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تخم كرم گلوگاه  ميزان پارازيتيسم انار بر هایدر باغ گلدار گياهان كاشت تأثير

 Trichogramma توسط زنبور Ectomyelois ceratoniae (Zeller)انار 

brassicae Bezdenko 
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 چکيده

 این در. شونديم هاآن باروری و عمر طول افزایش و طبيعي دشمنان نگهداری و جلب باعث شهد ينتأم با گلدار گياهان

 آویشن ،(Achillea millefolium subsp. elbursensis) البرزی بومادران شامل گلدار پنج گياه کاشت يرتأث پژوهش

(Thymus daenensis)، پونه (Mentha pulegium)، بابونه (Matricaria chamomilla )رازیانه و (Foeniculum 

vulgare )انار خسارت درصد انار و گلوگاه کرم تخم پارازیتيسم ميزان روی تریکوگراما، زنبور رهاسازی همراه انار هایباغ در 

 در آزمایش. شد تعيين Trichogramma brassicae پارازیتویيد زنبور برای گياهان این ترینکنندهجلب همچنين. شد بررسي

 داد نشان نتایج. شد ( در اصفهان انجام1388-1390در دو سال متوالي ) تکرار 4 و تيمار 8 با تصادفي کامل هایبلوک طرح قالب

 تفاوت گياهان به زنبورها جلب ميزان و انار خسارت درصد انار، گلوگاه کرم تخم پارازیتيسم درصد نظر از تيمارها بين که

 پوشش بدون) منفي شاهد تيمار و( %72/6) بيشترین دارای رازیانه تيمار کرد مشخص هايانگينم مقایسه. داشت وجود داریيمعن

. بود انار گلوگاه کرم تخم پارازیتيسم درصد( %12/2) کمترین دارای (انار گلوگاه کرم هایيرهشف رهاسازی بدون و گياهي

 تيمار و( %11/33) بيشترین دارای (انار گلوگاه کرم هایيرهشف رهاسازی با همراه گياهي پوشش بدون) مثبت شاهد تيمار همچنين

 بيد تخم پارازیتيسم درصد بيشترین با رازیانه گياه گلدار، گياهان بين بود. در انار خسارت درصد( %92/24) کمترین دارای رازیانه

 شوديمپيشنهاد عوامل کنترل بيولوژیک  تقویتبه منظور  .بود تریکوگراما زنبورهای برای ترین گياهجلب کننده( %19/11) غالت

 .شود در نظر گرفته انار گلوگاه کرم آفت تلفيقي مدیریت برنامه در گلدار گياهانکاشت 

 کنترل بيولوژیک  رازیانه، زنبور تریکوگراما، :های كليدیواژه
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 مقدمه

 کيفي و کمي کاهش عامل ینترمهم انار گلوگاه کرم

 80 تا 30 در ایران بين آن خسارت ميزان و بوده انار محصول

 گونه دو (.Shakeri, 2004) است شده گزارش درصد

 Trichogramma embryophagum تریکوگراما زنبور

Hartig و T. cacoeciae Marchal انار هایباغ از 

و گونه  (Shakeri, 2004) شيراز و نطنز یزد، ساوه، ورامين،

T. brassicae Bezdenko ساوه و یزد انار هایباغ از 

(Moezipour, 2006) ( و اصفهانEmami, 2012 )

 مهم عوامل از یکي مختلف محققين .است شده معرفي

 برای غذا بودن فراهم را بيولوژیک کنترل موفقيت

 ;Beirne, 1962; Leius, 1967) داننديم پارازیتوئيدها

van Lenteren et al., 1987 .)و جلب باعث غذا 

 Evans and) شده ناحيه یک در طبيعي دشمنان نگهداری

Swallow, 1993; Jacob and Evans, 1998 )طول و 

 Foster) دهديم افزایش را یتوئيدهاپاراز باروری و عمر

and Ruesink, 1984; Idris and Grafius, 1995; 

