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 چکيده

ی  هااای باااداش هاشاایه در بااا   هلو   Anarsia lineatellaخوار  پارازیتوئید سرشاخه   Copidosoma subalbicornis  چرخه زندگی و پارازیتیسم طبیعی زنبور 

شرایط طبیعی، ترجیح سن میزبان و زیست شناسی آفت و پارازیتوییااد در شاارایط  بررسی شد. میزان پارازیتیسم در    1396و    1395های  سال  زاینده رود طی 

ترتیب  در با  امامیااه بااه  بیشترین درصد پارازیتیسم الروهای نسل سوش در باداش رقم مامایی   1396و  1395های  شد. نتایج نشان داد در سال  آزمایشگاه بررسی 

  میاازان پارازیتیساام درصااد بااود.    17/ 9± 2/ 37و   18± 1/ 18میاازان  عالی به سم در منطقه سامان و چم درصد وکمترین درصد پارازیتی 27/ 1± 3/ 11و   26/ 2±5/ 22

  1396درصااد و در سااال    16± 2/ 12و    13/ 3± 1/ 23هااای اول و دوش بااه ترتیااب  در شهرستان سااامان در نساال   1395الروهای سرشاخه خوار هلو در سال  

ولاای میاازان   هر سه نساال، پارازیتااه نمایااد مختلف آفت را در   سنین   قادر است الروهای  گردید. پارازیتوئید درصد تعیین    15/ 5± 2/ 33و    13/ 9± 1/ 48میزان  به 

 .  پارازیتیسم در سنین باالتر و در الروهای نسل سوش بیشتر بود 

 زیست شناسی، سرشاخه خوار هلو باداش، هلو، زنبورپارازیتویید،    :هاي كليدي واژه 
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Abstract 

Biology and natural parasitism of Copidosoma subalbicornis parasitoid wasp of A. lineatella was evaluated in almond and peach 

orchards of Chahar Mahal va Bakhtiari province in 2016-2017. Parasitism and the presence of parasitoid wasp in nature, host preference and 

life span of parasitoid wasp and the pest were evaluated at laboratory conditions. Results showed that maximum parasitism percentage of 

third generation larvae was 26.5±2.22 and 27.1±3.11 in Emamieh and minimum was 18±1.18 and 17.9±2.37% in Saman and Cham Ali 

almond Mamaei cultivar orchards in 2016 and 2017, respectively. The rate of parasitism of peach twig borer larvae in the first and second 

generation was 13.3 and 16% in Saman city in 2016, respectively, and in 2017 was 13.9 and 15.5%. C. subalbicornis could parasitize the all 

larval instars of the pest during three generations, however, last instar larvae were preferred.  
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 مقدمه

سااطح هکتااار    14886استان چهارمحااال و بختیاااری بااا  

 آباای در کشااور اساات باداش بزرگترین تولید کننده  ،باداش کشت 

(Anonymous, 2016.) تاان  20.000تولیااد سااالیانه باای  از

محصول باداش در استان نشانگر اهمیاات آن در اقتصاااد منطقااه 

 Anarsia lineatella (Lep.,Gelechiidae)سرشاخه خوار هلو .است 

هااای ها و جوانااهاز آفاتی است که عالوه بر خشکانیدن شاخه 

باااداش   درختااان  ارقاش  یهمه  یبه میوه  ،الف(  -1)شکل  رستهنو 

و رسیدگی کامل )رقم باااداش ساافید(  ب(    -1)شکل در مرهله چغاله  

هااای ریزش بخشاای از میااوهو موجب  نیز خسارت وارد کرده  

، موجااب تغذیه از سطح میااوه هااا  .الرو آفت باگرددنارس می

 به مغز باااداشها  و دیگر میکروارگانیسم  ی بیمارگرهانفوذ قارچ

براساس   ج(  -1)شکل  شودگی آن میپوسیدسفیدشده و باعث  

خسارت آفت بااه باااداش رقاام متوسط  میزان  مطالعات روشندل  

بیشتر در هاشیه زاینده با آلودگی  هایی  درصد و در با   5سفید  

 .(Roshandel, 2003)  گزارش شده است درصد  18تا  10رود، 
 

 
 ( bب ) (a)                                     الف

 
 (cج )

)الف(، خسارت الرو به چغاله باداش   باداش سر شاخهخشکیدگی  -1شکل 

 رقم سفید )ب( و تغذیه سطحی الروهای سرشاخه خوار هلو 

Anarsia lineatella )از مغز رسیده باداش رقم سفید )ج . 
Fig 1. Wilting of almond shoots and twigs (a), damage of larvae to 

green almond (Sefid cultivar) (b) and damage of Anarsia lineatella 

larvae to kernel of almond nuts (Sefid cultivar) (c). 

