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  :مقدمه

 مهمترین عامل کنترل کننده حشرات .نندک در مزارع برنج دشمنان طبیعی بسیار زیادي فعالیت می  
 .باشد این زنبور که خود یک حشره مفید می. باشد زنبور تریکوگراما می) ها بخصوص پروانه(آور شالیزار زیان

خوار ذرت، کرم سبز برگخوار و سایر  خوار برنج، کرم ساقه آور مزارع برنج از قبیل کرم ساقه تخم حشرات زیان
 شناسایی 1833زنبور تریکوگراما اولین بار در سال . برد لی کرده و آنها را از بین میاي را انگ آفات پروانه

  نماید  را انگلی می از حشرات خانواده44 راسته و 7 متعلق به گونه 400این حشره مفید تخم بیش از . گردید
)Bao and Chen, 1989 .(هاي  آور به گذشته نتاریخچه استفاده از زنبور تریکوگراما براي کنترل حشرات زیا

 بید  حشره تخم را رويتولید انبوه زنبور تریکوگراما) 1926 (که فالندرزمانی دور برمیگردد، 
شناسان قرار   و از آن زمان به بعد کاربرد این حشره مورد توجه بسیاري از حشرهشروع کرد 1)سیتوتروگا(غالت
زیاد، چند میزبانه بودن، سازگاري با آب وهوایی هاي  نسلهاي بارز این حشره مفید، ایجاد یاز ویژگ. گرفت

 کشورجهان در سطحی بالغ 30 در بیش از ،امروزه. باشد هاي واسط می  پرورش وتکثیر آن روي میزبان،مختلف
بوسیله زنبور تریکوگراما    آفاتیبیولوژیک  کنترل تحت پوشش باغی و  زراعی  هاي هکتار از زمین  میلیون32بر

 اولین فعالیت با شروع 1360 استفاده از زنبور تریکوگراما به اوایل دهه  مادر کشور). Li, 1994 (گردد استفاده می
 ،ت شناسیسهاي زنبور تریکوگراما، زی  گونهشناسایی روي تحقیقپس از یک دهه . گردد تحقیقاتی آن برمی

در اوایل دهه . نجام گرفت ا علیه آفت ساقه خوار رهاسازي زنبور تریکوگرامادفعات تعداد و، تکثیر،پرورش
خوار در شالیزارهاي شمال کشور رهاسازي   این حشره مفید در سطح انبوه تولید و براي کنترل آفت ساقه1370
اي را  آور پروانه نشان داد که این زنبور قادر است در شالیزار حشرات زیان) 1375(کریمیان و همکاران .گردید

با رهاسازي . باشد هاي مبارزه در شالیزارهاي ایران می ترین روش از سالم هم اکنون این روش یکی .کنترل نماید
جلوگیري  تأثیر سوئی روي دشمنان طبیعی و انسان ،هاي زیست محیطی  آلودگی می توان ازاین حشره مفید

  .کرد جایگزین سموم شیمیایی در مزارع برنج  آنرا و براحتینموده
  
  
  
  
  
  

  1- Sitotroga cereallela 
  



 

  صیات شکل شناسی زنبور تریکوگراماوخص
   . )1شکل  است مایل به سیاه آنرنگ بدن . باشد متر متفاوت می  میلی2/0- 5/1 از  زنبورنای اندازه بدن  

  
  
  
  
  

  
   حشره کامل زنبور تریکوکراما-1شکل 

  

ویل و با موهاي  طنر شاخک در افرادبندانتهایی. افراد نر و ماده از طریق شاخک از همدیگر قابل تشخیص هستند
   )2شکل (بسیار بلند

  
  
  
  
  
  

  
 نر شاخک  فرد -2شکل

  

  .) 3شکل (باشد  اما بند انتهایی شاخک در افراد ماده کوچک چماقی با موهاي بسیار کوتاه می
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  شاخک فرد ماده -3شکل



 