Baggen and Gurr, 1998; Jacob and Evans, 

 شده تغذیه پارازیتوئيدهای گلدار گياهان کاشت با(. 2000

 منبع نزدیک در ميزبان جستجوی برای را زیادتری زمان

 ,.Hagen, 1986; Lewis et al) کننديم صرف اییهتغذ

 آن در آفت پارازیتيسم افزایش به منجر امر این که( 1998

 ,Leius, 1967; Baggen and Gurr) شوديم منطقه

1998; Wratten et al., 2003 .)با گلدار گياهان شهد 

 افزایش باعث مناسب هيدروکربنه و قندی مواد بودن دارا

 آنها باروری و عمر طول نظير زنبور از مهمي هاییژگيو

 تأثير. (Shearer and Atanassov, 2004) شوديم

ه ب پارازیتوئيد یزنبورها جلب در گلدار گياهان یهاگونه

 به را زنبور دسترسي که آنها گل شکل و شهد کيفيت خاطر

 است متفاوت همدیگر با کنديم فراهم شهد

(Johanowicz and Mitchell, 2000 .)طبيعي دشمنان 

 طيف( هاگل گرده و شهد) غذا جستجوی در حشرات

 بازدید زراعي هایيستماکوس در را گلدار گياهان از وسيعي

 تغذیه و بازدید مورد یکسان طور به هاگل ولي ،کنندمي

 ,Lovei et al., 1993; Goulson) گيرندنمي قرار

1999; Sutherland et al., 1999; Colley and 

Luna, 2000; Ambrosino et al., 2006) .یهاگل 

 شکارگر حشرات برای غذایي منبع عنوان به بابونه گياه

 زنبورهای و( هاکفشدوزک و هایزوپيدهکر ،هايرفيدهس)

 Abd El-Kareim et) هستند مناسب هاشته پارازیتوئيد

al., 2008 .)جهت شمالي آمریکای ارگانيک هایباغ در 

 کاشت T. minutum Riley تریکوگراما زنبور جلب

 و شبدرها از مخلوطي و شوید هویج، رازیانه، گياهان

( Gilkerson and Grossman, 1991) گلدار یهاعلف

 توصيه( Valenzuela, 1994) مادران بو و باقال همچنين و

 جلب برای( Hoffman, 2005) هافمن. است شده

 آویشن، معطر، پونه بومادران، گياهان پارازیتوئيد، زنبورهای

 آهار، گل شوید، گشنيز، رازیانه، بابونه، بو، وارنگ

 عروسان، شصت گل جعفری، گل کتاني، گل مروارید،

 گياه کاشت.است کرده توصيه را مينا و سياه زیره هویج،

 در( Fagopyrum esculentum Moench)سياه  گندم

 ,.T. minutum (Nagarkatti et al زنبور کارآیي افزایش

 ,.T. embryophagum (Ghaemian et alو  (2003

 علمي نام با( Chamomile) بابونه .است بوده ( مؤثر2013

Matricaria chamomilla L. از ساله یک گياهي 

 انتهای در آن یهاگلاست که  Asteraceae خانواده

 از آن يدهگل زمان. شوديم ظاهر فرعي و اصلي یهاساقه

 علمي نام با( thyme) آویشن است. مهرماه تا تيرماه اول

Thymus daenensis Celak. خانواده از ساله چند گياهي 

Lamiaceae  مجتمع یهاچرخه روی آن یهاگلاست که 

 آذرماه تا خرداد اول از آن يدهگل زمان. شونديم ظاهر

 Achillea علمي نام با( yarrow) بومادران. است

millefolium L. خانواده از ساله چند گياهي 

Asteraceae انتهای در آن مرکب گل یهاخوشهکه  است 

 علمي نام با( pennyroyal) معطر پونه. شوديم ظاهر ساقه

Mentha pulegium L. خانواده از ساله چند گياهي 

Lamiaceae یهادسته صورته ب آن یهاگل که است 

 با( fennel) رازیانه. شوديم ظاهر ساقه محور طول در فراهم

 از پایا گياهي .Foeniculum vulgare Mill علمي نام

 به شاخه انتهای در آن یهاگل که است Apiaceae خانواده
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 پژوهش، این از هدف. شوديم ظاهر مرکب چتر صورت

 پارازیتيسم افزایش در گلدار گياهان کشت تأثير بررسي

 همچنين و انار خسارت درصد و کاهش تریکوگراما زنبور

 .بود T. brassicae زنبور ترجيحي گلدار گياهان شناسایي

 

