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  مقدمه

الرو . اند در جهان شناخته شده  Scoliidaeگونه از خانواده  300حدود 

اين زنبورها از جمله عوامل مهم كنترل بيولوژيك بوده كه در كنترل آفات 

يك . اند ها كارايي خوبي نشان داده خطرناك از جمله الرو انواع سوسك

به عنوان پارازيتوئيد خارجي سوسك  Scoliaگونه از اين خانواده از جنس 

هاي ايران فعال در شرايط نخلستان Oryctes elegansنام ه شاخدار خرما ب

حشرات كامل اين پارازيتوئيد نيز شكارگر بوده و براي تكميل . باشد مي

داشته و از  تأثيرنياز به گرده گل دارند و لذا در گرده افشاني گياهان  ،تغذيه

و قبيله  Scoliinaeاين گونه از زيرخانواده . باشند اين جهت مفيد مي

Scoliini دباش مي.  

  مناطق انتشار 

اين زنبور پارازيتوئيد در بسياري از مناطق آسيا از جمله در خاورميانه و 

  . در دامنه پراكنش نخيالت گزارش شده است
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  شكل شناسي

حشرات كامل اين زنبور اغلب داراي رنگ تيره، متاليك، اندازه بزرگ، 

هاي  قسمتهاي زرد رنگي روي  در روي بدن داراي موهاي زياد بوده و لكه

متر  ميلي 25تا  20حشرات كامل حدود . شود ها ديده ميمختلف بدن آن

  . )1شكل ( طول دارند

  
  .Scolia spكامل زنبور ه حشر -1شكل 
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  زيست شناسي

كاري فعال سال در مناطق نخلطول  همهحشرات كامل اين زنبور در 

. استهاي خرداد تا مرداد ماه ها در طي ماهاما اوج فعاليت آن. باشد مي

 براي پيدا كردن الروهاي ،حشرات كامل اين زنبور اغلب در ارتفاع كم

نزديك سطح و ساير الروهاي اسكارابيدها   Oryctesشاخدارسوسك 

  . كنند پرواز ميخاك 

كه پس از اين. اين زنبورها توانايي تشخيص الرو را در زير خاك دارند

حفر تونل درون به الروي توسط زنبور كشف شد، بالفاصله زنبور شروع 

كه زنبور از طريق پس از اين. كند خاك براي دستيابي به الرو ميزبان مي

. كند را فلج و بي تحرك ميآن خود تونل به الرو دست يافت، ابتدا با نيش

اين چنين ولي  ؛در ابتدا به نظر مي رسد كه الرو ميزبان كشته شده است

در طي مدتي كه . حركت و تغذيه كند دتوان نبوده و پس از يك روز مي

را روي خود  هاي تحرك است، زنبور پارازيتوئيد ماده تخمالرو ميزبان بي

 در اين شرايط. )2شكل ( دهد قرار ميميزبان بند سوم قفسه سينه الرو 
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ار تغذيه ك شاخدسالروهاي زنبور پس از تفريخ از تخم از بدن الرو سو

الرو ميزبان به عنوان يك منبع غذايي تازه براي الرو  .)3شكل (كنند مي

د و از گيرميقرار بدن الرو ميزبان  روي سطحالرو زنبور  زنبور بوده و

  .كندتغذيه ميآن محتويات داخل بدن 

  
 ريزي روي الرو ميزبانزنبور ماده در حال فلج كردن و تخم -2شكل 

  

ماند  الرو سوسك شاخدار زنده باقي نمي فعاليت پارازيتي، در پايان دوره

از  Scoliaبنابراين زنبور . شود تلف مي پازايتوئيد و در اثر فعاليت الرو زنبور
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حشرات كامل . باشد دشمنان طبيعي بسيار مهم سوسك شاخدار خرما مي

گذاري نياز به شهد و براي تكميل دوره زندگي و تخم Scoliaزنبورهاي 

  . گرده گل دارند

  
  الرو زنبور پارازيتوئيد روي الرو اسكارابيد ميزبان -3شكل 

  