جهاااد کشاااورزی اسااتان سااازمان بااه اسااتناد آمااار نامااه 

هکتار باداش   3500  بی  از1395چهارمحال و بختیاری در سال  

در اسااتان وجااود هکتار باداش رقم مامااایی    5000و    سفید  رقم  

که الرو سرشاخه خوار هلو قادر به نفوذ بااه داخاال میااوه دارد  

باداش سفید شده و در مرهله رساایدن باتغذیااه از سااطح میااوه 

شود. همچنین آفت یاد شده از میموجب خسارت به این رقم  

کنااد و موجااب از پوست سبز میااوه رقاام مامااایی تغذیااه ماای

نیااز استان    در  سطح زیر کشت هلو شود.  خسارت به آن نیز می

 از سااوی دیگاار،(Anonymous, 2016بود )هکتااار3550 بی  از

هلو در استان از اهمیت اقتصااادی زیااادی برخااوردار   محصول

توانااد روی ماایخااوار هلااو    و سوش سرشاااخهنسل دوش  .است 

شاادت رس و دیااررس بااهمیااان ارقاااشهای هلو بااه ویاا ه میوه

تا   40ها در مواردی  خسارت وارد نماید که میزان آلودگی میوه

گزارش شده اساات. لااذا باارای کنتاارل آفاات و درصد نیز    60

 نیز بار سم پاشی دو خسارت هاصل از آن در نسل دوش گاهی

 . (Roshandel, 2003گیرد )صورت می

دار در  سرشاخه خوار هلو مهمترین آفت درختان میوه هسااته 

 -Damos and Savopoulou)   یونان، فرانسااه، ایتالیااا و اساااانیا اساات 

Soultani, 2007; Damos and  .Savopoulou– Soultani, 2008; Damos 

and Savopoulou- Soultani, 2010; Damos, 2013) ) .  آفاات ایاان، 

پراکن  جهانی داشته و در همه جای دنیااا بااه درختااان میااوه 

ای کرش سرشاخه خوار هلااو هشااره.  زندهسته دار خسارت می

چند نسلی و در شرایط متفاوت آب و هوایی قادر است دو تااا 

 در کالیفرنیا. این هشره (Sabzevari, 1968) پنج نسل ایجاد کند

در بوهمیای و ، (Davidson and Lyon, 1987)یك تا چهار نسل 

 .(Kocourec et al.,1996) دارددو نسااال  جمهاااوری چاااك

و  (Sabzevari, 1968دو نساال ) زردآلو در دماوند روی درختان 

در استان مازندران روی هلو سه تا پنج نسل در سال گاازارش 

 (.MafiPashakalaei and Berari, 2016شده است )

طبیعاای  سرشاخه خوار هلااو نیزماننااد سااایر آفااات، دشاامنان  

 Itoplectis cingulatusویید در کالیفرنیا زنبورهای پارازیت متعددی دارد:  

Provancher   وParalitomastix pyralidis (Ashmead)  ،    تاااریا  
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Leptothrips mali Fitch  گرو کنه شااکارPyemotes ventricosus 

Dermatitis    جمااع آوری    شااده   یاد   آفت عنوان دشمنان طبیعی  به را

کالیفرنیااا از  .(Davidson and Lyon 1987)و گاازارش نمودنااد 

 و Encyrtidae ازخانواده Paralitomastix varicornis Nees زنبور

Hyperteles lividus Ashmead از خاااانوادهEulophidae  نیاااز

 اندیاادهای مرهلااه الروی گاازارش شاادهیعنوان پارازیتو بااه

(Davidson and Lyon 1987)،  مورچااه خاکسااتری همچنااین

نیز به عنااوان یااك شااکارگر   Formicaaerata  francoeur  یاکالیفرن

شااده گزارش  خواکین  هلوی دره سان  هایدر با الروها  عمده  

سااازی  رهااا از سوی دیگاار  . (Davidson and Lyon, 1987)است. 

هااای آفاات کااردن تخاام  نظور پارازیتااه م زنبورهای تریکوگراما به 

  در ایتالیاااا . (Heintz, 1999) آمیاااز باااوده اسااات موفقیااات 

 P. varicornis ،  Apanteles xantostigmus (Haliday)پارازیتوییاادهای 

 درصااد 30در نسل اول تااا  Pristomerus vulnerator Panzer و

 ننااادک خاااوار هلاااو را پارازیتاااه مااایجمعیااات سرشااااخه

(Molinari and Zanrei, 2004).  های همچنین در کالیفرنیا در با

و گونااه  Steinernema carpocapsae Weiserباااداش از نماتااد 

از  .Heterorhabditis spدیگری نماتد متحمل بااه ساارما بااا ناااش 

باارای کنتاارل الروهااای سرشاااخه   Heterorhabditidaeخانواده  

در فصاال زمسااتان  Amyelois transitella (Walker)و خوار هلو 

 که باااوجود کاااه  جمعیاات قاباال توجااه ه است استفاده شد

چناادانی در کاااه  خسااارت اقتصااادی آفااات  تأثیرجمعیت،  

 (.Agudelo-Silva et al., 1995مذکور در سال بعد نداشته است )

