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Abstract
Background and purpose: One of the most popular methods to control the synanthropic flies is
using parasitoid wasps. The aim of this study was to estimate the experimental parasitism rates of pupae
of Musca domestica, Lucilia sericata, and Sarcophaga heamorrhoidalis by parasitoid wasps, including
Nasonia vitripennis, Spalangia nigroaenea, and Pachycrepoideus vindemmiae.
Materials and methods: Pupae of three species of flies, including Musca domestica, Lucilia
sericata, and Sarcophaga haemorrhoidalis were exposed to three parasitoid female wasps, including
Nasonia vitripennis, Pachycrepoideus vindemmiae, and Spalangia nigroaenea in laboratory condition.
The exposure rate was 8 wasps to 10 fly pupae on alternate days up to 5 days. The experiments were
performed in triplicate and a total of 2700 fly pupae was exposed to 432 wasps. The parasitism rate and
parasitoid host preferences were also determined.
Results: Total parasitism of flies was estimated at 22.17%. There was no significant differences in
parasitism rate of Musca domestica, Lucilia sericata, and Sarcophaga haemorrhoidalis by Nasonia vitripennis,
and Pachycrepoideus vindemmiae, but there was a significant difference in parasitism rate of house fly by the
three parasitoids investigated (P<0.01). The Spalangia nigroaenea was active just on pupae of Musca
domestica. The highest parasitism rate of the fly species studied was found by parasitized wasps of 5–7 days old.
Conclusion: Spalangia nigroaenea can be considered as an efficient and specific parasitoid for
biological control of Musca domestica. Other wasp species, including Nasonia vitripennis, and
Pachycrepoideus vindemmiae could also be used in integrated fly control programs. Also, in biological
control program for flies, 5-7 day parasitoid might be more effective.
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چكیده

سابقه و هدف :یکی از روشهای مناسب کنترل مگسهای سینانتروپ ،استفاده از زنبورهاای اارازیتوییاا اساای ایاا مهابها ا

منظاور عهیاایا اارازیتیتااب عشر ای ماافیره مگااسهااای  Lucilia sericata ، Musca domesticaو Sarcophaga haemorrhoidalis
عوسط زنبورهای اارازیتوییا  Pachycrepoideus vindemmiae ،Nasonia vitripennisو  Spalangia nigroaeneaانشام مای
مواد و روشها :در مرایط آزمایشگاهی ،مفیره مگس های  Lucilia sericata ، Musca domesticaو Sarcophaga
 haemorrhoidalisصورت یک روز درمیان مات  5روز و در هر نو ا  01عاد اوپ از هر گون مگاس ا صاورت
جااگان در مهرض هر یاک از سا گونا زنباور اارازیتوییاا  Pachycrepoideus vindemmiae ،Nasonia vitripennisو
 Spalangia nigroaeneaقرار گرفای ایا آزمایش ا س ار عکارار انشاام ماا و در مش او  0011عااد ااوپ مگاس در

مهرض  230عاد زنبور اارازیتوییا قرار گرفای میزان اارازیتیتب ،سا مناسب و عرجیح میز انی اارازیتوییا ررسی گردیای
یافتهها :میزان اارازیتیتب موفق کل مفیرهها  00/00درصا محاسب مای میزان اارازیتیتب مفیره های سا گونا مگاس
 Lucilia sericata ،Musca domesticaو  Sarcophaga hemorrhoidalisعوسااط زنبورهااای  Nasonia vitripennisو
 Pachycrepoideus vindemmiaeعفاوت مهنی داری را نشان نااد ،وبی میزان اارازیتیتب مفیره مگس خاانگی عوساط سا
گون زنبور مورد مهابه اختالف مهنایداری داماا()p <1/10ی زنباور  Spalangia nigroaeneaفقاط مافیرههاای مگاس
خانگی را اارازیت ن ودی هب چنیا یشعریا میزان اارازیتیتب مفیره مگسهای مورد مهابه عوسط اارازیتوییاهایی ا طاول
ع ر  5-0روز صورت گرفت اسای
استنتاج :زنبور اارازیتوییا  Spalangia nigroaeneaعنوان یک عامل کنترل یوبوژیک اختصاصی مگاس خاانگی
میعوانا مورد عوج قرار گیردی از دو گون اارازیتوییاا دیگار  Nasonia vitripennisو Pachycrepoideus vindemmiae
میعوان در رنام های کنترل علفیقی و ه زمان مگسهای سینانتروپ استفاده کردی در رناما کنتارل یوبوژیاک مگاسهاا،
استفاده از زنبورهای اارازیتوییا  5-0روزه ،م کا اسا کارآیی یشعری دامت امای

واژه های کلیدی ،Pteromalidae :مگس های سینانتروپ ،کنترل یوبوژیک مگس ها ،اارازیتوییا

مقدمه

دو االن ،مهبعریا راست حشرات حایز اه یا ازمکی
و هااما محتوب میماونا و عااکنون در حااود 021

