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 Diaeretiella  (McIntosh)  (Hym:Aphidiidae)طول عمر زنبورهاي نر و ماده 

rapae در شرايط متفاوت نگهداري از نظر غذا و ميزبان 
 چكيده

بدون آب، غذا و شته  :درجه سانتي گراد و در سه تيمار شامل الف 25در دماي Diaeretiella rapae طول عمر زنبورهاي پارازيتوئيد 
بررسي ها نشان داد كه ميانگين طول عمر . با آب، غذا و شته ميزبان مورد بررسي قرار گرفت :ا آب، غذا و بدون شته ميزبان و جب :ميزبان، ب

كه در جنس ماده تفاوت معني داري از  روز بود 29/12 ±02/1و  44/9 ±76/0، 025/2 ±05/0 زنبورهاي ماده در سه تيمار به ترتيب برابر با
در نرها بين تيمار الف با تيمارهاي ب و ج از نظر ). p<0.01(عمر زنبورهاي ماده در بين سه تيمار وجود داشته است نظر ميانگين طول 

نتايج نشان دهنده اين است كه حشرات ماده با وجود آب، غذا و ميزبان نسبت به حالت در دسترس . آماري تفاوت معني داري وجود داشت
همچنين در صورت عدم دسترسي به ميزبان، وجود آب و غذا بر . يزبان داراي طول عمر بيشتري بودندبودن آب و غذا و عدم دسترسي به م
عملكرد زيستي جنس نر با ماده متفاوت بوده است، بطوريكه در زمان دسترسي به آب و غذا، وجود و . طول عمر هر دو جنس افزوده است

اين در حالي است كه دسترسي به حداقل يكي از دو عامل آب و غذا و يا . اشته استعدم وجود ميزبان تغيير معني داري در طول عمر نرها ند
بين واكنش  و طول عمر آنها اثر دارد بطور كلي اين بررسي نشان داد شرايط نگهداري زنبورها بر. ميزبان بر طول عمر جنس ماده مي افزايد

. وت وجود داردجنس نر و ماده به شرايط مختلف تغذيه اي و دسترسي ميزبان تفا

 
 Brevicoryne brassicae، Diaeretiella rapae طول عمر، غذا، ميزبان،  :واژگان كليدي

مقدمه 
  Aphidiidae در بين دشمنان طبيعي شته ها زنبورهاي پارازيتوئيد از عوامل مفيد در اكوسيستم هاي زراعي هستند، زنبورهاي

ئيان بوده و همگي آنها به جزء گونه هاي نادر جزو پارازيتوئيدهاي اوليه مي يكي از بزرگترين خانواده هاي راسته بال غشا
 Brevicoryneيك گونه مهم براي كنترل بيولوژيك شته   Diaeretiella rapae Mclntosh (Hym:Aphidiidae).باشند

brassicae  ف از اين پژوهش تعيين هد). 2007اولمز بايحان و همكاران، (در مناطق مديترانه روي محصوالت كروسيفراست
در شرايط نگهداري متفاوت و استفاده از يافته هاي آن در برنامه  D. rapae طول عمر حشرات كامل نر و ماده زنبور پارازيتوئيد 

.  هاي كنترل بيولوژيك و استفاده از اين زنبور در اين برنامه هاست

 
 مواد و روشها

زنبور، تعدادي از شته هاي موميايي شده از مزرعه كلزا رقم اكاپي واقع در دانشكده براي بررسي طول عمر حشرات كامل نر و ماده 
پس . كشاورزي دانشگاه شهيد باهنر كرمان انتخاب و در داخل ظروف پالستيكي نگهداري شده و روزانه مورد بازديد قرار گرفتند

 7و قطر  9پالستيكي استوانه اي شكل با ارتفاع از ظهور حشرات كامل تعدادي از زنبورهاي نر و ماده در داخل ظروف شفاف 
درجه سانتي  25±1اين زنبورهادر شرايط اتاق رشد و در دماي. درب ظروف با تور ارگانزا پوشيده شد. سانتي متر قرار داده شدند



 ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
 دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان دانشکده کشاورزی 1390اسفندماه  12و  11

لب طرح اين آزمايش در قا. ساعت تاريكي نگهداري شدند 8ساعت روشنايي و  16درصد و دوره نوري  60±1گراد و رطوبت 
: كامال تصادفي با پنج تكرار و سه تيمار به شرح ذيل در نظر گرفته شده بود

نگهداري زنبورها بدون آب وغذا و بدون ميزبان ) الف
نگهداري زنبورها با آب وغذا و بدون ميزبان  ) ب
نگهداري زنبورها با آب وغذا و ميزبان ) ج

و آب استفاده شد كه آب بوسيله پنبه مرطوب كه در كف ظرف قرار داده ) ددرص 15(براي تامين غذاي زنبورها از عسل رقيق شده 
براي تامين ميزبان از تعدادي شته مومي كلم كه روي  قسمتي از برگ كلزا و داخل ظروف قرار داده شده . شده بود تامين گرديد

داده . تفكيك نر و ماده روزانه ياداشت گرديد اين ظروف بطور مرتب مورد بازديد قرار گرفتند و تلفات زنبورها به.بود استفاده شد
. مورد تجزيه آماري قرار گرفت (One-way ANOVA)هاي بدست آمده از آزمايش  با استفاده از تجزيه واريانس يك طرفه 
 =Duncan’s Multiple Range Test (p-valueآزمون مقايسه ميانگين براي طول عمر زنبور هاي نر و ماده به روش 

  .جام شدان (0.05
 

 )روز(طول عمر حشره كامل 

 جنسيت

 تيمار الف تيمار ب تيمار ج

49/0 ± 68/3 P

a 56/0 ± 68/3 P

a 19/0 ± 33/1 P

b زنبور نر 

02/1 ± 29/12 P

a 76/0 ± 44/9 P

b 05/0 ± 025/2 P

c زنبور ماده 

 در سه تيمار متفاوت D. rapae  ميانگين طول عمر حشرات كامل زنبور  -1جدول 

P

a, b, c
P ندارند%  5اي داراي حروف مشترك اختالف معني داري در سطح تيماره. 