خوار عنوان پارازیتوییااد سرشاااخهبااه C. varicorneزنبور 

 های مرکزی، تهران و آذربایجان گزارش شااده اساات هلو از استان 

 Encyrtus varicornis (Nees, 1834)  و   P. varicornisهای  گونااه و بااا  

(. Fallahzade and Japoshvili, 2017) اساات  (Synonym) ناااشهم

گونااه شااناخته شااده متعلاا  بااه  192بااا  Copidosomaجاان  

هااای ایاان جاان  بااا روش باشد. گونهمی  Encyrtidaeخانواده  

تکثیاار شااده و پارازیتوییاادهای  (polyembryony) چناادجنینی

 بالاولکااداران از جملااه خااانواده 20داخلاای الرو باای  از 

Gelechiidae  وTortricidae ( هساااتندLotfalizade and Bab-

Morad, 2015, Guerrieri and Noyes, 2005های جاان  (. گونااه

Copidosoma Ratzeburg 1844  خااانواده از  20پارازیت بی  از

باشااند ماای Tortricidaeو   Gelechiidaeازجملااهداران پولااكبال

(Daane et al. 1993, Guerrieri and Noyes, 2005)  و قابلیاات

پااولکی را عنوان عوامل کنترل بیولوژیااك آفااات بااالکاربرد به

ی عااالوه گونااه. بااه(Guerrieri and Noyes, 2005)دارنااد 

Parasitomastix varicornis (Merctt 1921) هااای بااا گونااه

Encyrtus varicornis Nees  وCopidosoma نااااش هساااتند هم

(Kazmi and Hayat, 1998., Guerrieri and Noyes, 2005).  در

وسیله به Encyrtidaeی  های اروپایی خانوادهبازنگری اخیر گونه

Guerrieri and Noyes, (2005) ی گونااهC. varicornis ناااش هم

باشد. معتبر می گذاریذکر شده و این ناش C. varicorneی گونه

و  (Moliniarie et al., 2004) درشمال ایتالیا P.varicornisی گونه

در ایاالت متحااده  Paralitomastix pyralidis (Ashmed) یگونه

  گذران سرشاااخه میر الروهای زمسااتان   عنوان عامل مرگ و به امریکا 

. در (Daane et al., 1993)اند  گاازارش شااده   A. lineatella  خوار هلو 

بررسی منابع مشخص شد به جز موارد اشاااره شااده در مااورد 

 باشد.اطالعاتی موجود نمی C. varicorneشناسی زنبور زیست 

به این که در مطالعات قبلی مشخص شااده بااود با توجه  

C. subalbicornis (=P.varicornis)  پارازیتویید سرشاااخه خااوار

های باداش و هلااوی اسااتان چهارمحااال و بختیاااری هلو در با 

 شناسی و میاازان پارازیتیساام طبیعاای بوده ودر زمینه زیست  موجود 

پروژه مذکور اجراء گردیااد، تااا بااا  آن اطالعاتی وجود نداشت 

و های زیستی این پارازیتویید، اقدامات همااایتی  روشن شدن جنبه 

ای افاازای  جمعیاات ایاان دشاامنان طبیعاای و در هفاظتی باار

 راستای کاه  جمعیت آفت سرشاخه خوار هلو صورت گیرد. 

 

 هاروشمواد و 

 شناسایي پارازیتویيد

هااای  کااه در پاارورش   زنبااور پارازیتوییااد   های مختلف گونه 

دست آمده بود برای شناسایی به بخاا  تحقیقااات  آزمایشگاهی به 

 . پزشکی کشورارسال شد سسه تحقیقات گیاه ؤ بندی هشرات در م رده 
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 پرورش سرشاخه خوار هلو در شرایط آزمایشگاهي

سرشاااخه و   1396و    1395هااای  از ابتدای تابستان سااال

ی هسمااشی نشده منطقاا   هایهای آلوده باداش و هلو از با میوه

بااه آزمایشااگاه منتقاال و    آوریصورت هفتگاای جمااعبه  سامان

 20×10×30در ظااروپ پالسااتیکی بااا ابعاااد  هااا  شدند. نمونااه

ند. پاارورش داده شاادتااا ظهااور هشاارات بااال  متریسااانتی

یاااد شااده در اتاقااك رشااد های نر و ماده در ظااروپ  پرهشب 

 درصااد  50±  5نسبی    رطوبت   و  سلسیوس  درجه  25±2یدما)

 سااازیرها(ساااعت )تاااریکی، روشنایی  8:16  روشنایی  دوره  و

باارای .  دیواره داخلی ظروپ با کاغذ سفید پوشیده شااد.  نددش

ریزی در هر ظرپ دو عدد هلوی نارس قرار داده تحریك تخم

دست آمده با استفاده از قلم موی ظریف روی های بهد. تخمش

ی منتقاال و از الروهااای های نارس هلو به ظااروپ دیگاارمیوه

هااا ها استفاده شد. در طی انجاش آزمااای هاصله برای آزمای 

طول دوره جنینی، الروی و شفیرگی سرشاااخه خوارهلااو نیااز 

 یادداشت شد.