هزار گون از آنها مامل مگسها ،اش ها ،اش خاکیها و
غیاره در نقااط مختالف دنیاا منااساایی و عهییاا هاویا
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0ی استاد ،مرکز عحقیقات هااما و عغذی  ،اژوهشکاه سبک زناگی ،دانشگاه علوم ازمکی قی اهلل ،عهران ،ایران
0ی کارمناس ارما حشره مناسی ازمکی و مبارزه ا ناقلیا ،دانشکاه هااما ،دانشگاه علوم ازمکی عهران ،عهران ،ایران
3ی استادیار ،گروه هااما ع ومی ،دانشکاه هااما ،دانشگاه علوم ازمکی قب ،قب ،ایران
2ی کارمناس ارما حشره مناسی ازمکی ،گروه حشره مناسی ازمکی و مبارزه ا ناقلیا ،دانشگاه علوم ازمکی ارومی  ،ارومی  ،ایران
5ی استاد ،گروه حشره مناسی ازمکی و مبارزه ا ناقلیا ،دانشکاه هااما ،دانشگاه علوم ازمکی عهران ،عهران ،ایران
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8ی استاد ،خش عحقیقات گیاه ازمکی ،مرکز عحقیقات کشاورزی و منا ع طبیهی استان آذر ایشان مرقی ،عبریز ،ایران
9ی استادیار ،مرکز عحقیقات هااما و عغذی  ،اژوهشکاه سبک زناگی ،دانشگاه علوم ازمکی قی اهلل ،عهران ،ایران
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بررسی پارازیتیسم تجربی مگس های سینانتروپ ، Musca domestica
 Lucilia sericataو Sarcophaga haemorrhoidalis
توسط زنبورهای پارازیتوئید ، Nasonia vitripennis
 Pachycrepoideus vindemmiaeو Spalangia nigroaenea