اين  ،باشد ها ميزمان با اوج فعاليت آنهاي گرم تابستان كه هم در ماه

كنند و در طي شب به  زنبورها روز را در سطح گياهان در سايه سپري مي

حفر تونل را انجام و جستجو ات دنبال الروهاي سوسك شاخدار عملي



 ٨

باره افزايش  ها به يكرسد كه جمعيت آن گاهي اوقات به نظر مي. دهند مي

باشد كه همزمان نرها در  گيري مي اين موضوع به خاطر پرواز جفت. يابد مي

باعث  )8(يك ناحيه متمركز شده و با پرواز به صورت عدد هشت انگليسي

تر گيري زنبورهاي ماده بيش پس از جفت. گردند جلب زنبورهاي ماده مي

وقت خود را صرف حفر تونل و پيدا كردن الروهاي سوسك شاخدار 

  .كنند مي

  سوابق كاربرد در كنترل بيولوژيك 

در مناطق مختلف جهان براي كنترل  Scoliaهاي مختلف جنس  گونه

هاي اسكارابيد در مرحله الروي  بيولوژيك انواع آفات مهم از سوسك

توان به كنترل بيولوژيك  اند كه از آن جمله مي مورد استفاده قرار گرفته

 Popillia japonicaو سوسك ژاپني  Cotinia sitidaهاي سبز  سوسك

نقشي كه در گرده افشاني طبيعي دارند نيز  لحاظاين زنبورها به . اشاره نمود

برخي از . لوژيك از اين جهت نيز مفيد هستندمفيد بوده و در كنار كنترل بيو



 ٩

موارد حمله و گزش انسان نيز گزارش شده است كه خطر زيادي براي 

   . دارندنسالمت انسان 

 اصول حفاظت از زنبور پارازيتوئيد

  ها جلوگيري از كاربرد هوايي آفت كش - 1 

ها بر عليه حشرات كامل سوسك  كش در برخي منابع كاربرد آفت

 خرما در زمان اوج فعاليت اين زنبور توصيه شده است كه اكيداًشاخدار 

 ،ي در كنترل سوسك شاخدار خرما نداردتأثيركه ممنوع بوده و ضمن اين

در فعاليت جمعيت اين زنبور و ساير انواع حشرات مفيد در داخل نخلستان 

 پاشي هوايي براي كنترل آفات مهم، سمعالوه بر اين .منفي دارد تأثيرنيز 

خوار و كنه تارتن خرما نيز داراي اثرات سوء شديدي  خرما نظير كرم ميوه

  . بر فعاليت اين حشره مفيد است

  خوار خرما سموم در كنترل آفات چوبمكاربرد طعمه  -2

سموم همراه با سموم كم خطر نظير عوامل بيمارگر از مكاربرد طعمه 

كش از اثرات منفي سموم آفت Metarhizium anisopliaeجمله قارچ 
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روي زنبورهاي مفيد كاسته و كارايي باالتري در كنترل آفات چوبخوار 

  . خرما دارد

  هاي گرانول خاك كاربرد كاربرد فرموالسيون -3

چه عمليات كنترل الروهاي سوسك شاخدار خرما يا موريانه خرما چنان

  از آسيب  جهت جلوگيري، شود از طريق سموم خاك كاربرد انجام مي

ها به اين زنبور بهتر است از سموم كم خطر و با فرموالسيون گرانولي آن

  . استفاده گردد

  هاي گياهي در داخل يا اطراف نخلستان  مديريت تنوع گونه -4

           جا كه حشرات كامل اين زنبور براي تكميل دوره زندگي و از آن

كاشت گياهان ، ياهان دارندگذاري نياز به تغذيه از شهد و گرده گتخم

دار كه داراي گرده مناسب هستند در اطراف نخلستان، منابع شهددار و گل

  . كند غذايي مناسب براي افزايش كارايي اين زنبورها را فراهم مي

  عدم شخم نخلستان در زمان اوج فعاليت  -5

شخم نخلستان در زمان اوج فعاليت اين زنبور در تابستان نه تنها از 

طريق ايجاد گرد و غبار در افزايش خسارت آفات از جمله كنه تارتن و 
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بلكه با از بين بردن  ؛است مؤثرترشيدگي و پوسيدگي ميوه  يهابيماري

هاي بعد به شدت  ها را در نسلهاي فعاليت اين زنبورها، جمعيت آن تونل

 . دهد كاهش مي

  چه كه يك نخلدار بايد بداندآن

در  Sphecidaeو  Vespidaeاگرچه برخي از زنبورهاي خانواده  -1

ولي همه زنبورهاي فعال  ؛زا هستند مرحله برداشت ميوه خسارت

 . مشابه مضر نيستند

هاي كنترل ميكروبي استفاده از  در كنار روش Scoliaزنبورهاي  -2

ترين روش كنترل سوسك شاخدار مؤثر M. anisopliaeقارچ 

 . باشند خرما مي

هاي خاص نظير گرانول و طعمه استفاده از فرموالسيون و روش -3

 مؤثرسموم در حفظ جمعيت زنبورهاي مفيد در نخلستان بسيار م

 . است

هاي مديريت نخلستان از جمله شخم و ايجاد بادشكن  تنظيم برنامه -4

مين كند به كنترل آفات اي كه بقاي زنبورهاي مفيد را تض به گونه

  .كند خوار كمك ميچوب
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