 C. subalbicornisزنبورهاي پارازیتوئيد و پرورش آوريجمع

هااای آلااوده بااه الروهااای سرشاخه  رشد،  فصل  با شروع

باداش و هلو به تعااداد کااافی بااه از درختان  سرشاخه خوار هلو  

. هااای پاارورش نگهااداری شاادندآزمایشگاه منتقل و در جعبه

ها کامل شد زمانی که الروها به سن پنجم رسیدند و تغذیه آن

دار درون ظاارپ برای تامین مکان شفیرگی، مقداری کاغذ چین

های پارازیته با رنگ خاکستری از الرو(.  5قرار داده شد )شکل

باارای خااروج زنبورهااای و    شدهالروهای سالم تشخیص داده  

در ظااروپ پاارورش )ظااروپ ها،  آوری آنپارازیتویید و جمع

 قطعه کوچکی پنبااه آغشااته بااه شااربت . نددپتری( قرار داده ش

هااا درون زنبور  یتغذیه  منظوردرصد به10آب و عسل    محلول

ه شد و هر روز با قطره چکان سه قطااره آب هر پتری قرار داد

 اده جبااران شااود. تا رطوبت از دست د   گردید ها اضافه  مقطر به آن 

در ظروپ پرورش    .نددپنبه ها هر سه روز یك بار تعویض ش

تا زمااان خااروج شرایط دما، رطوبت نسبی و روشنایی مذکور  

 .نددنگهداری شیا هشرات کامل آفت  زنبورهای پارازیتویید  

 .پارازیتيسم در سنين مختلف الروي ميزبانتعيين 

سرشاخه خوارهلواز هر یك از سنین  الرو عدد   50تعداد 

عدد الرو( که   250اول، دوش، سوش، چهارش و پنجم )مجموعا 

گذشت به طور  ها مییك روز از شروع مرهله الروی آن

متری  سانتی3×15ظروپ پتری پالستیکی شفاپ در  جداگانه

در هر  .ای هلوی نارس قرار داده شدهمراه قطعهارتفاع( ×)قطر

ماده نر و  C. subalbicornis یدیعدد زنبور پارازیتو  دو ظرپ

 24و به مدت سازی ساعت( رها  24)طول عمر کمتر از 

تکرار در   چهاراین آزمای  در نگهداری شد.ساعت در ظرپ 

وها  ساعت الر 24گردید.بعد از تصادفی اجرا  قالب طرح کامالً

  مترسانتی 20×10×30پالستیکی شفاپ با ابعاد به ظروپ 

رقم کاردی تغذیه شدند.   هایی از هلویمنتقل شدند و با برش

ظروپ در شرایط آزمایشگاهی ذکر شده نگهداری شدند تا 

هشرات بال  پارازیتوئید خارج شوند، تعداد الروهای پارازیته 

 Krugner).ندمشخص و درصد پارازیتیسم تعیین و مقایسه شد

et al., 2005)   طول دوره یك نسل از زمان پارازیته کردن تا

نر و ماده و   بال  ، طول عمر هشراتبال  خروج هشرات

 .دیثبت گرد  زنبورهانسبت جنسی 

 طول عمر حشرات كامل زنبووورطول دوره رشد و نمو و  بررسي  

C. subalbicornis. 

زنبااور  جنیناایباارای بررساای طااول دوره رشااد و نمااو 

بااا عماار   گیری کااردهجفاات   ید، یك زنبور بااال  مااادهیپارازیتو 

عدد الرو ساان پاانجم   30انتخاب و تعداد    ساعت،  24  هداکثر

به ماادت   ی کاسول سر(  )با توجه به اندازه  سرشاخه خوارهلو 

 20×10×  30ساعت در داخل ظروپ پالسااتیکی بااا ابعاااد    24

 گرفااات قااارار  شتکااارار در اختیاااار 4متاااری در ساااانتی

(Kishani et al., 2012). 10آب و عسل  حلولنبورها توسط مز 

ساعت الروهای آفت جدا شده  24بعد از  .نددش تغذیهدرصد 

ی و متاارسااانتی  20×10×  30و در ظروفی پالستیکی بااا ابعاااد  

ظروپ مااذکور .نددشاا  شرایط یاد شده نگهداریبا  اتاقك رشد

پاا  از   .گردیاادثباات  مراهل زیستی مختلف  روزانه بازدید و  

گیری کرده عدد زنبور ماده جفت   12  بال  تعداد  ظهور هشرات
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بااه صااورت جداگانااه در داخاال ظااروپ عدد زنبور ناار   12و  