  زنبور تریکوگراماطول عمر
. کند دارد مواد غذایی که از آن تغذیه می  و شرایط محیطی گونه،زنبور تریکوگراما بستگی بهطول عمر   

  تریکوگراما مثالً طول عمر حشره ماده گونه. طول عمر زنبورهاي افراد نر و ماده با همدیگر متفاوت است
 5/7 تا 5/0 درصد 83 تا 80گراد و رطوبت نسبی   درجه سانتی25در ) (Trichogramma  ostrinia  اوسترینیا 

 در آزمایشگاه طول عمر ).Wang et al. 1990( روز بوده است5/0- 5 همین شرایط روز و طول عمر حشره نر در
 روز و در 14 تا 8 درصد 10 با عسل  تغذیهسوش رشت در شرایط ( Trichogramma  brassicae) ماده زنبور

 روز بوده 5 تا 2 و در شرایط بدون عسل 7 تا 3 با عسل  تغذیه روز و زنبور نر در شرایط8 تا 3شرایط بدون عسل 
 12 و حداکثر 7 عسل تخم بید غالت در اختیار زنبور قرار گرفت حداقل تغذیه بادر شرایطی که عالوه بر. است

دماي پائین باعث افزایش طول عمر و دماي باال باعث کاهش طول عمر حشرات بالغ زنبور . روز عمر نمود
T.brassicae درجه اتاق زنبور 10- 15در دماي . دگرد  می،گونه غالب در شالیزارهاي گیالن است که 

 روز عمر 5 تا 4گراد بیش از   درجه سانتی33- 35نماید ولی در دماي  یک ماه عمر میتریکوگراما بیش از 
اي زنبور تریکوگراما قادر است در تیمارهاي مورد  در شرایط مزرعه). 1379،  و صحراگردکریمیان(کنند نمی

  ).1384مجیدي، (ه نسل دهد روز عمر داشته و ادام28آزمایش تا 
  تعداد نسل زنبور تریکوگراما

 75-80 درجه سانتیگراد،رطوبت نسبی 25-27زنبور تریکوگرامادرشرایط مناسب آزمایشگاهی دماي   
در  بنابراین. روز می تواند یک نسل ایجادنماید8- 9 هر)تاریکی ساعت 8 ساعت نورو (درصدوطول دوره نوري

شرایط (اما شرایط آب و هوایی گیالن. می شود نسل تولید 20بیش از ال مدت یکسدر شرایط آزمایشگاهی
هاي پائیزوزمستان دوره  کوتاه امادرماهنابالغی درهواي گرم بهاروتابستان دوره .نماید  نسل ایجاد می20تا) بیعیط

 شرایط  در تکثیرآنتریکوگرامابراي رهاسازي زنبور.)1379،ان وصحراگردکریمی(گردد میتر نابالغی طوالنی
 ،ها روي میزبان واسط باید اجتناب نمود  از تعدد نسل.)بی نام(باشد آل می  نسل ایده4آزمایشگاهی معموالً تا 

 زیاد  در بین زنبورهاي پرورشیکوتاه بالی ،بی بالی و غیره  اینکارنتیجه  شدهژنتیکیتغییرات  زنبورها دچار زیرا
  .باشد ل استفاده میبراي جلوگیري از این کار دو روش قاب. شود می

  آزمایشگاهبه  و انتقال آندر زمان تکثیر زنبورمیزبان در مزرعه  تخم طبیعی جمع آوري دستجات - 1
 .)4شکل(

 

  دسته تخم ساقه خوار برنج -4شکل                                                            



 

  زنبوره پرورش آزمایشگاو انتقال به عه انگلی شده در مزرخوار  ساقه دستجات تخمجمع آوري-   2
  )5شکل(

  

  

  دسته تخم انگلی شده آفت ساقه خوار -5شکل
میزان . باشد ریزي می گراد قادر به تخم   درجه سانتی35 تا 15 در محدوده دماییزنبور ماده تریکوگراما   

