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 Aphidius matricariae زنبور تابعی واکنش بر دما تأثیر و میزبانی ترجیح

 (Hym.: Aphidiidae) گندم معمولی شتة روی 

 

 شیروانی اصغر .3 ؛*راشکی مریم .2 ؛اللهی رحمت حاج فاطمه .1

 کرمان باهنر شهید دانشگاه کشاورزی، ةدانشکد پزشکی، گیاه گروهمربی و استادیار،  .3 و 1

  محیطی، علوم و پیشرفته تکنولوژی و علوم پژوهشگاه محیطی، علوم ةشکدپژوه زیستی، تنوع گروه استادیار، .2

 کرمان پیشرفته، فناوری و صنعتی تکمیلی تحصیالت دانشگاه

 (22/2/1331 تصویب: تاریخ - 22/2/1331 دریافت: )تاریخ

 

 چکیده

 های مونآز طی Aphidius matricariae Haliday پارازیتویید زنبور میزبانی ترجیح پژوهش، این در

 شتة روی پارازیتویید این تابعی واکنش و شته رشدی مختلف مراحل روی انتخابی غیر و انتخابی

 شرایط در الوند، رقم ،گندم گیاه از استفاده با Schizaphis graminum Rondani گندم معمولی

 ینسب رطوبت ،سلسیوس درجة 32 و 22 ،22 دمای سه شامل شرایط این شد؛ بررسی آزمایشگاهی

 های آزمون در پارازیتیسم میانگین بیشترین .بود تاریکی( )روشنایی: 1::1 نوری دورة و درصد 12±22

 کمترین و پوره 3/12 ±1/2: و 1/2±13/2 ترتیب به و شته سوم سن پورة روی انتخابی غیر و انتخابی

 که داد شانن تابعی واکنش های داده لجستیک رگرسیون نتایج آمد. دست به اول سن پورة روی آن

 از سلسیوس، درجة 32 و 22 ،22دمای سه در شته مختلف های تراکم به نسبت زنبور تابعی واکنش

 شد. استفاده راجرز ةمعادل از دستیابی زمان و وجو جست قدرت پارامترهای تخمین برای است.  IIنوع

  مد.آ دست به سلسیوس، درجة 22 در دستیابی زمان کمترین و وجو جست مقدار بیشترین

 

 .Schizaphis graminum وجو، جست قدرت سوم، سن ةپور پارازیتیسم، کلیدواژگان:

 

 مقدمه

 نقاط در که است زراعی گیاهان ترین قدیمی از گندم

 ةتغذی نان، ةتهی برای دانه تولید منظور به دنیا مختلف

 سطح نظر از و شود می کشت صنعتی مصارف و حیوانات

 ةغل هشت بین را اول مقام انه،یسال تولید و کشت زیر

 تولید با ،همچنین است؛ داده اختصاص خود به اصلی

 ددار را سوم ةرتب هکتار در انرژی کیلوژول 641

(Kelman and Quelset 1999, Bhattarai and Hess 

 آفات گندم عملکرد کاهش مهم عوامل از یکی (.2001

 ،Hemiptera راستة به که ها شته جمله از ؛هستند

 و Aphidoidea باالخانوادة ،Sternorhyncha ستةرا زیر

 Triplehorn and) دارند تعلق Aphididae خانوادة

Johnson 2005.)  

 بزاق تزریق همچنین، و گیاهی شیرة از تغذیه با ها شته

 شوند می منجر محصول کاهش و گیاه ضعف به سمی

(Blackman and Eastop 2007.) ترشح زین موارد یبرخ در 

 و محصوالت یفیک کاهش به ها شته توسط عسلک فراوان

 خسارت جهینت در و دوده مولد یها قارچ رشد ،نیهمچن

 (.Jouraeve et al. 2006) شود یم منجر

 :.Rondani (Hem یعلم نام با گندم معمولی شتة

Aphididae)  Schizaphis graminumاز شیب یرو از 

 به و است شده گزارش انیگندم ةخانواد از گونه هفتاد
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 برنج، جو، والف،ی جمله از خانواده نیا اهانیگ ربیشت

 Michaels) دکن می حمله ذرت و ندمگ سورگوم، چمن،

 کییموزا یروسیو یها یماریب قل  نا مذکور ةشت (.1986

 است برنج یروسیو یها یماریب و شکرین و جو گندم،

(Fenemore and Norton 1985.) 