بررسي پارازیتيسم تجربي مگس توسط زنبور

دو االن هتاتنا کا ا علاا عواناایی عوبیاا م ال ااال و

مفیرههای مگسها را اارازیتا مایکنناا ،در ساالهاای

سازگاری ا محیطهای مختلاف در ع اام طاول ساال در

اخیر در کشورهای مختلاف ارای کنتارل مگاس هاا ا

نقاط مهتال و گرمتیری وجود دارنای مگسها میعواننا

ویژه مگس خانگی استفاده ماه اسا()9ی مهابهات نشان

عأثیر زیاادی روی ساالما انتاانهاا دامات امانا و در

داده اسا ک زنبورهای اارازیتوییا خاانواده اترومابیااه

حاود  00/111گونا از آنهاا قادرناا ا یاک یاا چناا

) (Pteromalidaeاغلااب اارازیتوییاااهای مگااسهااای

روش در انتان و حیوانات ایشاد ی اری کننا()0ی محاوده

ساینانتروپ مانناا مگااس خاانگی Lucilia sericata ،و

فهابیا رخی ازمگسها ماننا مگس خانگی ه واره مارعبط

 Sarcophaga haemorrhoidalisهتااتنا()01ی کنتاارل

ا فهابیاهای انتانی اسا ،از ایارو آنها مگسهاای

یوبوژیک موفق مگسها ،نیازمنا آزمایشها و مهابهاعی

اهلی یا سینانتروپ میگوینا()3ی مگسهاای ساینانتروپ

اسا ک گون های اارازیتوییاا هار منهقا را ار اسااس

ویژه مگاس خاانگی و مگاسهاای Sarcophagidae

میز انهای اختصاصی آنها و زمان رهاسازی اارازیتوییااها

عوانایی ابقوهای رای انتقال مکاانیکی عوامال ی ااریزا

در محلهای آبوده مورد ررسی قرار دهاا()00ی تایاری

ماننا ویروس ،اکتری ،اروعوزوآ ،کیتاها و عخب کرمها

از متخصصیا و کارمناسان ایا حوزه اعتقااد دارناا کا

دارنای آنها از طریق ااها ،موهای ان و ضا ایب دهاانی

عحقیقات یشعری در زمین کنترل یوبوژیک مگاسهاا

خود و یا مافو و استفراغ ،ر روی مواد غذایی قادر ا

ایااا انشااام گیاارد()00ی در ایااران نیااز عحقیقاااعی در اااره

انتقال یش از  011نو از ایا عوامل ی

اریزا هتتنا()0ی

مگسهاا و زنبورهاای اارازیتوییاا از ج لا عهیایا فاون

وفور آنهاا در زماان جناح عح یلای نیاز اعا

مایو

مگااسهااا و اسااتفاده از رخاای گوناا هااای زنبورهااای

ی اریهای اسهابی در یا رزمناگان ایران ماه

اود()2ی

اارازیتوییا در مبارزه یوبوژیکی علی آفات مختلاف در

هبچنیا الرو ایاا مگاسهاا مایعواناا ا عناوان انگال

نقاط مختلف کشور انشام ماه اسا()03-05،6ی در رخی

اجباری و یا اختیاری ع ل کننا و اعا

ایشااد ی ااری

مهابهات نیز اارازیتوییااهای طبیهای مگاسهاا از ج لا

میاز در انتان و حیوانات گردنا()6،5ی اغلب مگاسهاای

سارکوفاژیاهها نیز مشاخ

ایشادکننااااه میااااز در دنیاااا مر اااوط ااا دو خاااانوادهی

گتتردهای هب در مورد کار رد اارازیتوییااها در مباارزه

 Calliphoridaeو  Sarcophagidaeماای اماانا()6ی اارای

یوبوژیک علی تیاری از آفات کشاورزی در ایاران انشاام

کنترل ج هیا مگسهای سینانتروپ در اغلب ماوارد از

ماه اسا()00،06ی در عحقیق انشام ماه در کشور رزیل

حشرهکشهاای ارگانوفتافره ،عنظایب کننااههاای رماا

نیز یشعاریا میازان اارازیتیتاب مگاس خاانگی عوساط

) ،)IGRکار امااات و ایرعروییاااها اا صااورت طه اا ،

زنبورهای اارازیتوییا  Pachycrepoideus vindemmiaeو

اسپری در فضا و یا الروکشای اساتفاده مایکنناا()0ی هار

 Nasonia vitripennisگزارش ماه اسا()00ی علیرغب

چنا روشهای می یایی ج هیا مگسهاا را ا سارعا

عحقیقات صورت گرفت در ایران و دنیا در زمین مهرفای

کاهش میدها ،وبی س یا زیاد آن رای انتان ،حیوان

زنبورهای اارازیتوییا مگسها و انشام مهابهات ار روی

و گون های غیر هاف ،آبودگی محیط زیتا و افزایش

آنها ،ررسی عارجیح میز اانی زنبورهاای اارازیتوییاا و

روز افزون مقاوما حشارات ا حشارهکاشهاا ماانع از

اتانتیل آنها رای اارازیت کردن هر یک از گونا هاای

استفاده گتترده آنهاا مایگاردد()8ی کنتارل یوبوژیاک

مگسها کبعر مورد عوج قرار گرفت اسای در ایاا مهابها

مگسها ک

مااه اساا()06ی عحقیقاات

طور طبیهی رای حفظ عهاادل ج هیااهاا

کارایی سا گونا از زنبورهاای اارازیتوییاا مهاب ماامل

در طبیها رخ میدهاا ،از روشهاایی اساا کا ماورد

Pachycrepoideus vindemmiae ،Nasonia vitripennis
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ماهانا()0ی مگسها یکی از عکامال یافتا عاریا گاروه از

عوجاا قاارار گرفتاا اسااای زنبورهااای اارازیتوییااا کاا

پژوهشی

مهدی خوبدل و همکاران

 Lucilia sericata، Musca domesticaو Sarcophaga

مخ ر( )0نتبا ( )0:0:0استفاده مای منظاور فاراهب

 haemorrhoidalisدر مااارایط آزمایشاااگاهی ماااورد

آوردن محیط مناسب عخبگذاری و رما الرو و مافیره

ررسی قرار گرفای

نیز از کود دامی استفاده گردیا()05ی

مواد و روش ها

صیا ،عهییا هویا و ارورش زنبور های اارازیتوییا
زنبورهای اارازیتوییاا ماورد نیااز ارای انشاام ایاا