 30اما از . یابد اهش میگراد سپس ک  درجه سانتی25گراد افزایش و از   درجه سانتی25 تا 15ریزي از  تخم
ریزي   اگر چه زنبور ماده تخمگراد  درجه سانتی35 در .یابد  گراد به باال این روند به شدت کاهش می درجه سانتی

 2 براسیکههاي زنبور ماده تریکوگراما میانگین تعداد تخم. گردد نماید، ولی هیچ حشره بالغی از آن خارج نمی می
 و 33/25، 82/ 87،41 ،65/46ترتیب  گراد به  درجه سانتی35 و 33، 30، 25، 20 در دماهاي سوش رشت

 در ریزي تخم. باشد  عدد می87گراد به تعداد   درجه سانتی25بیشترین تعداد تخم در دماي . باشد  عدد می16
 ساعت تاریکی شرایط 8 و 16 درصد با دروه روشنایی 75±5گراد، رطوبت نسبی   درجه سانتی25دماي 

 در سه روز اول خودرايها  درصد تخم80یک حشره ماده تقریباً . باشد ریزي این حشره می اي تخممطلوب بر
  .روي میزبان قرار می دهد تخمگذاري

  نسبت جنسی
. باشد  می1:1این نسبت در حشرات معموالً . باشد می) نر/ ماده(نسبت جنسی، نسبت تعداد افراد نر به ماده  

باشد دراین رابطه هر چقدر  می) دما، نور و رطوبت نسبی(تابع شرایط محیطیدر زنبور تریکوگراما این نسبت 
  .باشد  براي رهاسازي بسیار مطلوب می،) درصد50-70(باشد بیشترنرتعداد افراد ماده نسبت به افراد

   در شالیزارزمان رهاسازي زنبور تریکوگراما
تواند کمک شایانی در تعیین زمان  می و فنولوژي گیاه برنج  ،دشمن طیبعیشناخت روابط بیولوژي آفت  

  زمان رهاسازي زنبور تریکوگراما باید براساس . رهاسازي جهت افزایش کارآیی زنبور و کاهش هزینه داشته باشد
  



 

 
  2- Trichogramma brassicae 

  هرستان و یا  این رهاسازي باتوجه به شرایط کلیمایی هر ش.انجام گیرد ) ها پره شب(خوار فعالیت حشره کامل ساقه
 شروع و تا  ماهخوار در نسل اول که دهه اول اردیبهشت  ساقهيها پره فعالیت شب. باشد هر منطقه متفاوت می

 بهترین زمان شده و شکار)6شکل( یا تله هاي فانوسیهاي نوري  توسط تلهباید .یابد اواخر خرداد ادامه می
  )1375- 1384(طی سالهايدر هاي شکارشده پره شب  برداري نمونه. مشخص کرددرهاسازي زنبور تریکوگراما

  . باشد ها در اوایل دهه دوم خرداد می پره که اوج پرواز شبدادنشان  هاي نوري تلهبوسیله 
  
  
  
  
  

  
  

  یک دستگاه تله نوري و ضمائم آن -6شکل
   در شالیزاررهاسازي ها  
  اینبنابر.  آفت نیاز می باشدیک بار رهاسازي زنبور درخزانه با توجه به فنولوژي گیاه و آلودگی  

 درصد نمونه برداریها ي انجام شده 50وقتی که خوار  آفت ساقه اول در نسل،رهاسازي اول زنبور تریکوگراما
  در نسل اول زنبوررهاسازي. باشد  میبعداز اولین رهاسازيهفته  یک و تکرار انداخل ساقه شفیره باشند

 .باشد اي کامالً ضروري می  و انگلی کردن دستجات تخم این آفت و سایر آفات پروانهمبارزه ايخوار بر  ساقه
به تدریج ظاهر شده و به آرامی قادر هستند فعالیت خود را روي  اوایل فصل در  دشمنان طبیعیبدلیل اینکه