 هاروش و مواد

 مکان آزمايش

 عرض با اصفهان شهرستان غرب در همگني انار باغ

 51 جغرافيایي طول و شمالي دقيقه 36 و درجه 32 جغرافيایي

 به دریا سطح از متر 1600 ارتفاع و شرقي دقيقه 34 و درجه

 انار دارای گلوگاه کرم به آلوده و هکتار یک مساحت

 در شد. انتخاب سال سن 20با  سرسبز و قویانار  درختان

 کود آبياری، شامل زراعي به و زراعي عمليات تيمارها تمام

 .شد انجام یکسان صورته ب هرس دهي و

 گياهان كاشت

 10) رازیانه ودر هکتار(  کيلوگرم 4) بابونه ياهانبذر گ

 نشاء. شد کشت مهرماه آخر دهه دردر هکتار(  يلوگرمک

 15 ردیف روی و 50 ردیف بين فاصلۀ) آویشن گياهان

 روی و 60 ردیف بين فاصلۀ) البرزی بومادران ،(مترسانتي

و  50 بين ردیف )فاصلۀ معطر پونه و( مترسانتي 25 ردیف

در .شد کشت اسفندماه در نيزمتر( سانتي 20 ردیف روی

 ترهسلمه شامل خودرو گياهان تيمار علف هرز،

Chenopodium album L. صحرایي پيچک ،%7 حدود 

Convolvulus arvensis L. تاج خروس  ،%9 حدود

، پنيرک %8 حدود .Amaranthus retroflexus L وحشي

Malva parviflora L. شيرین بيان %4 حدود ،

Glycyrrhiza glabra L.  بارهنگ %8حدود ،

Plantago major L.  مرغ ، %6حدودCynodon 

dactylon L.  ازمک  ،%7حدودCardaria draba L. 

، %8حدود  .Lolium rigidum Gaudچچم  ،%27حدود 

واش ، خوني%6حدود  .Setaria viridis Lچسبک 

Phalaris minor Retz.  خرفه  و % 5حدودPortulaca 

oleracea L.  بود. %5حدود 

 

 

 آزمايش یحاطر

 8 با تصادفي کامل هایبلوک طرح قالب در آزمایش

 البرزی، بومادران آویشن، رازیانه، بابونه، گياهان شامل تيمار

 بدون) مثبت شاهد موجود، هرز هایعلف معطر، پونه

 گلوگاه کرم هایيرهشف رهاسازی با همراه گياهي پوشش

 رهاسازی بدون و گياهي پوشش بدون) منفي شاهد و( انار

 زنبور رهاسازی با همراه( انار گلوگاه کرم هایيرهشف

 انار درختان بين در گياهان. شد اجرا تکرار 4 در تریکوگراما

 آزمایش واحد هر. شدند کشت آبياری مسير طول در و

 یا اختالط از جلوگيری منظور به. دبو انار درخت 10 شامل

 بلوک هر در تيمارها بين فاصله شده رها زنبورهای يجابجای

 شده کشت گياهان اینکه دليل به. شد گرفته نظر در متر 10

 به سال دو طي طرح نقشه بودند، ساله چند بابونه جز به

 .شد اجرا یکسان صورت

 انار گلوگاه كرم به باغ آلودگی

 انار گلوگاه کرم به باغ آلودگي از اطمينان به منظور

 در انار گلوگاه کرم شفيره عدد 600 هکتار یک برای

 و جداسازی آلوده انارهای از ماه اردیبهشت و فروردین

 شاهد کرت استثنای به. شد انجام باغ در مصنوعي آلودگي

 کرت هر ازای به اه،گگلو کرم شفيره رهاسازی فاقد

 و 12 ارتفاع به ظروفي در شفيره عدد 21 حدود آزمایشي

 .شد داده قرار مترسانتي 6 دهانه قطر

 به منظور تريکوگراما زنبور محلی سوش تهيه

 انبوه پرورش

 ریخته و درختان روی باقيمانده انارهای ماه فروردین در

 کرم شده پارازیته یهاتخم شد. آوری جمع باغ در شده

دست ه زنبورهای بجداسازی و  آزمایشگاه در انار گلوگاه

 .Sitotroga cerealella Oliv غالت بيد تخم رویآمده 

(Lep.: Gelechidae)  درجه 25 ± 1 دمایيدر شرایط 

 16 نوری دوره درصد و 60 ± 10نسبي رطوبت و سلسيوس

. شدند دادهتاریکي پرورش  ساعت 8 روشنایي ساعت

 پزشکيياهگ تحقيقات موسسه بندیرده بخش توسط زنبورها

 Trichogramma brassicae Bezdenkoبه عنوان گونه

(Hymenoptera: Trichogrammatidae) شناسایي 

  .ندشد
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 تريکوگراما زنبورهای رهاسازی