 
 
 

 
نتايج و بحث 

درجه سانتي گراد و در سه تيمار مذكور مورد مطالعه  25در دماي  D.rapae  طول عمر حشرات كامل نر و ماده زنبور پارازيتوئيد
. آورده شده است 1نتايج حاصله در جدول . و بررسي قرار گرفت

الف ، ب و ج به ترتيب  در جدول فوق مشاهده مي شود ميانگين طول عمر زنبورهاي ماده در سه تيمارهمان گونه كه 
، 33/1 ±19/0روز و ميانگين طول عمر زنبورهاي نر در اين تيمارها به ترتيب   29/12 ±02/1و 76/0±44/9 ،05/0±025/2
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. حضور شته ميزبان بر طول عمر اين زنبور پارازيتوئيد استروز بود كه نشانگر اثر مثبت آب و غذا و  68/3 ±49/0و  56/0±68/3
از نظر ميانگين طول عمر زنبورهاي ماده در بين دو )p<0.01 (تجزيه داده ها نشان مي دهد كه در جنس ماده تفاوت معني داري 

ي وجود نداشت بين ميانگين طول عمر نرها تيمارهاي ب و ج از نظر آماري تفاوت معني دار .تيمار وجود داشته است
)(p<0.05 .همچنين در جنس نر بين تيمار الف و تيمارهاي ديگر تفاوت معني داري از نظر ميانگين طول عمر زنبورها ديده شد .

. زنبورهاي ماده در شرايط تيمار الف كمترين طول عمر را دارا بوده و در شرايط تيمار ج بيشترين طول عمر را داشتند
در اين بررسي مشاهده گرديد ميانگين طول عمر زنبورهاي ماده در حالتي كه آب، غذا و شته ميزبان در اختيار آنها باشد بيشتر از 

اثر تيمارهاي ب و ج در هر دو جنس بر طول عمر زنبورها قابل توجه بوده . حالتي است كه با وجود آب، غذا و شته ميزبان است
همچنين در اين زنبورها در صورت عدم دسترسي  .اختالف معني دار  وجود دارد) ف نظرازجنسيتصر(و بين طول عمر زنبورها 

با توجه به اينكه رفتار بيولوژيكي جنس نر نسبت به جنس . به ميزبان ، وجود آب و غذا بر طول عمر حشرات كامل افزوده است
مر كوتاهي دارند، بطوريكه در زمان دسترسي به آب وغذا بين ماده متفاوت بوده و نرها بعد از جفت گيري بالفاصله مرده و طول ع

وجود و عدم وجود ميزبان تفاوت معني داري در طول عمر حشرات كامل نيست، در حاليكه دسترسي به حداقل يكي از دو عامل 
                                                                                                                                                           .                                            آب و غذا يا ميزبان بر طول عمر حشرات نر مي افزايد

ه است كه روز گزارش شد 18درجه كه تحت عصاره شته مومي كلم قرار گرفته بودند  25بيشترين طول عمر اين زنبور در دماي 
روز  6/11درجه  20اين گونه روي كلم در دماي   طول عمر زنبور هاي ماده). 1383حسيني و همكاران، (با نتايج ما مطابقت دارد 

 .كه متفاوت با نتايج بدست آمده ما مي باشد كه به علت تغيير نوع ميزبان است) 1992مك كينون و همكاران، ( بيان شده است
روز روي شته روسي گندم بوده  6/8و  5/11درجه براي ماده و نر به ترتيب برابر با  21زنبور در دماي بيشترين طول عمر اين 

.  كه اين تفاوت به علت دماي پايين در اين آزمايش مي باشد)  1996برنال و گونزالس، (است 
 

 نتيجه گيري كلي
بين واكنشهاي جنس نر و  و رآنها اعم از نر و ماده اثر داردبطور كلي اين بررسي نشان داد كه شرايط نگهداري زنبورها بر طول عم

. ماده با شرايط مختلف تغذيه اي اختالف وجود دارد
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Adult Longevities of Males and Females of Diaeretiella rapae (Mclntosh) (Hym: 

Aphididae) on Different Feeding -Host Compositions 
 

Abstract 
Adult longevities of parasitoid wasp Diaeretiella rapae were studied at 25°C and three treatments 
including: without water , food and host (A),With food and water and without of host (B) and with 
food, water and host (C). Studies showed that in females; Mean longevity in 3 treatment 12.29 ± 
1.02, 9.44 ± 0.76 and 2.025 ± 0.05 days, respectively that was a significant difference between adult 
longevities within treatments (p<0.01). In males; there was a significant difference between adult 
longevities of treatment A with treatments B and C. That results showed that the adult females have 
longer life in the presence of water, food and host than the case that water and food were available 
but the host were absence. Also,The females adult of longevities in the most absence; the 
availability of food and water was increased. Biological functions of male adults were different to 
females while in the availability of food and water, presence or absence of the host has not effect on 
longevity of males, at least presence food and water or availability of the host was increased the 
females longevity. In addition, this study showed that the culture situation of wasps had effects on 
their longevities and there was defer between male and female function to the feeding and host this 
situation in different ways .  
 
 
Keywords: Longevity, Food, Host, Brevicoryne brassicae, Diaeretiella rapae 
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