منهق مورد مهابه
محال ج ااعآوری ن ون ا هااای مگااس و زنبورهااای

مهابه ؛ س گون زنباور اارازیتوییاا ،Nasonia vitripennis

اارازیتوییا از گاوداری های حوابی مهر ارومی واقع در

 Pachycrepoideus vindemmiaeوSpalangia nigroaenea

استان آذر ایشاان غر ای ( اا ارعفاا  0330متار از ساهح

از روی اوپهای مگسهای ج ع آوری ماه از اطراف

دریا و موقهیا جغرافیایی  30درج و  30دقیق م ابی و

گاااوداریهااای مااهر ارومیا در سااال  ،0396جاااا ماااه

 25درج و  0دقیق مرقی) وده اسای

صیا ،عهییا هویا و ارورش مگسها
در ایا مهابه  ،مگسهای مورد نیاز ا استفاده از عل

ودنااا ،اااس از عشااخی

و مناسااایی ا وساایل کلیااا

عشااخی

مهتباار عهی ا ماااه عوسااط دکتاار بهفهلاایزاده،

متخص

اارازعیوییااهای مگاسهاا در ایاران در مرکاز

عحقیقات کشاورزی و منا ع طبیهی آذر ایشان مارقی ا

عوری و عل هری در س نو ا و در فصل عا تتان( )08از

انتکتاریوم ارورش حشرات منتقل مانا( )06و هر گون

گاوداریهای حوابی مهر ارومی صیا گردیا و ارورش

دو قفس در ا هااد  01×01×01ساانتیمتار و اا درجا

آنها در آزمایشگاه گروه حشرهمناسی ازمکی و مبارزه

حرارت  08±0سانتیگراد ،رطو ا نتبی  61-51درصا

ا نااقلیا دانشاگاه علاوم ازماکی ارومیا در ساال 0396

و دوره رومنایی /عاریکی  02( 02:01ساعا رومنایی و

صورت گرفت اسای مگسهای صیا ماه اا اساتفاده از

 01ساعا عاریکی) ارورش یافتنا()00ی رای عغذیا ایاا

مهتبر عهییا هویا ماانا()09-00ی در

زنبورهااا ،از فاارف حاااوی آب و عرکیااب آگااار کا اارای

انتاااکتاریوم مگاااسهاااای ااااب  Lucilia sericataو

عغذی زنبورهای عریکوگراما نیز کار رد دارد استفاده مای

 Sarcophaga haemorrhoidalisدر قفاسهاای جااگانا

غذای آزمایشگاهی آگار مامل :آب عتل  01درصاا

کلیاهای عشخی

ا هاد  21×21×21سانتی متار در مارایط دماای 05 ±0

اودر آگار  01درصاا ا میازان  01عاا  05گارم در بیتار

سااانتیگااراد ،رطو ااا  25±5درصااا و دورهی عناااوب

می امای ایا عرکیاب غاذایی ا ماات  01عاا  05دقیقا

رومنایی/عاریکی  06( 06 : 8ساعا رومنایی و  8سااعا

جوماااناه ماااه و اااس از ساارد مااان مااادهای ژالعیناای

عاریکی) ارورش یافتنای رای عغذی آنهاا از آب قناا 5

دسا آماک رای عغذی زنبورهای اارازیتوییا در مارایط

درصا و خرما ،رای عخب ریزی مگاس و اارورش الرو

آزمایشگاهی استفاده گردیای ارای عخابریازی و عک یار

از گومااا گاااو و اارای ماافیره مااان از ااراده چااوب

ج هیا زنبورها از اوپهای یاک و یاا دو روزه مگاس

اسااتفاده مااا()00-02ی هاابچناایا اارای ااارورش مگااس

خانگی در داخل قفسها استفاده ما()09،08ی در مارایط

خانگی مورد استفاده در ایا مهابه نیز ،مگسهاای ااب

آزمایشگاهی ،مفیرههای س گون مگاس ،Musca domestica

در قفسهاایی ا ا هااد  31×31×31ساانتیمتار و دماای

 Lucilia sericataو Sarcophaga haemorrhoidalis

 05±0سانتیگراد ،رطو ا  51-01درصا و دوره عناوب

در دو گروه  51عایی و در طی مات  01روز صاورت

رومنایی ،عاریکی  00:00ساعا ارورش یافتنای هبچنیا

یک روز در میان ( 5ار در طی  5روز) در هر نو اا 01
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و  Spalangia nigroaeneaدر کنتااارل مگاااسهاااای

جها عغذی ابغیا از عرکیب مکر( ،)0ااودر مایر( )0و

بررسي پارازیتيسم تجربي مگس توسط زنبور

عاد مفیره از هر گون مگس در مهرض  8زنبور ( 5ماده

زمان عفریخ نگهااری مانای هبچنیا طاول ع ار ااوپ

و  3نر) اارازیتوییا ،Pachycrepoideus vindemmiae

مگسهای مورد استفاده در ایا آزمایش  02عا  28سااعا

 Spalangia nigroaenea،Nasonia vitripennisقارار

ااودی میاازان اارازیتیتااب موفااق

گرفا و ع لکارد آنهاا علیا مافیره مگاسهاا مهابها

) (PMIکل مفیرهها ،ا استفاده از روش اترساون 0986
ما(:)30

اوپهای مرده و ی ار عخ ریازی ن ایکنناا و از طرفای

میزان اارازیتیتب موفق=]عهااد مفیره های اارازیتا

گاهی اوقات ر روی هر اوپ یک عخاب مایگذارناا و

ماه  /کل مفیره های در دسترس اارازیتوییا× )[ (100

هبچنیا در مهابهاات مشاا ا ازای  011ااوپ  0عاا 3
زنبور اارازیتوییا استفاده کرده ودنا ،در ایا مهابها ا
ازای  01اوپ  8زنباور اارازیتوییاا اساتفاده گردیاا()06ی