 T. brassicaeزنبورهای روزه  10طول عمر  بر اساس

(Bigler et al., 1987)، 10 فاصله به رهاسازی عمليات 

زنبور  گرم 60 ميزان به نوبت هردر  و نوبت 10برای و روز

 استفاده با زنبورها رهاسازی زمان آغاز .شد انجام هکتار در

کرم گلوگاه  هایپرهشباز زمان خروج  حاصل اطالعات از

 کرم شفيره 2 حداقل حاوی ظرف 28قرار دادن  ازانار که 

 عدد 20 تاج بررسي به دست آمد و با باغ در انار گلوگاه

 . شد انجام آفت تخمریزی مشاهده برایانار  ميوه

 انار گلوگاه كرم تخم پارازيتيسم درصد بررسی

 انار هایيوهم روی

 طورهب ميوه عدد 10 رهاسازی هر از پس هفته یک

 هایتخم تعداد و انتخاب تيمار هر مياني درختان از تصادفي

 ثبت و شمارشميوه انار  تاج در موجود نشده و شده هپارازیت

 .شد

 روی غالت بيد تخم پارازيتيسم درصد بررسی

 شده كشت گياهان

 با مقوایي کارت یک سازی رها هر از پس هفته یک

 2×  2 ابعاد کاغذی با ورقهیک متر که سانتي 8×  6 ابعاد

 غالت بيد نشده پارازیته تخم عدد 200 حاویمتر سانتي

 هر مياني قسمت دربه گياه کشت شده  قرار داشتآن روی 

 بعدی رهاسازی از قبل و ساعت 72 از پس. شد نصب تيمار

 شرایط در هاتخم رنگ تغيير زمان تا و آوری جمع هاورقه

 60 ± 10نسبي رطوبت ،سلسيوس درجه 25 ± 1 دمایي

 تاریکي ساعت 8و  روشنایي ساعت 16 نوری دوره و درصد

 هر در شده پارازیته هایتخم تعداد سپس. ندشد نگهداری

 .شد ثبت و شمارش ورقه

 انار خسارت درصد بررسی

 از درخت 2 ،هايوهم برداشت زمان در و فصل پایان در

 تصادفي صورته ب درخت 64 مجموع در و تيمار هر

 هایيوهم و شمارش درخت روی هایيوهم تمام و انتخاب

 ثبت خسارت درصد و شمارش تفکيک به سالم و آلوده

 .شد

 هاداده تحليل و تجزيه

 فرمول با زنبور پارازیتيسم از حاصل یهاداده

5.0x فرمول با خسارت درصد به مربوط یهاداده و 

xArc 01.0sin افزارنرم از استفاده با و نرمال SAS 

 آزمون با هايانگينم یسهمقا. شد و تحليل تجزیه 9.1نسخه 

 .شد انجام دانکن ایدامنه چند

 