 مهم یاجزا از یکی عنوان به کیولوژیب کنترل

 بیولوژیک کنترل عوامل و است مطرح آفات تیریمد

 شکارگرها و یدهایپارازیتو ها، سمیکروارگانیم شامل آفات

 استفاده آفات خسارت و جمعیت کاهش و کنترل برای

 از یمتعدد یها گونه (.Sinclair et al. 2006) ندشو می

 دارند نقش ها شته تیجمع کاهش در یعیطب دشمنان

 دییتویپاراز حشرات به توان یم ها آن نیتر جیرا از که

 انیم از (.van Driesche and Bellows 1996) کرد اشاره

 Aphidiinae رخانوادةیز یزنبورها د،ییتویپاراز یزنبورها

 ی دهاییتویپاراز نیا (.Hughes 1989) نددار یادیز تیاهم

 یبارور علت به و دارند تعلق Aphidiidae خانوادة به یداخل

 Jacobson and) ندهست مناسب ها شته کنترل یبرا البا

Croft 1998) یادیز تیاهم آفات کیولوژیب کنترل در و 

  (.Mackauer and Stary 1967) دارند

 و دارد گونه چهارصد از شیب Aphidiinae ةخانواد ریز

 که دارد تعلق جهان سراسر در رجنسیز و جنس شصت به

 زنبور و دارد وجود رانیا در گونه ونه چهل ،تعداد نیا از

 آن مهم یها گونه از Aphidius matricariae ،دییتویپاراز

 یآور جمع آن میزبان عنوان به یمتعدد یها شته از و است

 (.Mescheloff and Rosen 1988, Stary 1988) است شده

 و یابی مکان یمعن به یکاوشگر ،یعیطب دشمنان بارةدر

 یکاوشگر رفتار ةدامن که است زبانیم ای طعمه انتخاب

 یکم یانرژ آن در که انتظار و نشستن یاستراتژ از حشرات

 ادیز یانرژ صرف با که فعال یوجوگر جست تا است ازین

  (.Baverstock 2004) است ریمتغ است، همراه

 و یابی مکان در کیولوژیب کنترل عامل کی ییتوانا

 یاصل هدف ن،ییپا یها تراکم در زبانیم تیجمع حفظ

 دییتویپاراز رفتار ةمطالع ،بنابراین ؛است کیولوژیب ترلکن

 بسیار تیاهم زبانیم مختلف یها تراکم با مواجهه در

 کی ،یتابع واکنش (.Sallam et al. 1999) دارد زیادی

 نیب ةرابط صورت به که است مدت کوتاه یکاوشگر رفتار

 و یعیطب دشمن هر یازا به شده مصرف ةطعم تعداد

 یابیارز در تواند یم دهیپد نیا است، دهش فیتعر تراکم

 مهم طعمه کیولوژیب کنترل در یعیطب دشمن ییکارا

 (.Holling 1966) باشد

 واکنش بررسی با است شده سعی تحقیق این در

 در و دما سه در A. matricariae پارازیتویید زنبور تابعی

 زنبور میزبانی ترجیح و شته مختلف های تراکم

 گندم، معمولی شتة مختلف سنین به نسبت پارازیتویید

 این کارایی میزان یارتقا در مناسب رشدی مرحلة و دما

 .شود بررسی زنبور

 

 ها روش و مواد
 گیاه پرورش

 بذرهای شد. انجام ،الوند رقم ،گندم گیاه روی ها آزمایش

 تا بیست .شدند تهیه کرمان نباتات حفظ ادارة از گندم

 قطر به پالستیکی های نگلدا داخل گندم بذر وپنج بیست

 کود خاک، از مخلوطی حاوی متر سانتی 36 ارتفاع و 31

 در گیاهان .شدند کاشته3:3:6 نسبت به ماسه و حیوانی

 نسبی رطوبت ،سلسیوس درجة 61±3 شرایط با  گلخانه

 (روشنایی:تاریکی) 34:1 نوری ةدور و درصد 31±41

  .یافتند پرورش

 

 برگی نوار تهیة

 ظروف از آزمایشگاهی، واحد عنوان به رگیب نوار ةتهی در

 تهویه، منظور به .شد استفاده متر میلی 11 قطر به پتری

 توری با و سوراخ متر سانتی 1 قطر به ها دیش پتری در

 6 آگار ـ آب لیتر میلی 31 ،سپس .شد پوشانده مناسب

 برگی نوارهای و شد ریخته دیش پتری هر داخل درصد

 درصد 51 الکل و مقطر آب ولمحل با که هروز 61 گندم

 .گرفت قرار آن روی بودند، شده عفونی ضد

 