آنابیز آماری
رای عهییا میزان اارازیا عوساط سا گونا زنباور

گروه اول در را ار زنبورهاای اارازیتوییاا یاک روزه و

مورد مهابه از آمار عوصیفی استفاده مای ارای مقایتا

گروه دوم در را ر زنبورهای اارازیتوییا اانج روزه قارار

اارازیت مان مفیره س گونا مگاس عوساط سا گونا

گرفتنای گروه اول صاورت یاک روز در میاان از روز

زنبااور اارازیتوییااا از آزمااون آنااابیز واریااانس دو طرف ا

اول عااا روز نهااب (درکاال ااانج روز یهناای روز اول ماافیره

استفاده ما و هب چنیا رای مقایت میزان اارازیت ماان

مگس قرار داده ما و روز سوم مفیرهها ردامت ردامت و

و مرگ و میر اوپ سا گونا مگاس عوساط سا گونا

مفیره جایا گذامت و روز انشب ،هفتب ،و نهب ه ایا

زنبااور در روزهااای مختلااف از  ،ANOVAساا طرفاا

عرعیب ادام داما) ،عهااد مفیره های اارازیاا مااه و

اسااتفاده مااای آنااابیز آماااری ااا اسااتفاده از ناارم افاازار

اارازیا نشاه م ارش میمانای گروه دوم مگسهاا در

 SPSS18انشام مای

مهرض زنبورهای انج روزه از روز انشب عا روز سیزدهب
قرار گرفتنا ( صورت یک روز درمیان عا روز سیزدهب
در کل اانج روز یهنای روز اانشب مافیرههاا در مهارض
زنبورها قارار داده ماانا و روز هفاتب ردامات و مافیره
جایا گذامات ماا و روز نهاب ،یاازدهب و سایزدهب ا
ه یا عرعیب ادام دامای در نهایاا عهاااد مافیرههاای
اارازیا ماه و نشااه ما رده و یادداماا ماانا)ی ایاا

تصویرشماره  :1اارازیت کردن اوپ مگس  Lucilia sericataعوسط

رونا رای هر س گون زنبور اارازیتوییا ا هر س گونا

زنبور اارازیتوییاNasonia vitripennis

مگس سا اار عکارار ماای در کال عهاااد  0011مافیره
مگس در را ر  230زنبور اارازیتوییا از سا گونا قارار

یافته ها

گرفای در ا تاای روزهای فرد در هار دو گاروه قبال از

از مش ااااو  0011عاااااد ماااافیره مگااااسهااااای

قرار دادن اوپهای جایاا در فارف حااوی زنبورهاای

ساایناعروپ ( Lucilia sericata، Musca domesticaو

اارازیتوییا ک دارای حشب  0111سانتیمتر مکهب اود،

 )Sarcophaga haemorrhoidalisکااا در ماااارایط

اوپهای قای ی ا فارفهاای االساتیکی اا طاول 00

آزمایشااگاهی در دوگااروه و هاار گااروه اا مااات ده

میلاایمتاار و قهاار  30میلاایمتاار جهااا م ا ارش عهااااد

روز در مهرض  035زنبور اارازیتوییا مااده از سا گونا

اوپ های اارازیا مااه ،مارده و ااب مااه منتقال و عاا

Pachycrepoideus vindemmiae ،Nasonia vitripennis
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گردیااا()30،31ی چااون زنبورهااای اارازیتوییااا اار روی

صورت زیر محاسب

Post-mortem interval

پژوهشی

مهدی خوبدل و همکاران

گرفتا گون مگس ،عهااد  550مفیره ( 00/00درصا)

(جاول م اره  0و )0ی بذا  S.nigroaeneaدارای عرجیح

طور موفقیا آمیز اارازیت ما و زنبور اارازیتوییا از آن

میز انی ر روی اوپ مگس خانگی می امای وبی ا ایاا

خااار گردیااای میاازان اارازیتیتااب موفااق  00/00درصااا

وجود عوانایی ایا زنباور اارازیتوییاا در اارازیتا کاردن

محاسب ماای در مش او  00/60درصاا ( 000عااد) از

مفیره مگس خاانگی اخاتالف مهنایداری اا دو زنباور

مفیرههاا نیاز در اثار سواراارازیتیتاب ،عغذیا نامناساب،

اارازیتویئا دیگر نااما (جاول م اره )0ی اارازیتوییاا

اارازیتیتااب ناااموفق و سااایر عواماال عفااریخ نشااا و هاای

 P.vindemmiaeهب اگرچ در مش و میزان اارازیتیتب

مگس یا اارازیتوییای از آن خار نشای از مش و کال

اایینی داما ( 09/8درصا) ،وبی عرجیح میز انی ناامت

مفیرهها 65/06 ،درصا ( 0000عاد) نیاز اارازیتا نشااه

و در میاازان اارازیتاا کااردن ماافیره ساا گوناا مگااس

ود و مگس اب از آن خار گردیای ایشعاریا میازان

اختالف مهنیداری نشان نااد (جاول م اره )0ی

اارازیتیتااب موفااق ک ا از آن هااا زنبورهااای اارازیتوییااا

جدول شماره  :1آنابیز واریانس دو طرف رای مقایت اارازیت ماان

خار مانا مر اوط ا مافیره هاای مگاس خاانگی اا

س گون مگس  Lucilia sericata ،Musca domesticaو

Sarcophaga

 03/16± 0/2درصا ( 023عاد) وده اساا و کابعاریا

 haemorrhoidalisعوسط س گون

اارازیتیتب موفق مر وط مفیرههای بوسیلیا سریکاعا اا

 Pachycrepoideus vindemmiaeو Spalangia nigroaenea

 00/05 ± 0/2درصا ( )n=050اود ،هار چناا اخاتالف
مهنی داری از نظر آماری ایا اارازیتا ماان سا گونا
مگس عوسط س گون زنباور اارازیتوییاا مشااهاه نشاا