دو هاااوی  متااری  سااانتی  20×10×30پالستیکی شفاپ با ابعاد  

طور این ظااروپ بااه.نددشاا  سااازیرهاعدد میوه هلوی نااارس 

مرتااب بازدیااد شااده و تلفااات زنبورهااا بااه صااورت روزانااه 

 محلااول  برای تغذیه زنبورها از پنبه آغشته بااه.دییادداشت گرد

 .درصد استفاده شد 10آب و عسل  

 تعيين ميزان پارازیتيسم در شرایط طبيعي

از  تابسااتاندر هااین بازدیاادهایی کااه از ابتاادای فصاال 

 ،انجاااش شااد  1396و    1395هااای  در سااال  های باداش و هلو با 

سرشاااخه خااوار هلااو از درشت سنین سوش تا پاانجم الروهای  

مناااط  مختلااف هاشاایه زاینااده های آلوده در  سرشاخه و میوه

در تا زمااان خااروج زنبورهااای پارازیتوییااد  آوری و  رود جمع

هااا دو هفتااه پاا  از .  نمونه برداریندفتیشگاه پرورش یاآزما

های اول، دوش و سوش سرشاخه خااوار هلااو در اوج پرواز نسل

سامان، ایلبگی و با  امامیه شروع و در هر منطقه دو با  هلو و 

 20باداش به مساهت هداقل یك هکتااار تعیااین و در هاار بااا   

ب و صورت تصااادفی در نقااات مختلااف بااا  انتخااادرخت به

های جغرافیایی چهارگانه روی هر درخت در هر یك از جهت 

تعداد چهار سرشاخه بررسی و الروهای آفاات بااه آزمایشااگاه 

هااا نیااز از نظاار آلااودگی بررساای شاادند. منتقاال شااد، میااوه

هااای آفاات در هاار نساال ادامااه ها تا ظهور شفیرهبردارینمونه

با استفاده از های اول و دوش آفت  یافت. میزان پارازیتیسم نسل

هااای آلااوده باااداش و هلااو دست آمااده از سرشاااخهالروهای به

مشخص و در نسل سوش با اسااتفاده از هلوهااای آلااوده تعیااین 

با شمارش تعداد الروهای پارازیته شده برای هر محاال و شد.  

درصااد پارازیتیساام طبیعاای   ،تقسیم آن بر تعااداد کاال الروهااا

 Van Driesche, 1983, Van Driesche and) دگردیاا محاساابه 

Bellows, 1988, Van Driesche et al., 1991) .ًبرای تعیااین  ضمنا

از ابتاادای فصاال  یااد در طبیعاات یمدت هضور زنبااور پارازیتو 

های باداش و هلوی مناط  سامان، شوراب و چاام با   ،ازتابستان

چنگ هاشیه زاینده رود )سه با  باداش و سه با  هلو با هداقل 

صااورت هفتگاای بازدیااد و ر از یکاادیگر( بهفاصله یك کیلومت

همااراه بااا سرشاااخه و  خوارهلااو  سرشاااخه ی  هااا و شاافیره  ها الرو 

به آزمایشااگاه منتقاال و از نظاار وجااود پارازیتیساام  های آلوده  میوه 

پ  از برداشت محصول در پااائیز و زمسااتان هاار دو  شد.  بررسی  

گذرانی  مذکور بازدید و وضااعیت زمسااتان   های از با  ، هفته یك بار 

 شد. ها بررسی های انتهایی و شاخه وانه ج آفت روی  

 ردیابی تغییرات جمعیت آفت با استفاده از تله فرمونی

منظور ردیابی تغییرات جمعیاات آفاات و تعیااین زمااان به

 1396و  1395هااای نمونه برداری از الروهای آفاات، در سااال

متااری  1/ 5دو تله فرمونی در ارتفاااع  در با  باداش مزرعه امامیه

متر از یکدیگر   500از سطح زمین روی درختان باداش با فاصله  

صااورت هفتگاای یادداشاات ها بهنصب گردید و آمار شکار تله

هااا در هاار دو سااال آوری تلااهگردید. تاااریخ نصااب و جمااع

منظور تعیااین ترتیب اول اردیبهشت و دهم آبان ماه بااود. بااهبه

پارازیتیسم در هر نسل، سه هفتااه پاا  از تاااریخ اوج پاارواز، 

برداری و الروهای سنین سااوش تااا پاانجم بااه آزمایشااگاه نمونه

 هاااای فرماااون )باااا مشخصااااتمنتقااال شااادند. کاساااول

AnarsialineatellaPH-049-1RR  ساااخت شاارکتRussel IPM 

بوده و توسط شرکت نوآوران هیات پاک توزیع شده بود( هاار 

بااار تعااویض شاادند. از روز یك  15فرمااون هاار  ماه و چسب  

میااانگین تعااداد شااکار دو تلااه باارای رساام نمااودار تغییاارات 

 جمعیت استفاده شد. 

 هاتجزیه داده

میانگین( بیان شااد   ±صورت خطای استاندارد )ها بهداده

  SAS, Ver.9.1ناارش افاازارهای هاصااله توسااط و واریان  داده

هااا توسااط آزمااون نگینمقایسه میااا( گردید.  ANOVAتجزیه )

 (.SAS Institute, 2009درصدانجاش شد ) 5توکی در سطح 

 

 نتایج

 شناسایي پارازیتویيد

توسااط محقاا  بخاا   زنبااور پارازیتوییااد گونااه غالااب 

پزشکی کشااور، آقااای بندی هشرات موسسه تحقیقات گیاهرده

 Copidosoma subalbicornis (Nees) دکتر ابراهیم ابراهیمی با ناش
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(Hym.: Encyrtidae) ًدوگونااه زنبااور  شناسااایی شااد. ضاامنا