 گندم معمولی شتة پرورش

 روی از ماه اردیبهشت اواسط در گندم معمولی شتة

 به و آوری جمع کرمان در گرامینه هرز های علف

 شناسایی، و اسالید ةتهی از پس .شدند منتقل آزمایشگاه

 درون هفته دو مدت به شده، پارازیته یها شته حذف برای

 آگار ـ آب روی گندم برگی نوارهای حاوی پتری ظروف

 حصول از پس پتری ظروف .شدند داری نگه ،درصد 6

 ،گندم گیاهان روی ها شته نبودن، پارازیته از اطمینان

 درجة 61±3 دمای با رشد اتاقک در ،الوند رقم



 45 ... ترجیح میزبانی و تأثیر دما بر واکنش تابعی زنبور و همکاران: اللهیحاج رحمت 

 نوری دورة و درصد 51±31 نسبی رطوبت ،سلسیوس

 منظور به .شدند مستقر (روشنایی:یکیتار) 34:1

 دوازده مدت به کامل ةشت تعدادی به سازی، همسن

 کامل های ماده ،سپس شد، داده زایی پوره اجازة ساعت

 های پوره مربوطه آزمایش به توجه با و شدند حذف

 .ندشد استفاده مشخص سنین

 
 A. matricariae پارازیتویید زنبور پرورش

 موجود هلو سبز ةشت ةشد ومیاییم های شته از تعدادی 

 آزمایشگاه به و آوری جمع کرمان در هلو درخت روی

 های شته از شده خارج کامل زنبورهای .شدند منتقل

 جنس از قفسی داخل شناسایی از پس شده، مومیایی

 شتة روی متر سانتی 11×11×41 ابعاد به گلس پلکسی

 رد ،الوند رقم ،گندم گیاه روی مستقر گندم معمولی

 ،سلسیوس درجة 61±3 دمایی شرایط با رشد اتاقک

 34:1 نوری ةدور و درصد 51±31نسبی رطوبت

 پارازیتویید کامل افراد .یافتند پرورش (روشنایی:تاریکی)

 تمامی در .شدند تغذیه درصد 41 عسل آب محلول با

 روزه یک کردة گیری جفت مادة زنبورهای از ها آزمایش

 سازی همسن برای هک صورت این به ،شد استفاده

 هشت مدت به سوم سن یها پوره از گروهی زنبورها

 زنبور ةکرد گیری جفت ةماد افراد معرض در ساعت

 ه،هفت یک گذشت از بعد .گرفتند قرار پارازیتویید

 شرایط در و شدند تفکیک شده مومیایی یها شته

 کامل، های پارازیتویید ظهور از بعد .گرفتند قرار شده ذکر

 وچهار بیست مدت به ماده زنبور یک و نر زنبور یک

 .شدند داری نگه اپندورف یک در گیری جفت برای ساعت

 

 پارازیتویید زنبور میزبانی مرحلة ترجیح بررسی

A. matricariae. 

 یانتخاب آزمون در یزبانی،م ةمرحل یحترج روش در

(Choice test) ةمرحل انتخاب حق پارازیتویید زنبور که 

 ةحشر و چهارم سوم، دوم، اول، سنین از رد،دا را میزبانی

 سنی ةمرحل هر از و گندم معمولی شتة ةروز یک کامل

 زنبور معرض در ها شته .شد استفاده شته عدد 31

 ابعاد به هایی جعبه در روزه یک مادة پارازیتویید

 از بعد پارازیتوییدها .گرفتند قرار متر سانتی 31×31×4

 شده ایییموم یها شته ،سپس حذف، ساعت وچهار بیست

 شرایط در آزمایش .شدند شمارش و آوری جمع

 نسبی رطوبت سلسیوس، درجة 61±3 دمای آزمایشگاهی

 ده در و (یکی:تاریی)روشنا 34:1 نوری دورة و درصد 1±41

 .شد اجرا تکرار

-No) میزبانی ةمرحل انتخابی غیر آزمون انجام برای

choice test،) 61 داگانه،ج طور هب یسن ةمرحل هر از 

 یشآزما مراحل شد. استفاده گندم معمولی شتة عدد

  شد. انجام تکرار بیست در و فوق روش طبق

 