زنبور اارازیتوییاا vitripennis

،Nasonia

متغیر

مش و مر هات

درج آزادی

میانگیا مر هات

آماره F

سهح مهنی داری

نو مگس

1/22

0

1/00

1/19

1/9

0/20

1/02

نو زنبور

6/61

0

3/3

خها

330/03

020

0/33

جع

0100/05

020

(( )p >1/10جاااول ماا اره  0و )0ی میاازان اارازیتیتااب
در یا مگسهای مورد مهابها  ،ایشعاریا عهاااد

ماافیرههااای س ا گون ا مگااس عوسااط اارازیتوییاااهای
 N. vitripennis, P. vindemmiaeو S. nigroaenea

مفیرههای اارازیت ماه مر وط مگاس خاانگی اود و

عرعیب  09/8درصا و  02/3درصا و  03/8درصاا گازارش

هبچنیا مفیره مگس خاانگی ا وسایل هار سا گونا

مای یشعریا میزان اارازیتیتب عوسط  N. vitripennisو

زنباور اارازیتا ماااه اود کا نشااان دهنااه طیاف زیاااد

کبعریا میازان اارازیتیتاب عوساط  P. vindemmiaeار

دم نان طبیهی ایا مگس اسای

روی س گون مگس صاورت گرفاا ،هار چناا از نظار

آنابیز آماری نشان داد کا گونا و ساا زنبورهاای

آماری اختالف مهنیداری یا اارازیتا کاردن زنبورهاا

اارازیتوییااا عاااثیر مهناایداری در میاازان اارازیت ا کااردن

اار روی مگااسهااا مشاااهاه نشااای زنبااور اارازیتوییااا

مگسها دارد (( )p <1/10جاول م اره  ،)3طاوری کا

 S. nigroaeneaعنهاااا ااااوپهاااای مگاااس خاااانگی

یشعریا میزان اارازیت کردن عوسط زنبورهایی ا طاول

 M. domesticaرا عهااد  85عاد ( 03/8درصا) اارازیتا

ع ر  5-0روز صورت گرفا و کب عریا میزان اارازیتا

کرد و اوپ مگسهاای  L.sericataو S.haemorrhoidalis

کردن عوسط زنبورهایی یک وسیزده روزه صورت گرفای

جدول شماره  :2درصا مگس های اب خار ماه از مفیره ،نرخ اارازیتیتب عوسط هر گون از زنبورهای اارازیتوییا و درصا مرگ و میر نامی از اارازیتوییا
میانگیا مفیره های اارازیا ماه  ±انحراف از مهیار

گون مگس

درصا مفیره های اب ماه  ±انحراف مهیار

درصا مفیره های مرده  ±انحراف مهیار

درصا اارازیتیتب موفق ±انحراف مهیار

Musca domestica

63/63±0/8

03/16±0/2

03/16±0/2

02/0±0/6

Lucilia sericata

66/15±0/5

00/55±9/1

00/05±0/2

03±0/2

Sarcophaga haemorrhoidalis

65/8±0/8

00/58±0

00/0±0/5

05/0±0/8

Nasonia
vitripennis

Pachycrepoideus
vindemmiae

Spalangia
nigroaenea

01/0±0/3

03/8±0/5

09/5±0/2

1

09/0±0/3

1

مش و مفیره های اارازیا ماه

058

010

85

میانگیا مش و مفیره های اارازیا ماه ±انحراف از مهیار

02/3±0/6

09/8±0/3

03/8±0/5
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و  Spalangia nigroaeneaقرار گرفتنا ،ااون در نظار

عوسط زنبور اارازیتوییا  S. nigroaeneaاارازیت نشاانا

بررسي پارازیتيسم تجربي مگس توسط زنبور

جدددول شددماره  :3آنااابیز واریااانس س ا طرف ا اارای مقایت ا میاازان
اارازیت و مرگ و میر مافیره سا ناو مگاس ،Musca domestica
 Lucilia sericataو  Sarcophaga haemorrhoidalisعوسط س گون
زنبور اارازیتوییاا Pachycrepoideus vindemmiae ،Nasonia vitripennis

اارازیا

مرگ ومیر

متغیر

مش و مر هات

درج آزادی

میانگیا مر هات

آماره F

سهح مهنی داری

مگس

1/22

0

1/00

1/20

**1/111

زنبور

6/61

0

3/31

0/12

1/602

روز

060/23

6

22/50

95/10

**1/110

خها

63/09

036

1/26

جع

0100/05

020

مگس

1/00

0

1/15

1/15

1/92

زنبور

3/23

0

0/00

0/06

1/00

روز

6/90

0

0/05

0/08

1/30

خها

030/55

036

1/90

جع

382

020

نمودار شماره  :2میانگیا اوپ های اارازیت

ماه sericata

س گون زنباور اارازیتوییاا ، Nasonia vitripennis

 Luciliaعوساط

Pachycrepoideus

 vindemmiaeو  Spalangia nigroaeneaدر مرایط آزمایشگاهی

**در سهح مهنیداری  1/10آزمون مهنیدار اسای

زنبور  N. vitripennisو زنبور  P. vindemmiaeاز
نظر آماری اختالف مهنی داری ر روی اارازیتا کاردن
اوپ س گون مگس در روزهای مختلف مورد آزمایش
نشان دادنا ( )p <1/10ک میزان اارازیاا ماان عوساط
زنباور اارازیتوییاا  N. vitripennisاز زنباور اارازیتوییاا
 P. vindemmiaeدر روزهای مورد مهابه یش عار اود
(ن ودار م اره  0 ،0و )3ی هبچنیا ایا آزماون مشاخ
کرد ک اختالف مهنیداری یا مارگ و میار ااوپ سا
گون مگس مورد ررسی در اثر عوامل مختلف اا طاول