 نتايج

 سال اول

  درصد پارازيتيسم تخم كرم گلوگاه انار

حاصل از آزمایش نشان داد  یهادادهتجزیه واریانس 

که بين تيمارها از نظر درصد پارازیتيسم تخم کرم گلوگاه 

P =  7,21F > 0.0001) شتوجود دا یداريمعنانار تفاوت 

نشان داد که تيمار رازیانه  تيمارها ميانگين(. مقایسه ,39.56

منفي و دارای بيشترین و تيمارهای شاهد درصد  82/6با 

 75/2با و آویشن درصد  66/2و  37/2مثبت به ترتيب با 

دارای کمترین درصد پارازیتيسم تخم کرم گلوگاه درصد 

 (. 1)جدول  بودانار 

 پارازيتيسم تخم بيد غالت روی گياهاندرصد 

 شده كشت

حاصل از آزمایش نشان داد  یهادادهتجزیه واریانس 

که بين تيمارها از نظر درصد پارازیتيسم تخم بيد غالت 

 P) شتوجود دا یداريمعنتفاوت شده  کشتروی گياهان 

0.0001 < ,58.66=  7,21F .)نشان  تيمارها مقایسه ميانگين

دارای بيشترین و درصد  28/10با داد که تيمار رازیانه 

 61/4و  44/4منفي و مثبت به ترتيب با تيمارهای شاهد 

د بودارای کمترین درصد پارازیتيسم تخم بيد غالت درصد 

 (.1)جدول 

 درصد خسارت انار

حاصل از آزمایش نشان داد  یهادادهتجزیه واریانس 

 یداريمعنکه بين تيمارها از نظر درصد خسارت انار تفاوت 

مقایسه (. P ,186.43=  7,21F > 0.0001) شتوجود دا

مثبت و منفي نشان داد که تيمارهای شاهد  تيمارها ميانگين

دارای بيشترین و تيمار درصد  11/35و  85/35به ترتيب با 

دارای کمترین درصد خسارت انار درصد  29/27با رازیانه 

 (.2)جدول بود 



 55                                                                      1398، سال 1، شماره 9تحقيقات آفات گياهي، جلد 

 

 سال دوم

 پارازيتيسم تخم كرم گلوگاه انار درصد

حاصل از آزمایش نشان داد  یهادادهتجزیه واریانس 

که بين تيمارها از نظر درصد پارازیتيسم تخم کرم گلوگاه 

P =  7,21F > 0.0001) شتوجود دا یداريمعنانار تفاوت 

با نشان داد که تيمار رازیانه  تيمارها ميانگينمقایسه (. ,11.6

 88/1با دارای بيشترین و تيمار شاهد منفي درصد  61/6

دارای کمترین درصد پارازیتيسم تخم کرم گلوگاه درصد 

 (.3)جدول  بودانار 

 درصد پارازيتيسم تخم بيد غالت روی گياهان

حاصل از آزمایش نشان داد  یهادادهتجزیه واریانس 

که بين تيمارها از نظر درصد پارازیتيسم تخم بيد غالت 

 P < 0.0001) شتوجود دا یداريمعنروی گياهان تفاوت 

,48.77=  7,21F .)نشان داد که تيمار  تيمارها مقایسه ميانگين

دارای بيشترین و تيمارهای شاهد درصد  11/12با رازیانه 

دارای درصد  87/4و  38/4منفي و مثبت به ترتيب با 

 (.3)جدول  بودکمترین درصد پارازیتيسم تخم بيد غالت 

 درصد خسارت انار

حاصل از آزمایش نشان داد  یهادادهتجزیه واریانس 

 یداريمعنکه بين تيمارها از نظر درصد خسارت انار تفاوت 

مقایسه (. P ,10.45=  7,21F > 0.0001) شتوجود دا

 37/30با نشان داد که تيمار شاهد منفي  تيمارها ميانگين

دارای درصد  56/22با دارای بيشترین و تيمار رازیانه درصد 

 (.2)جدول  بودکمترین درصد خسارت انار 

 

در  Trichogramma brassicaeتوسط زنبور  غالت بيد ميانگين درصد پارازیتيسم تخم کرم گلوگاه انار و تخم -1جدول 

 1388-89تيمارهای مختلف در سال 
Table 1. Mean percentage of egg parasitism of pomegranate moth and Angoumois grain moth by 

Trichogramma brassicae wasp, in different treatments in 2009-2010 
control 

(negative) 
control 

(positive) 
thyme chamomile weeds yarrow pennyroyal fennel Treatment 

Egg parasitism 

2.37 ± 0.13 c 2.66 ± 0.16 c 2.75 ± 0.35 c 3.85 ± 0.27 b 3.9 ± 0.32 b 4.35 ± 0.1 b 4.45 ± 0.15 b 6.82 ± 0.26 a* 
pomegranate 

moth 

4.44 ± 0.08 e 4.61 ± 0.13 e 7.39 ± 0.33 d 9.28 ± 0.48 b 8.77 ± 0.04 bc 7.66 ± 0.37 cd 8.02 ± 0.41 cd 10.28±0.26 a* 
Angoumois 

grain moth 

*Means followed by different letters are significantly different (Duncan's test, P < 0.05) 

 

 های متفاوت ميانگين درصد خسارت انار در تيمارهای مختلف در سال -2جدول 
Table 2. Mean percentage of pomegranate damage in various treatments in different years 

 

fennel yarrow chamomile pennyroyal weeds thyme 
control 

(negative) 
control 

(positive) 