 پارازیتویید زنبور تابعی واکنش بر دما سه اثر بررسی

A. matricariae. 

 تابعی واکنش نوع تعیین منظور به که آزمایش این در

 دمای سه تأثیر تحت آن پارامترهای و پارازیتویید زنبور

 از بود، شده طراحی سلسیوس درجة 11 ،61 ،61

 ـ آب روی گندم برگی نوارهای آزمایشگاهی های واحد

 متر میلی 31 قطر به پتری ظروف درون درصد 6 آگار

 در گندم معمولی شتة سوم سن های پوره .شد استفاده

 هر روی 46 و 16 و 34 ،1 ،6 ،6 مختلف های تراکم

 1 و 6 ،6 های تراکم رایب .گرفتند قرار برگی دیسک

 ،46 و 16 تراکم و تکرار پانزده ،34 تراکم تکرار، بیست

 زنبور یک پتری ظرف هر درون .شد آزمایش تکرار ده

 از پس .شد گذاشته روزه یک کردة گیری جفت مادة

 در پتری ظروف و حذف زنبورها ،ساعت وچهار بیست

 51±31 نسبی رطوبت ،سلسیوس درجة 61±3 دمای

 زمان تا (روشنایی:تاریکی) 34:1 نوری دورة و درصد

 شده مومیایی یها شته و داری نگه ها مومیایی تشکیل

  .شدند شمارش

 

 ها داده آماری ةتجزی

 با A. matricariae پارازیتویید زنبور تابعی واکنش

 (.Juliano 2001) شد بررسی جولیانو روش از استفاده

 از استفاده با مرحله دو در یتابع واکنش یها داده ةیتجز

 واکنش نوع یینتع یبرا ،ابتدا شد. انجامSAS  افزار نرم

 یها یزبانم تعداد نسبت یکلجست یونرگرس ،یتابع

 معرض در یها یزبانم تعداد به (Na) شده یتهپاراز

 .شد یینتع (N0) شده داده قرار

 یزبان،م تراکم یشافزا با II نوع یتابع یها واکنش در

 تعداد به شده یتهپاراز یها یزبانم تعداد نسبت
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) شده داده رارق معرض در یها یزبانم
Ne

/No) کاهش 

 یبش بنابراین، معکوس(، تراکم به )وابسته یابد یم

 تابعی واکنش در .است یمنف یمنحن ینا یخط قسمت

 نسبت یزبان،م یانبوه یشافزا با متناسب ابتدا III نوع

 در یها یزبانم تعداد به شده هیتپاراز یها یزبانم تعداد

 به )وابسته شود می ودهافز (Na/N0) شده داده قرار معرض

 ینهم به ،شود می کاسته آن یزانم از ،سپس و تراکم(

 بنابراین، .است مثبت یمنحن یخط قسمت یبش یلدل

  یمنحن یخط قسمت یبش یمنف یا مثبت عالمت

Na/N0است یتابع واکنش نوع انگربی (Juliano 2001.) 

 و یرخطیغ یونرگرس ةیتجز با واکنش نوع یینتع زا پس

 و (a) وجو جست نرخ یپارامترها آن، ینتخم ،سپس

 SAS Institute) شدند برآورد (Th) یابیدست زمان

 واکنش یبرا شده ذکر یپارامترها برآورد در (.1997

 یرز شرح به Rogers (1972)  ةمعادل از II نوع یتابع

 شد: استفاده
   

exp
       

aT
Na N

aTh N

  
    

  
0 1

1 0 
 :آن در که

Na: شده پارازیت های میزبان تعداد 

N0: میزبان ةاولی تراکم 

exp: 135/6 برابر و طبیعی لگاریتم ةپای 

T :آزمایش زمان کل 

Th: دستیابی زمان 

a: پارازیتویید گریوجو جست نرخ 

 دماهای در تابعی واکنش پارامترهای ةمقایس برای

 (:Juliano 2001) شد استفاده زیر ةمعادل از مختلف

 

   

   
exp

          

a Da j T N
Na N

a Da j Th DTh j N

          
             

2

0
0 1

1 0
 

 