نمدودار شددماره  :3میاانگیا اااوپ هاای اارازیتا مااه

Sarcophaga

 haemorrhoidalisعوسط س گون زنبور اارازیتوییا ،Nasonia vitripennis
 Pachycrepoideus vindemmiaeو  Spalangia nigroaeneaدر مرایط
آزمایشگاهی

ع ر زنبور در روزهای مختلف وجود ناارد ،طوری کا
میزان مرگ و میر اوپ های مگس در روزهای مختلاف
عوسط س گونا زنباور اارازیتوییاا یکتاان اوده اساا
(ن ودار م اره )2ی

نمودار شماره  :4میانگیا اوپ های عفریخ نشاه نامی از عوامل مختلف

نمودار شماره  :1میاانگیا ااوپ هاای اارازیتا
عوسط س گون

مااه Musca domestica

زنبور اارازیتوییا Pachycrepoideus ، Nasonia vitripennis

 vindemmiaeو  Spalangia nigroaeneaدر مرایط آزمایشگاهی

52
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و  Spalangia nigroaeneaدر روزهای مختلف

پژوهشی

مهدی خوبدل و همکاران

میمود ک رای عهییا عرجیح میز انی ،نرخ اارازیتیتب و

گذمااات در ایاااران ،زنبورهاااای اارازیتوییاااا ااار روی

عهیاایا هتااریا زمااان رهاسااازی اارازیتوییااا در طبیهااا

میز انهای مختلف گزارش ماهانا( )36-38وبی عارجیح

جهااا اجاارای رناماا کنتاارل یوبوژیااک مگااس الزم

میز انی و نرخ اارازیتیتب آنها در مارایط آزمایشاگاهی

اسا()33ی در ایا ررسی ک میزان اارازیتیتب سا گونا

و کنترل ماه ر روی س مگس سینانتروپ مهب عااکنون

مگاااس ساااینانتروپ  L. sericata ،M. domesticaو

گاازارش نشاااه ااودی در ایااا مهابه ا اایشعااریا ناارخ

 S. haemorrhoidalisعوسط س گون اارازیتوییا صایا

اارازیتیتب س مگس سینانتروپ عوسط زنبور اارازیتوییا

گردیاا

 02/3 ،N. vitripennisدرصا گزارش ما کا در مارایط

ک فقط زنباور اارازیتوییاا  S. nigroaeneaا صاورت

کنترل ماه آزمایشگاهی عرجیح میز انی رای ایا زنباور

اختصاصی ع ل کرده و میز ان عرجیحای ایاا زنباور در

مشاهاه نشای در مهابها انشاام مااه در مرغاااریهاای

یا س گون مگس مهابها مااه ،فقاط مگاس خاانگی

مهر نیویور

مشاهاه ما ک میزان اارازیت مان اوپ

ودی مهابه ای کا در مارایط آزمایشاگاهی ا ررسای

مگس خانگی وسیل زنبور اارازیتوییا

عرجیح میز انی ایا اارازیتوییا پاردازد ،یافاا نشاای اماا

اس از  6هفت از رهاساازی زنبورهاا ا طاور مهنایداری

مهابهات مختلفی ک در محیط یرون انشام مااه یاانگر

افزایش یافا()00ی اببت در مهابهاعی در دنیاا ،غیراختصاصای

ایا موضو انا ک ایا زنباور عاالوه ار مگاس خاانگی

ااودن زنبااور اارازیتوییااا  N. vitripennisدر انتخاااب

قاادر ا اارازیتا کاردن ااوپهاای مگاس اصاهبل نیاز

ماافیرههااای میز ااان گاازارش ماااه اسااا و اا عنااوان

می اما()35،32ی

اارازیتوییا اوپ مگسهای خانواده کابیفوریاه ،موسیاه

ماه از م ال غرب ایران مهابها ماا ،مشاخ

در مهابهات دیگر گون هاای دیگاری از زنبورهاای

N. vitripennis

و سارکوفاژیاه گزارش کاردهاناا( ،)39،30،00ا طاوری

اارازیتوییا رای اارازیت کردن مگسها از ج ل مگاس

کاا اکباارزاده و ه کاااران در مهابهاا ای دریافتنااا کاا

خانگی ا موفقیا استفاده ماه اسا ،طوریک در عحقیق

اارازیاکننااههاای مگاسهاای خاانواده ساارکوفاژیاه

انشام ماه در کشور رزیل ا منظاور عهیایا زنبورهاای

زنبورهاااای اارازیتوییاااا  Brachymeria podagricaو

مااا اایشعااریا

 N. vitripennisهتتنا()06ی بذا از ایا زنبور رای کنتارل

میاازان اارازیتیتااب عوسااط زنبورهااای  P.vindemmiaeو