Treatment 

Year 

27.29±0.43 c 29.95±0.25 b 29.98±0.27 b 30.1±0.08 b 30.38±0.31 b 30.57±0.35 b 35.11±0.27 a 35.85±0.11 a* 2009-2010 

22.56±0.44 e 
27.26±0.34 

bcd 
25.14±0.74 d 

26.67±1.22 

cd 

28.52±1.2 

abc 
29.17±0.89 

abc 
29.67±0.28 

ab 
30.37±1.5 a* 2010-2011 

*Means followed by different letters are significantly different (Duncan's test, P < 0.05) 
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در  Trichogramma brassicaeتوسط زنبور  غالت بيد ميانگين درصد پارازیتيسم تخم کرم گلوگاه انار و تخم -3جدول 

 1389-90تيمارهای مختلف در سال 
Table 3. Mean percentage of egg parasitism of pomegranate moth and Angoumois grain moth by 

Trichogramma brassicae wasp in different treatments in 2010-2011 
control 

(negative) 
control 

(positive) 
weeds thyme yarrow pennyroyal chamomile fennel 

Treatment 

Egg parasitism 

1.88 ± 0.23 e 2.31 ± 0.51 cd 3.4 ± 0.28 cd 3.49 ± 0.42 cd 4.36 ± 0.56 bc 4.67 ± 0.62 bc 5.63 ± 0.64 ab 6.61 ± 0.35 a* 
Pomegranate 

moth 

4.38 ± 0.12 d 4.87 ± 0.27 d 11.07 ± 0.48 ab 8.32 ± 0.32 c 8.32 ± 0.32 c 8.32 ± 0.32 c 10.78 ± 0.06 b 12.11 ± 0.17 a* 
Angoumois 

grain moth 

*Means followed by different letters are significantly different (Duncan's test, P < 0.05) 
 

 بحث

شهد گياهان گلدار با دارا بودن مواد قندی و 

مهمي نظير  هایویژگيهيدروکربنه مناسب باعث افزایش 

تریکوگراما که  زنبورهای پارازیتوئيدطول عمر و باروری 

 ,.Begum et al) دشوميقدرت پرواز محدودی دارند 

2006; Witting-Bissinger et al., 2008)ه . نتایج ب

 گلدار دست آمده از این پژوهش نشان داد در بين گياهان

زان پارازیتيسم تخم بررسي شده گياه رازیانه در افزایش مي

وثری ایفا نقش م کرم گلوگاه انار توسط زنبور تریکوگراما

. گياه رازیانه دارای ساختمان مناسب گل برای دسترسي ردک

است زنبورهای پارازیتوئيد تریکوگراما به شهد آن 

(Witting-Bissinger et al., 2008, Ndakidemi et 

al., 2016) .بيسينگر و همکاران -ویتينگ یهايبررس

(Witting-Bissinger et al., 2008 روی )نبور زT. 

exiguum Pinto & Platner  یهاگلنشان داد زماني که 

 3تا  2باروری کل  ،رازیانه در اختيار زنبورها قرار گرفت

حاضر برابر نسبت به شاهد )آب( افزایش یافت. در بررسي 

رازیانه باعث کاهش خسارت کرم دار گلکاشت گياه 

(. در تيمار رازیانه ميزان 6و  3 های)جدول گلوگاه انار شد

کمتر از تيمارهای شاهد  %8کرم گلوگاه انار حدود خسارت 

توان به افزایش طول عمر و باروری زنبور است که آن را مي

در اثر استفاده از شهد و گرده گياه رازیانه و در نتيجه 

دست آمده ه افزایش پارازیتيسم تخم آفت نسبت داد. نتایج ب

 اثرهای سایر محققين در خصوص با یافته پژوهشاز این 

افزایش  آفت از طریق پارازیتيسم افزایشدار در گياهان گل

 Ashley and تریکوگراما ) هایطول عمر و باروری زنبور

Gonzalez, 1974; Leatemia et al. 1995; Gurr 

and Nicol 2000; Shearer and Atanassov 2004; 