 عدد اول جمعیت برای که است متغیری j پارامتر

 گیرد. می نظر در را یک عدد دوم جمعیت برای و صفر

 مقادیر در دار معنی تفاوت ترتیب به DTh وDa  پارامترهای

a و Th منظور به کند. می مشخص را جمعیت دو بین 

 قدرت و دستیابی زمان عیت،جم دو در a و Th ةمقایس

 زمان و a و Th ترتیب به اول جمعیت در جوو جست

 ترتیب به دوم جمعیت در جوو جست قدرت و دستیابی

Th+DTh و a+Da تشخیص برای شود. می گرفته نظر در 

 وجو جست قدرت یا دستیابی زمان بین دار معنی تفاوت

 صفر با Da و DTh که شود ثابت باید جمعیت دو در

 تفاوت صفر با Da و DTh اگر دارند. دار معنی وتتفا

 که بود خواهد این نتیجه باشند، نداشته یدار معنی

 وجو جست قدرت و (Th+DTh) دستیابی های نزما

(a+Da) نخواهند هم با داری معنی تفاوت جمعیت دو در 

  (.Juliano 2001) عکسبر و داشت

 حترجی های داده دار معنی اختالف تعیین منظور به

 در و شد استفاده یکطرفه ANOVA از میزبانی، ةمرحل

 آزمون با ها میانگین ،دار معنی اختالف ةمشاهد صورت

 .(SAS Institute 1997) شد آماری ةمقایس توکی

 

 بحث و نتایج
 میزبانی ةمرحل ترجیح

 انتخابی آزمون دو در را پارازیتیسم میانگین 3 نمودار

(Choice test) انتخابی غیر و (No-choice test) نشان 

 سن یها پوره A. matricariae یدییتوپاراز زنبور .دهد می

 و یپورگ ینسن یگرد به را گندم معمولی شتة سوم

 یتیسمپاراز یانگینم یشترینب و داد ترجیح کامل ةحشر

 3/1±61/1 ترتیب به انتخابی غیر و انتخابی آزمون دو در

(13/1>P 1و13=61/11 وF) 13/1) 1/31±43/1 و>P و 

 یانگینم ینکمتر بود. سوم سن ةپور (6Fو33=36/64

 ةشت اول سن ةپور یرو انتخابی غیر آزمون در یتیسمپاراز

 یتوییدپاراز زنبور ،یانتخاب آزمون در شد. محاسبه مذکور

 .نکرد یتهپاراز را اول سن یها پوره از کدام یچه

 

 
 گندم، معمولی شتة میزبانی مرحلة ترجیح .3 نمودار

Schizaphis graminum پارازیتویید زنبور توسط Aphidius 

matricariae آزمون و کوچک( )حروف انتخابی آزمون در 

 متفاوت، حروف با های میانگین بزرگ(. )حروف انتخابی غیر

 .(>P 11/1 توکی )آزمون دارند دار معنی تفاوت
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 یحترج نرخ یشترینب ،یقتحق این با مشابه

A. matricariae یانتخابیرغ و یانتخاب آزمون دو هر در 

 محاسبه شته ینا پورگی سوم سن در باقال سیاه شتة یرو

 نشدند پارازیته آزمون دو هر در اول سن های پوره و شد

(Tahriri et al. 2007). ش،همکاران و یشاهرخ که،  حالی  در 

 سن روی را A. matricariae یتیسمپاراز درصد یشترینب

 Shahrokhi) آوردند دست به دمگن معمولی شتة پورگی دوم

khanghah et al. 2004). سن های پوره انتخابی روش در 

 Acyrthosiphon pisum (Hem.: Aphididae) شته دوم

 Praon زنبور توسط شدن پارازیته میانگین بیشترین

volucre (Hym.: Braconidae) کامل حشرات و داشتند را 

 یرانتخابی،غ روش در و نشدند پارازیته روش این در

 بیشترین دارای ترتیب به کامل حشرات و سوم سن های پوره

 .Pasandideh et al) بودند پارازیتیسم میانگین کمترین و

 دلیل به اول سن های شته که داد نشان نتایج (.2013

 ریزی تخم برای کیفیت، بودن پایین نتیجه در و بودن کوچک

 قدرت دیگر، طرف از و نیستند مطلوب پارازیتویید زنبور

 کاهش عوامل از یکی تواند می هم کامل حشرات دفاعی

 شود. محسوب پارازیتویید زنبور توسط پارازیتیسم میزان

 شتة سوم سن های پوره جمعیت از استفاده همچنین،

 زنبور سازی تجاری و انبوه پرورش راستای در گندم معمولی

 اشد.ب مؤثر بسیار تواند می A. matricariae پارازیتویید

 

 پارازیتویید زنبور تابعی واکنش بر دما اثر بررسی

A.matricariae .  