ي زنبور تریکوگراما  رهاسازنیزحفظ و حمایت و  بنابر این . آغاز نمایند و درحضور میزبانآور برنج حشرات زیان
درنسلهاي بعد این   را طبیعت و شالیزار ادامه نسل این حشره در امکان استقرار و مفید بوده وموجبدر نسل اول

رهاسازي زنبور . بنابراین باید با دقت و ظرافت هر چه بیشتر مبادرت به این کار نمود. آورد می  فراهمآفت
پذیر  ها امکان پره  فعالیت شبوخوار نیز براساس بیولوژي   قههاي دوم و سوم آفت سا تریکوگراما در نسل

 زنبور تریکوگراما  رهاسازي دو تا سه باردر نسل دوم ونیز در نسل سوم بخصوص در ارقام پرمحصول.گردد می
یک هفته بعد از  )3ها  پره  شباوج پرواز در )2 ازطریق تله نوريخوار  پره ساقه  فعالیت شب شروع باهمزمان)1
آوري است  الزم به یاد. گذارد خوار می  بهترین تأثیر را در از بین بردن دستجات تخم ساقه ،ها پره شب وج پروازا

   . تأثیر الزم را نخواهد داشت وموجب صرف هزینه اضافی می گرددهاي مورد نظر رهاسازي زنبور در غیر از زمان



 

  
   براي رهاسازي در شالیزارتعداد زنبور تریکوگراما

در هر .اشدب خوار می   تخم ساقهانگلی نمودن تاثیرگذار در ي تعداد زنبور از مهمترین فاکتورهاان و میز  
نیاز می )7هاي شکل(سالم عدد شفیره زنبور تریکوگراما 700 تا 500 تریکوکارت100 تعدادرهاسازي مرحله

   .باشد
  
  
  
  
  

   داخل لوله آزمایشتریکوکارت وزنبورهاي سالم روي  -7شکل
 300 عدد تریکوکارت و در نسلهاي دوم و سوم سه بار رهاسازي تعداد 200سل اول با دو بار رهاسازي در ن

  . الزم استیک هکتارتریکوکارت براي 
  در شالیزار ها محل نصب تریکوکارت

 آنهاهاي برنج قادر به نگهداري   به دلیل اینکه بوته اول زنبور تریکوگراما در نسلتریکوکارتهاي حامل  
خیلی بلندتر نباید ارتفاع پایه چوبی .نصب گردندي  پایه چوبی و یا به هر پایه دیگردرقسمت فوقانی یستیند بانیست

شود که دستجات تخم روي گیاه برنج از دسترس زنبور تریکوگراما  از گیاه برنج باشد زیرا این کار موجب می
خوار الزم است    دوم و سوم آفت ساقههاي در نسل. یدبیاخارج و احتمال انگلی شدن دستجات تخم پائین 

 دستجات تخم بعديهاي   در نسل حشره ماده ساقه خوار زیراند،ها در غالف برگ نصب گرد تریکوکارت
از نصب تریکوکارتهاي که فاقدزنبورهاي ).1358موسوي (می دهندهاي پائین گیاه برنج قرار  در قسمتيبیشتر

 زیرا در اینگونه تریکوکارتها به جاي زنبور، الروهاي ،اري گرددداراي تخم هاي قرمزهستند خوددسالم و یا 
  ). 8هاي شکل  ()1384مجیدي،( در انبارها شوندمنشا آلودگیمیزبان واسط در شالیزار خارج شده و خود آنها 

  
  
  
  

  
  
  

 روي تریکو ناکافی بودن تعداد زنبور  کیفیت باتخمهاي قرمز زنبورهاي بدون
  کارت



 

   
  سط سیتروگا میزبان وا داراي زنبور تریکو گراما روي تخمهاي  -8 شکل                                 

  هاي زنبور تریکوگراما در شالیزار میزبان
 در مزارع برنج عمدتاً حشرات متعلق به دو Trichogramma brassicaeهاي شناخته شده زنبور  میزبان  