Witting-Bissinger et al., 2008)  و همچنين افزایش

 یاهیتغذ منبع نزدیک در هازنبوراین زمان جستجوگری 

و افزایش پارازیتيسم آفت  ميزبان پارازیته کردن برای

(Hagen, 1986; Lewis et al., 1998; Wratten et 

al., 2003; Ndakidemi et al., 2016) .از  مطابقت دارد

در  نواریبه صورت  رازیانه در صورتي که گياه این رو

 توليد به همراه خسارت آفتکاهش شود کشت انار  هایباغ

. کردخواهد کمک  اندرآمد باغدار به افزایش رازیانهبذر 

شاهد مثبت و تيمار تخم آفت در تيمار درصد پارازیتيسم 

اما ميزان خسارت  ،گرفتآویشن در یک گروه آماری قرار 

علت این . بود داريمعندارای تفاوت  در این تيمارهاميوه 

گياهان پوششي گلدار در افزایش  ريتأثتوان به ميتفاوت را 

کارآیي سایر دشمنان طبيعي اعم از شکارگرها یا 

و به عبارت دیگر به حفظ و حمایت  ی آفتبيمارگرها

 Begum et) از سایر عوامل مفيد نسبت دادگياهان گلدار 

al., 2006; Emami, 2012, Ndakidemi et al., 

 .T. قدرت پرواز زنبورهای بسيار کوچک (2016

brassicae ( محدودSuverkropp et al., 2009و )  قابل

ها و یا های سيرفيد، بالتوریها، مگسکفشدوزک مقایسه با

 هایفاصله گلست. از این رو ني Scelionidaeزنبورهای 

با کانوپي درخت انار )محل نصب گياهان گلدار 

نقش مهمي و فعاليت زنبورهای تریکوگراما(  هاکوکارتیتر

و امکان  اردد گياه کشت شده یهاگلاستفاده زنبورها از در 
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مواجهه زنبورهای خارج شده از تریکوکارت را با گل 

ارتفاع سي حاضر رردر ب. کنديمگياهان کشت شده فراهم 

متر و بيش از سایر  5/1گياه رازیانه در زمان گلدهي حدود 

گل این گياه در تماس با کشت شده بود و گلدار گياهان 

از  ی تریکوگرامازنبورهاکانوپي درختان انار بود از این رو 

منبع غذایي دسترسي تر به تر و سریعآسانلحاظ فاصله 

 Suverkroppساورکروپ و همکاران ) یهايبررسداشتند. 

et al., 2009) زنبورهای تریکوگرامای  که بيشتر نشان داد

T. brassicae کننديمل رهاسازی فعاليت در نزدیکي مح. 

 ,.Tylianakis et alتيلياناکيس و همکاران ) یهايبررس

( نشان داد ميزان پارازیتيسم شته غالت توسط زنبور 2004

Aphidius rhopalosiphi  در در حالتي که گياه گلدار

متر با  14که گياه گلدار نسبت به حالتي  زنبورها بود ينزدیک

. در این بررسي نيز شهد بيشتر بود %36زنبورها فاصله داشت 

گل گياه رازیانه به خاطر فاصله کم با کانوپي درخت انار در 

افزایش درصد  منجر بهدسترس زنبورها قرار داشت و 

بررسي حاضر بين گياهان در . تخم آفت شدپارازیتيسم 

 .Tگياه رازیانه بيشترین جذابيت را برای زنبورهای گلدار، 

brassicae جذابيت گياه گلدار رازیانه برای . نشان داد

زنبورهای تریکوگراما توسط سایر محققين نيز گزارش شده 

 ;Gilkerson and Grossman, 1991است )

Hoffman, 2005; Witting-Bissinger et al., 2008; 

Ndakidemi et al., 2016.) هينينجن و ون یهايبررس

( نشان داد van Heiningen et al., 1985همکاران )

در  T. evanescens Westwoodميزان پارازیتيسم زنبور 

در این بيشتر است.  ترکوتاهگياهان بلندتر نسبت به گياهان 

بود و با گلدار بررسي نيز گياه رازیانه بلندتر از سایر گياهان 

تریکوگراما بيشترین ميزان پارازیتيسم را  یزنبورها جلب

( نشان داد Sadeghi, 2008های صادقي )بررسينشان داد. 