 پارازیتویید زنبور تابعی واکنش که داد نشان ها داده تجزیة

A. matricariae معمولی شتة مختلف های تراکم به نسبت 

 درجة 11 و 61 ،61 دمای سه در Sch. graminum گندم

 خطی قسمت شیب که چرا .است II نوع از سلسیوس،

 تعداد به شده پارازیته های شته تعداد نسبت منحنی

 )جدول بود منفی (Na/Nt) شده داده قرار معرض در های شته

 میزبان مختلف های تراکم به نسبت پارازیتویید یعنی (،3

 .است کرده عمل تراکم برعکس وابسته صورت به خود

 A. matricariae زنبور II نوع تابعی واکنش های منحنی
 .Sch گندم معمولی شتة مختلف های تراکم به نسبت

graminum سلسیوس درجة 11 و 61 ،61 دمای سه در 

 وضعیت این در .است شده داده نشان 6ـ6 نمودارهای در

 های میزبان تعداد نسبت میزبان تراکم افزایش با

 یافت کاهش تدریج به اولیه های میزبان تعداد به شده پارازیته

 .آمد در مجانب صورت به نهایت، در حاصله منحنی و

 
زنبور واکنش تابعی  یکلجست یونرگرس یبرآورد پارامترها .3جدول

A. matricariae  مختلف یدماسه در روی شتة معمولی گندم 
 SE P-value برآورد پارامتر (C°دما )

 1113/1 131/1 616/3 مبدأ از عرض 

61 
 153/1 163/1 -165/1 خطی بخش

 161/1 116/1 113/1 دوم درجة
 111/1 111133/1 -11116/1 سوم درجة 

 615/1 655/1 465/1 مبدأ از عرض 

61 
 133/1 166/1 -166/1 خطی بخش

 334/1 11356/1 111313/1 دوم درجة
 331/1 111135/1 116/6 سوم درجة 

 116/1 315/1 615/1 مبدأ از عرض 

11 
 361/1 161/1 -1611/1 خطی بخش

 316/1 11363/1 11136/1 دوم درجة
 331/1 111136/1 116/6 سوم درجة 

 

 
 نسبت A. matricariae زنبور II نوع یتابع واکنش .6 نمودار

 درجة 61 یدما در گندم معمولی شتة مختلف یها تراکم به
 و برآوردشده مقادیر ترتیب به نقاط و )خط سلسیوس

 .هستند( شده خورده شتة تعداد شده مشاهده

 

 
 نسبت A. matricariae زنبور II نوع یتابع واکنش .1 نمودار

 درجة 61 دمای در گندم معمولی شتة مختلف های تراکم به
 و برآوردشده مقادیر ترتیب به نقاط و )خط سلسیوس

 .هستند( شده خورده شتة تعداد شده مشاهده
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 نسبت A. matricariae  زنبور  II نوع یتابع واکنش .6 نمودار

 درجة 11 یدما در گندم معمولی شتة مختلف یها تراکم به

 و برآوردشده مقادیر ترتیب به نقاط و )خط سلسیوس

 .هستند( شده خورده شتة تعداد شده مشاهده

 

 نوع از عمده طور به ها شته پارازیتوییدهای تابعی واکنش

II واکنش به توان می مثال طور به اند، شده گزارش 

 Aphidius colemani و A. matricariae پارازیتوییدهای

(Hym.: Aphidiidae) جالیز شتة تراکم ییراتتغ به Hem.: 

Aphididae)) Aphis gossypii (Zamani et al. 2006) و 

 سیاه شتة تراکم تغییرات به A. matricariae زنبور واکنش

 .Aphis fabae (Tahriri et al (Hem.: Aphidae) باقال

 واکنش ،Amini jam et al. (2012) .کرد اشاره (2007

 مختلف های تراکم به نسبت A. matricariae  زنبور تابعی

 کش حشره دو تیمارهای و شاهد در A. gossypii جالیز شتة

 درجة 61±3 دمای در پیریمیکارب و ایمیداکلوپرید

  .آوردند دست به II نوع از را سلسیوس

Kazemi et al. (2012)، زنبور تابعی واکنش  
D. rapae ةمرحل) دوم سن ةپور مختلف های تراکم در را 