پارازیتوئیااد دیگاار از الروهااای سرشاااخه خااوار هلااو در 

دساات آمااد کااه جمعیاات خیلاای های آزمایشگاهی بااهپرورش

 هااایناشکمتااری داشااتند و توسااط آقااای دکتاار ابراهیماای بااا 

Brachymeria tibialis (Walker) از خاااااانواده Calcididae 

 شناسایی شدند.  Eulophidaeاز خانواده  .Tetrastichus spو

 وار هلو در شرایط آزمایشگاهیپرورش سرشاخه خ

  الف(   -2)شکل   های آفت در ظروپ پرورش پره ریزی شب تخم 

-ب( بااود و تخاام  -2در آزمایشگاه، بیشتر روی میوه هلو )شکل 

ندرت روی کاغذهای دیواره مشاهده شد. طول دوره  های آفت به 

روز و طول دوره   12-16روز، طول دوره الروی آفت  5-6جنینی  

 روز روی میوه هلوی رقم کاردی به طول انجامید.   7-12شفیرگی  

هااای میوهالروهای پارازیته سرشاخه خااوار هلااو کااه از  

سه بااا در آزمایشگاه جدا شده بودند، در مقای  آلوده باداش و هلو 

الروهای سالم تحرک کمتری داشتند و این کم تحرکی در سن 

پنجم الروی بیشتر مشهود بود. زمانی کااه الروهااای سااالم در 

جستجوی محاال شاافیرگی بودنااد، الروهااای پارازیتااه باادون 

 شدند.پ  از چند ساعت تلف می هرکت بوده و معموالً

 C. subalbicornisزنبورهاي پارازیتوئيد پرورش

ست آوردن بیشترین تعداد زنبور پارازیتوییااد، منظور بهبه

تکثیر و پرورش زنبور پارازیتویید با استفاده از الروهااای ساان 

جنیناای پنجم سرشاخه خوارهلو انجاش شد.زنبور به روش چنااد

شااد.همچنین در ماایدرون بدن الرو سرشاخه خوار هلو تکثیر 

تدریجی باادن بااه خاکسااتری ر  پارازیته تغییر رنگ  الروهای  

داده و در روز دهم تا دوازدهم زنبورهای پارازیتوییااد از باادن 

 ج و د(.   -2الرو خارج شدند )شکل

 پارازیتيسم در سنين مختلف الروي ميزبان

بیشااتری بااه  تمایاال C. subalbicornis زنبااور پارازیتوییااد

پارازیتیسم الروهای درشت تر ساانین سااوش، چهااارش و پاانجم 

آفت سرشاخه خوار هلو داشاات. پارازیتیساام در ساانین اول و 

دوش الروی میزبااان بساایار کمتاار از ساانین باااالتر بااود. میاازان 

داری داشاات، و در پارازیتیسم در سنین مختلف تفاوت معناای

 (P<0.0001, F=422.114, df=3). الروهای سن پنجم بیشتر بااود

 شدن الروهای سن پنجمطول دوره یك نسل از زمان پارازیته  

 الف(.   -3روز بود )شکل   12تا    10زنبور   تا خروج هشرات کامل 

 

    
 (b)ب                                          (a)الف 

 
 (d)د                           (c)ج 

ظرپ پرورش الرو )الف(، تخم های سرشاخه خوار هلو روی   -2شکل 

 میوه هلو )رقم کاردی( )ب( الروهای سرشاخه خوار هلو، 

Anarsia lineatella پنج )ج( و هفت )د( روز پ  از پارازیته ، 

 . Copidosoma subalbicornisشدن توسط زنبور 
Fig 2. Container for the rearing of larvae (a), eggs of peach twig 

borer on the fruit (Kardi cultivar), (b) larvae of peachtwig borer, 

Anarsia lineatella, after 5 (c) and 7 (d) days of parasitism by 

Copidosoma subalbicornis 

 

 موول زنبووورطووول عموور حشوورات كاطول دوره رشوود و نمووو و 

C. subalbicornis. 

داری بااین طااول دوره رشاادی زنبااور تفاااوت معناای 

روی سنین مختلف الروی میزبان  C. subalbicornisپارازیتویید 

هرچااه ساان الرو  (P<0.0001, F=22.324, df=2).وجود داشاات 

 شاادتاار میزبااان کمتاار بااود دوره رشااد زنبااور طااوالنی

(. تحرک الرو ساان آخاار آفاات دو روز پاا  از ب  -3)شکل  

پارازیتیسم کمتر شده و در روز سوش کامال بی هرکت شااده و 

 هااای شاافیرگی زنبااور پارازیتوییااد در روز پنجم تا ششم برجستگی 

 روی بدن الرو آفت مشاهده گردید و در این مدت رنگ باادن الرو 

آفت تغییری نداشت. از روز ششم و هفتم پ  از پارازیتیساام 

و   تر شااد تدریج تیره نگ بدن الرو به خاکستری متمایل شده و به ر 

روز زنبورهااای پارازیتوییااد   10-12در نهایت پ  از گذشت  
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ظاهر شدند و از الرو میزبان فقط پوسته نازکی باقی مانده بود. 

بیشتر زنبورهای خارج شده ماده بودند و تعداد زنبورهااای ناار 

)ناار: ماااده(   90:10خیلی کم بود به طوری که نساابت جنساای  

طول عمر هشاارات کاماال تعیین شد. بر اساس نتایج، میانگین  

 روز  ثبت گردید.   4/ 2±0/ 15ها   و ماده2/ 1±0/ 2پارازیتویید  نر 

 ميزان پارازیتيسم در شرایط طبيعي

و  30هااای اول و دوش از مجمااوع در نسل 1395در سال  

 برداری، به ترتیب آوری شده از کل مناط  نمونه الرو جمع  50

از مجمااوع  1396چهار و هشت عدد الرو پارازیته و در سااال  

 الرو جمااع آوری شااده در نساال هااای اول و دوش 58و  42

 