گونه گياه گلدار، رازیانه و بابونه در سرتاسر  16در ميان 

 هادهيرفيسدوره نمونه برداری از جذابيت باالیي برای 

( نشان Patt et al. 1997بودند. پت و همکاران ) برخوردار

زنبورهای استفاده باعث محدودیت دادند جام گل عميق 

لووی و همکاران در مقابل . شودمياز شهد گل پارازیتوئيد 

(Lovei et al., 1993 نشان دادند )دارای جام  یهاگل

کوتاه سبب سهولت دسترسي دشمنان طبيعي به شهد و گرده 

ي کوچک های بازهای گياه رازیانه گلگل. شونديمگل 

هستند که برای قطعات دهاني بسيار ریز زنبورهای 

 Ndakidemi et) هستندقابل دسترسي پارازیتویيد کوچک 

al., 2016.)  به طور کلي در انتخاب یک گل و جذابيت

 ,Haslettآن توسط حشرات، عوامل مختلفي نظير رنگ )

1989; Sutherland et al., 1999( شکل ،)Gilbert, 

1981; Colley and Luna, 2000( اندازه ،)Kikuchi, 

1963; Lovei et al., 1993; Sutherland et al., 

 Sutherland etميت و کيفيت شهد و گرده )(، ک1999

al., 1999; Colley and Luna, 2000 فراواني گل ،)

(Sutherland et al., 1999; Sutherland et al., 

(، شرایط اقليمي Goulson, 1999(، عمر گل )2001

(Herrera, 1995 حضور ،)مالقات کنندگان گل  سایر

(Rothery, 1994 تغيير نيازهای غذایي ،)( گلHaslett, 

1989; Hickman and Wratten, 1996 جنسيت و ،)

( و رفتار یادگيری Sutherland et al., 1999عمر گل )

(Goulson and Wright, 1998)  دخالت دارند. عالوه بر

جذابيت گل عوامل دیگری مانند فنولوژی گل در تقویت 

کنترل بيولوژیک دخالت دارند. در صورتيکه منابع شهد و 

قبل از رسيدن انبوهي جمعيت آفت به آستانه اقتصادی  گرده

در دسترس دشمنان طبيعي نباشد، گياهان گلدار در تقویت 

حاضر  پژوهشدر عامل بيولوژیک موثر نخواهند بود. 

ميزان بررسي  زمانطول در  دار کشت شدهان گلگياه

 یهايبررسزنبور تریکوگراما دارای گل بودند.  پارازیتيسم

( نشان داد با Bowie et al., 1995بووی و همکاران )

وجود جذابيت زیاد تعدادی از گياهان گلدار برای حشرات 

 توانديمزراعي این گياهان  هایویژگيمفيد، برخي 

مطلوبيت آنها را در افزایش تنوع حشرات مفيد و تقویت 

کنترل بيولوژیک کاهش دهد. برای گياهان دارای ارزش 

مسلم کنترل به طور د مانند درختان انار اقتصادی زیا

بيولوژیک به تنهایي قادر به کنترل کرم گلوگاه انار نخواهد 

کارگيری عوامل بيولوژیک و تقویت هبود. با این وجود ب

آنها از طریق کاشت گياهان گلدار در برنامه مدیریت تلفيقي 

از کرم گلوگاه انار، موجب کاهش خسارت این آفت شد. 
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انار همراه با  هایباغکاشت گياهان گلدار در  این رو

 در توانديمرهاسازی زنبورهای پارازیتویيد تریکوگراما 

 شود. گنجاندهبرنامه مدیریت تلفيقي آفت کرم گلوگاه انار 
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Abstract 
Flowering plants can attract and retain natural enemies and increase their longevity and fecundity 

by providing pollen and nectar. In this study the effect of flowering plants including: yarrow (Achillea 

millefolium subsp. elbursensis), thyme (Thymus daenensis), pennyroyal (Mentha pulegium), 

chamomile (Matricaria chamomilla) and fennel (Foeniculum vulgare) were investigated on eggs 

parasitism of Ectomyelois ceratoniae by Trichogramma brassicae in Isfahan pomegranate orchards 

during 2009-2011. Relative attractiveness of floral plants to T. brassicae was assessed using Sitotroga 

cerealella (Oliv.) egg cards. The experiment was conducted in a randomized complete block design 

with 8 treatments and 4 replications. Data were analyzed using ANOVA and mean comparison were 

performed using Duncan's multiple range test. The results indicated that fennel planting caused the 

highest parasitism (6.72%) of the pest eggs and the lowest damage of fruits (24.92%). The Fennel was 

the most preferred flower to attract Trichogramma wasps (11.19%) among the floral plants tested. In 

order to improve the biological control of the pest, it is recommended that planting flowering plants 

can be considered in integrated pomegranate moth management. 
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