سبز ، کرم )Chilo suppressalis(خوار برنج  ها کرم ساقه از راسته پروانه. باشند ها و دو باالن می راسته پروانه
خوار اروپایی   کرم ساقه) Cirphis unipuncfa(اي برنج ، پروانه تک نقطه)Naraga aenesens(نجبرگخوار بر

از راسته دو باالن ). 1377کریمیان (باشند هاي زنبور تریکوگراما می مهمترین میزبان) Ostrinia nubilalis(ذرت
توان نام  ا در زمستان میعنوان میزبان واسط تریکوگرام  به را)Sepedon sphega(تخم مگس حلزون خوار

خوار برنج و کرم سبز    کرم ساقهنشان دادند دستجات تخم) 1377(کریمیان و صحراگرد). 1366شجاعی (برد
 45/24 و 48/31ترتیب  برگخوار که توسط زنبور تریکوگراما در نقاط مختلف استان گیالن انگلی شده است به

 جمعیت کرم ساقه  موجب کاهشطبیعی این زنبور می توانداین موضوع نشان می دهد که در شرایط .درصد بود
ي خارج  در شرایط طبیعی و مزرعه اگر بعداز رهاسازي زنبور تریکوگراما باران ببارد زنبورها .گردد برنجخوار

    .شده در البه الي تریکوکارت جمع شده واز دسترس باران در امان می مانند
 

  زنبور تریکوگراماچگونگی پیدا کردن تخم میزبان بوسیله 
زنبور . کنند  متري محل رهاسازي پرواز می1 تا 5/0حشرات کامل زنبور تریکوگراما عمدتاً در فاصله   

ها  را  با کمک شاخکگردد  و در محیط پخش می  ترشحدستجات تخم آفتمواد شیمیائی که  ،تریکوگراما
 انتهاي شکم بویژه  وموجود در سطح بدنموهاي حسی بوسیله   سپس.نشینند   می و روي آن نموده پیدا،خود

ي رو و زنبورهاي قبلی باشداگر تخم سالم  در این موقع.می دهد انجام تخمریزي  جستجو را برايعمل تخمریز
 اگر زنبور تریکوگراما "ضمنا.روي تخمهاي دیگر می رودوگرنه دنمای ریزي می  تخم،ریزي نکرده باشند آن تخم

، شوند روي دستجات تخم سیتوتروگا پرورش داده  )بیش از ده نسل (اي متعدددرنسله  شرایط آزمایشگاهیدر
  میزبان واسطيها تخمبه مواد شیمیایی   چونکه این زنبورها ،کارایی این زنبوردر شرایط شالیزارکاهش می یابد

  .یابد خوار کاهش می  ریزي روي دستجات تخم ساقه  تخم و در نتیجه فعالیتهشود عادت کرد ترشح می
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  يبسمه تعال

  ))فرم ثبت انتشارات وزارت کشاورزي در مرکز اطالعات و مدارك علمی(( 

   شالیزار حشره مفید زنبور تریکوگراما:  عنـــوان 
  شیلسر فرزاد مجیدي:  نویسنــده
  :مترجـــــم 

 .در صورتی که اثر، ترجمه باشد لطفاً عنوان و مشخصات کامل ماخذ اصلی را مرقوم فرمائید

  :گردآورنده
  :ـــــرناظـ

  :ویراستــار
  :چــــاپ 

 .در صورت تجدید چاپ لطفاً تاریخ انتشار چاپهاي قبلی را مرقوم فرمائید

  :ویرایــــــش 
  مؤسسه تحقیقات برنج کشور: محل نشـــــر 
  مؤسسه تحقیقات برنج کشور: نام ناشــــــر 

  1385پائیز  : تاریخ انتشــار 
  9:  تعداد صفحات 

  : تیـــــــــراژ 
  فارسی: زبان متـــــن 
  :موضــــــوع 
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