میاازان دست آمد. لااذا  ترتیب ش  و نه عدد الرو پارازیته بهبه

در   1395الروهای سرشاااخه خااوار هلااو در سااال    پارازیتیسم

 13/ 3±1/ 23ترتیب  های اول و دوش بهشهرستان سامان در نسل

و  13/ 9±1/ 48بااه میاازان  1396درصد و در سال    16±2/ 12و  

درصد تعیین گردید. از آنجا که میزان پارازیتیساام   15/ 2±5/ 33

ج   -3های اول و دوش بود در شکلدر نسل سوش بیشتر از نسل

 ان پارازیتیسم نسل سوش آفت درج شده است.میز

بیشترین درصد پارازیتیسم الروهای نساال   1395در سال  

 هااای هلااوی امامیااه و طاارح عمااانسااوش در طبیعاات در بااا 

 درصد و  26/ 02±3/ 16و  26/ 5±2/ 22ترتیب به میزانسامانی به

  
 (b)ب                                                      (a)الف                    

 
 (c)ج 

 (.P < 0.01هروپ متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار است)آزمون توکی،
* Means followed by different letters are significantly different (p<0.01, Tukey). 

میزان پارازیتیسم    میانگین درصد پارازیتیسم )الف(، طول دوره رشدی مراهل نابال  زنبور پارازیتویید در الروهای سنین اول تا پنجم سرشاخه خوار هلو )ب( و   -3شکل 

 . 1396و    1395های  باداش هاشیه زاینده رود در سال های  در الروهای نسل سوش سرشاخه خوار هلو در با    Copidosoma subalbicornis طبیعی )ج( زنبور پارازیتویید  
Fig. 3. Mean parasitism percentage (a), developmental period of Copidosoma subalbicornis on different larval instars of peach twig borer, 

Anarsia lineatella (b) and natural parasitism rate (c) of Copidosoma subalbicornis on third generation larva of peach twig borer in 2016-2017. 
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 18±1/ 18کمترین درصد پارازیتیسم در منطقه سامان به میزان  

ضمن هضااور زنبااور ج(. در  -3درصد مشاهده گردید )شکل  

شااد. در سااال  ماه ثبت  تا هفته دوش مهرید در طبیعت یپارازیتو 

بیشااترین درصااد پارازیتیساام الروهااای نساال سااوش در  1396

میزان هااای هلااوی امامیااه و شااوراب بااهطبیعاات در بااا 

درصد و کمترین درصد پارازیتیسم   26/ 6±2/ 13و  27/ 3±1/ 11

درصااد تعیااین شااد   17/ 9±2/ 37میزان  عااالی بااهدر منطقه چم

شخص گردید ج(. در طول دو سال انجاش آزمای  م-3  )شکل

قادر اساات هاار سااه نساال  C. Subalbicornis زنبور پارازیتویید

ی سااامان اسااتان آفاات سرشاااخه خااوار هلااو را در منطقااه

چهارمحال و بختیاری پارازیته نماید. بقای زنبااور پارازیتوییااد 

گذران ساانین اول در طبیعت، با پارازیته شدن الروهای زمستان

 گردد.و دوش سرشاخه خوار هلو هفظ می

 

