivar "Goldy" (8.36 ± 1.47 [offspring/individual], 0.154 ± 0.013 [day-1] and 1.167 ± 0.015 [day-1], 

respectively). Furthermore, the cultivars "Infinity" and "Goldy" had significant effects on the mean 

generation time (T) of T. brassicae and the recorded value for this parameter on the above-mentioned 

cultivars was 14.26 ± 0.08 and 13.76 ± 0.09 (days), respectively. Regarding the results obtained in the 

present study, partially resistance of cultivar "Goldy" had a relative compatibility with parasitoid wasp T. 

brassicae and therefore, these two control procedures could be combined together for integrated 

management of T. absoluta.  
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