مگسهای حایز اه یا از نظر ازمکی در مناطق مختلف

اارازیتوییااا مگااس خااانگی مشااخ
 N. vitripennisصورت گرفت

اسا()00ی

در مهابه ای مشا در کشاور دان اار

میعوان استفاده کردی هر چناا رهاساازی ایاا زنباور در
اثار زنباور

ماازار ااارورش اسااب نتااایج خااو ی ا دسااا نیاماااه

اارازیتوییا  S. cameroni Perkinsاز جنس Spalangia

اسااا()00ی عواماال متهااادی ماننااا آب و هااوا ،گوناا

و خانواده اترومابیاه عنوان اارازیتوییا مگس خاانگی

اارازیتوییا ،عهااد اارازیتوییا ،کوچک یا ازرگ اودن

و مگس اصهبل ررسای گردیاا و مشااهاه گردیاا کا

زیتتگاه ،اثار خشای اارازیتوییااها را عحاا عااثیر قارار

ج هیااا مگااسهااای خااانگی را کاااهش داد و آزار و

ماایدهااا()21،9ی یکاای از مهاابعااریا ایااا عواماال ،زمااان

اذیا آنها ا ماات کااهش یافاا ،اماا عااثیر کنتربای

رهاسازی اارازیتوییا در محل زناگی آفا می اما ک

ااار روی ج هیاااا مگاااسهاااای اصاااهبل مشااااهاه

میعوانا مرگ و میر اارازیتوییا را کااهش دهاای مهابهاات

نکردنا()33ی بذا میعاوان از ایاا زنباور ا ه اراه زنباور

گذمت هتریا زمان رهاسازی اارازیتوییا را در سااعات

گون  Dirhinus himalayanusرای محلهاایی کا ا

اوبی صبح ،غروب آفتاب و در مارایهی کا هاوا ااد و

صورت اختصاصی نیااز ا کنتارل مگاس خاانگی و یاا

اااران نبامااا گاازارش کااردهانااا()20ی راساااس مهابهاا
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و کنتاارل ایااا آفااات مهااب هاامااا ع اومی محتااوب

مگس اصهبل می اما استفاده کردی ر اسااس مهابهاات

بررسي پارازیتيسم تجربي مگس توسط زنبور

اارازیتوییا عخب روزان را عوسط اارازیتوییاهایی ا طول

کنترل یوبوژیک اختصاصای مگاس خاانگی مایعواناا

ع ر یک روز مقاار  81درصاا یاان کاردی هابچنایا

مورد عوجا قارار گیاردی از دو گونا اارازیتوییاا دیگار

دریافا ک در دمای  05عا  31درج سانتی گراد ،زنباور

 Nasonia vitripennisو Pachycrepoideus vindemmiae

اارازیتوییا ا طول ع ر کبعر ،یشعریا عهاااد اارازیتا

میعوان در رنام های کنترل علفیقی و ه زماان مگاسهاای

نتاایج ایاا مهابها

سینانتروپ استفاده کردی اگرچ اغلاب در رناما کنتارل

مان را انشام میدها()20ی ا عوج

ک عحا مرایط کنترل ماه ود ،هتریا زمان رهاسازی

یوبوژیک مگسها ،مفیره های اارازیت ماه مگاس هاا

زنبورهای اارازیتوییا رای کنترل س مگس مهب از نظار

را در طبیها رها سازی می کننا ،وبی ا عوج ا نتاایج

ازمکی اارازیتوییاهای انج عا هفا روزه می امنا کا

ایا مهابه  ،استفاده از زنبورهای اارازیتوییاا  5-0روزه،

یشعریا نرخ اارازیتیتب عوساط ایاا خاش از زنااگی

م کا اسا کارآیی یشعری دامت امای

آنها صورت میگیردی چرا ک سایر مراحل زنااگی آنهاا
م کا اسا عحا مرایط عوامل مختلفای مانناا مارایط

سپاسگزاری

آب و هوایی ا و یا عاام وجاود میز اان از ایا ارود و

ایااا مهابها ااا ح ایااا و عصااویب دانشااگاه علااوم

اارازیتیتب موفق صورت نگیرد و رهاسازی مشاد ارای

ازمکی بقیه اهلل(عج) انشاام مااه اساای از گاروه حشاره

کنترل موفاق هتار اساا هاا از گذماا دوازده روز از

مناساای ازمااکی دانشااگاه علااوم ازمااکی ارومیاا اا

طول ع ر زنبور اارازیتوییا صورت گیردی

اختصاص فضای آزمایشگاه جها ارورش مگاس هاا و

در اایااان ماایعااوان نتیش ا گیااری کاارد ک ا زنبااور

اارازیتوییاها قاردانی میگرددی
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