 

 ،31 ،31 دمای پنج در گندم معمولی شتة (مرجح سنی

 دست به دوم نوع سلسیوس، درجة 1/65 و 61 ،61

 زنبور بارةدر تحقیق این نتایج مشابه که آوردند

 .بود A. matricariae  پارازیتویید

 قدرت مقادیر تابعی، واکنش نوع تعیین از پس

 نوع تابعی واکنش (Th) دستیابی زمان و (a) وجو جست

II زنبورA. matricariae شتة مختلف های تراکم در 

 قدرت های پارامتر .شد محاسبه دما سه در گندم معمولی

 در A.matricariae زنبور دستیابی زمان و وجو جست

 6 یها جدول در سلسیوس درجة 11 و 61 ،61 یدماها

 است. شده آورده 4 تا

 زنبور یابیدست زمان و وجو جست قدرت

A. matricariae سلسیوس درجة 11 و 61 ،61دماهای در 

 و 111/1±115/1 ،311/1±131/1 ترتیب به

 636/3±313/1 ،53/1±164/1 و برساعت 116/1±163/1

 دار معنی تفاوت که آمد دست به ساعت 354/3±316/1 و

 قدرت مقدار یشترینب .(6 )جدول شد مشاهده ها آن میان

 ینکمتر و سلسیوس درجة 61 یدما به مربوط وجو جست

 طور به و بود سلسیوس درجة 11 یدما به مربوط آن مقدار

 درجة 61 یدما به مربوط یابیدست زمان کمترین معکوس

 درجة 11 یدما به مربوط آن یشترینب و سلسیوس

 و یشترب وجو جست قدرت چه هر آمد. دست به سلسیوس

 یشتریب ییکارا زیتوییدپارا باشد تر کوتاه یابیدست زمان

 که شد مشخص یقتحق ینا در بنابراین، ،داشت خواهد

 دارای سلسیوس درجة 61 یدما در A. matricariae زنبور

  .است بوده یشتریب کارایی

  A. matricariae  زنبور حملة نرخ بیشینة و دستیابی زمان ،وجو جست قدرت یپارامترها نیتخم .6 جدول

 مختلف یدما سه در گندم معمولی شتة روی
 دما

(°C) 

 وجو جست قدرت
(a) (h-1) 

 یابیدست زمان
(Th) (h) 

 حمله نرخ بیشینة
(T/Th) 

R2 

(%) 

61 a131/1±311/1 c164/1±531/1 11/11 34 

61 b115/1±111/1 b313/1±636/3 11/34 31 

11 c116/1±163/1 a316/1±354/3 31/36 31 
 .(>11/1P) دارند داری معنی تفاوت ستون هر در متفاوت حروف دارای های میانگین

 

Amini jam et al. (2012)، وجو جست یرمقاد 

 های یزبانم تعداد به شده یتهپاراز های یزبانم )نسبت

 زنبور یابیدست زمان و (وجو جست زمان واحد در موجود

A. matricariae و ایمیداکلوپرید شاهد، تیمارهای در 

 1616/1 و 1151/1 ،1461/1 ،ترتیب به را پیریمیکارب

 دست به ساعت 4636/1 و 1151/1 ،6415/1 و ساعت بر
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 یسهمقا در یابیدست زمان و وجو جست قدرت که، آوردند

 ،Kazemi et al. (2012) .بود کمتر حاضر یقتحق با

 شتة روی را D. rapae زنبور (a) یجو و جست قدرت

 ،31 ،31 یدما 1 در Sch. graminum گندم معمولی

 نتایج و کردند برآورد سلسیوس درجة 1/65 و 61 ،61

 درجة 61ـ61 ییدما ةمحدود در که داد نشان

 حالی در .دارد یشتریب ییکارا مذکور زنبور ،سلسیوس

 زنبور ییکارا یبرا مطلوب دمای ، یشآزما این در که،

A. matricariae سلسیوس درجة 61 مذکور ةشت روی 

  .آمد دست به
  

 سپاسگزاری

 تکمیلی تحصیالت دانشگاه مالی حمایت اب تحقیق این

 قرارداد ةشمار با و کرمان ةپیشرفت فناوری و صنعتی

 اجرای در را ما که افرادی همة از .شد انجام 6636/3

 .گرددتشکر و قدردانی می کردند، یاری تحقیق این
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