 بحث

تا قبل از انجاااش ایاان پاا وه  تصااور باار ایاان بااود کااه 

شوند و مشخص نبااود در الروهای نسل سوش آفت پارازیته می

شرایط آب و هوایی ناهیه سامان هر سه نساال آفاات پارازیتااه 

شود. نتایج این بررسی هاااکی از پارازیتااه شاادن الروهااای می

 ورزنباا ی وساایلهسرشاااخه خااوار هلااو در هاار سااه نساال به

C. subalbicornis  در ناهیه سامان بود و این موضوع بااا نتااایج

کااه مطابقت دارد طوری Molinari and Zanrei (2004)تحقیقات 

میزان پارازیتیسم الروهای سرشاخه خوار اند:  ها اشاره نمودهآن

در  P. varicornis هلو در نسل اول توسااط زنبااور پارازیتوییااد

 Apanteles xantostigmus (Haliday)بااا زنبورهااای  ایتالیا همااراه

 30هاادود های هلوی در با  Pristomerus vulnerator Panzerو

 زنبااور پارازیتوییاادشااده و گاازارش شااده درصااد تعیااین 

P. varicornis  الروهای هر سه نساال سرشاااخه خااوار هلااو را

 .(Molinari and Zanrei, 2004)  کندپارازیته می

هااای انجاااش شااده دیگاار در جریااان آزمااای از سااوی 

 تمایاال C. subalbicornisمشخص گردید که زنبور پارازیتویید 

بیشتری به پارازیتیسم الروهای درشت تر سنین سااوش، چهااارش 

و پنجم آفت سرشاخه خوار هلو داشت و میزان پارازیتیسم در 

سنین اول و دوش الروی میزبان بسیار کمتر از سنین باالتر بااود 

گذران ساانین اول و دوش پارازیتیسم الروهای زمستان (.7)شکل

منظور بقای پارازیتویید در طبیعاات و انتقااال بااه نساال آفت به

موضوع بااا نتااایج تحقیقااات شود و این  بعدی میزبان انجاش می

Damos and Savopoulou-Soultani (2009) وMolinari and 

Zanrei (2004)  میاازان پارازیتیساام مطابقت دارد. گزارش شااده

گااذران سرشاااخه خااوار هلااو توسااط زنبااور الروهای زمستان

تا  5های هلوی شمال یوناندر با  C. subalbicornisپارازیتویید 

. (Damos and Savopoulou-Soultani, 2009)  درصد بااوده اساات   15

های انجاش شااده مشااخص گردیااد از درون در جریان آزمای 

گااذران ی الروهااای زمسااتانهای هلااو و باااداش هاااوسرشاخه

آوری و سرشاخه خوار هلو که در اوایل اسفند از طبیعت جمع

به آزمایشگاه منتقل شده بود هشرات کامل زنبااور پارازیتوییااد 

 دست آمد.به

نتایج این تحقی  نشان داد هرچه سن الرو میزبااان کمتاار 

( و این موضااوع از 8شد )شکلتر بود دوره رشد زنبور طوالنی

و کیشااانی  Van Driesche (1983)سوی محققین دیگر از جمله 

قرار گرفته است. گزارش شااده   تأیید( مورد  2012و همکاران )

پارازیتویید کرش گلوگاه  Venturia canescens Gravenhorstزنبور 

 Ichneumonidaeاز خانواده  Ectomyelois ceratoniae Zellerانار 

تر سنین سوش، چهارش و پنجم آفت را پارازیته های درشت الرو

ترین ساان میزبااان باارای کند و ساان پاانجم الروی مناسااب می

پرورش آزمایشگاهی زنبور مذکور بوده است. همچنااین طااول 

هنگااامی کااه  V. canescensدوره رشدی مراهاال نابااال  زنبااور 

 روی الروهای سنین پایین تر کرش گلوگاه انار پاارورش یافتنااد

بیشتر از زمااانی بااود کااه روی ساانین باااالتر پاارورش یافتنااد 

(Kishani et al., 2012)سر شاخه  1396. نتایج نشان داد در سال

خوار هلو روی باداش مامایی در ناهیه سامان سه نسل مشخص 

داشت و در دامنااه نتااایج تحقیقااات سااایر محققااین از جملااه 

MafiPashakalaei and Berari (2016) هاااا د. آنقااارار دار

شناسی سرشاخه خوار هلو را با استفاده از تلااه فرمااونی زیست 
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رس )زعفراناای( و روی ارقاش هلااوی زودرس )کاارس(، میااان

دیااررس )ساایوی( در اسااتان مازناادران بررساای و گاازارش 

 نمودناااادآفت، سااااه تااااا پاااانج نساااال در سااااال دارد

(MafiPashakalaei and Berari, 2016) نتایج این تحقیاا  نشااان .

د شکار هشرات نر بال  سرشاااخه خوارهلااو تااا اواخاار می ده

مهر ادامه داشته و اگر برداشت هلوی دیررس که در شهرستان 

خیر انجاااش شااود  أ گیرد با ت سامان از اواسط شهریورماه صورت می 

هااا وجااود دارد. از ایاان رو توصاایه  اهتمال خسارت دیاادن میااوه 

هلااو عملیااات  شود قبل از اوج پرواز نسل سوش سرشاخه خوار  می 

برداشت میوه پایان یابد که الروها فرصت ورود بااه میااوه نداشااته  

باشند. با توجه به نتایج این تحقی ، کاشت ارقاااش هلااوی زودرس  

خسااارت آفاات برداشاات   گردد که قباال از در منطقه پیشنهاد می 

شده و نیاز به مبارزه با آفت کمتر شود و این موضوع با نتااایج 

 مطابقت دارد. (Roshandel, 2003تحقی  )

در این اساات کااه     C. subalbicornisاهمیت زنبور پارازیتویید 

ای قادر است در طبیعاات  صرپ هیچ هزینه دخالت انسان و  بدون  

 درصااد   16تااا    13درصد الروهای نسل سوش و هدود    27بی  از  

 

الروهای نسل اول و دوش آفت را پارازیته و از بااین بباارد. از آنجااا  

پارازیتیسم در نسل سااوش بیشااتر اساات، جمعیاات آفاات  که میزان 

گذران آفت کمتر شااده لااذا  کاه  یافته و تعداد الروهای زمستان 

میزان خسارت در سال بعد کاه  می یابد. باادین ترتیااب باادون  

های شیمیایی بی  از یك جهارش جمعیاات آفاات  ک  کاربرد آفت 

ایسااتی باارای  ماند. لذا ب تر باقی می زیست سالم از بین رفته و محیط 

هفظ و همایت از این زنبور تاادابیر الزش اتخاااذ گااردد، از جملااه  

مبارزه با آفت سرشاخه خوار هلو هتمااا باار اساااس نتااایج شااکار  

اند  های فرمونی و هنگامی که الروهااای ساان اول ظاااهر شااده تله 

صورت گیرد زیرا در این موقع زنبور پارازیتویید هنوز در طبیعاات  

 حمل نمی شود. ظاهر نشده و آسیبی مت 

 

 تشکر و قدرداني 

وسیله از کلیه همکاران و عزیزانی کااه در اجاارای بدین

وی ه مرکااز تحقیقااات و ، بااهاناادایاان تحقیاا  همکاااری نموده

آموزش کشاورزی استان چهار محال بختیاری صمیمانه تقاادیر 

 نماید.و تشکر می
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