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 چکیده

 .Plutella xylostella Lالماسی، پرۀ پشت شفیرگی شب و الروی تیسم پارازیتوییدهایفراوانی و پارازی

(Lepidoptera: Plutellidae) های گلستان، البرز،  در مزارع کشت چلیپاییان چهار منطقۀ زیستی شامل استان

ی شامل شش گونه پارازیتویید الرو مجموع تعیین شد. در 1331و  1333های  اصفهان و خوزستان طی سال

(Kurdjumov, 1912) Cotesia vestalis (=plutellae) ،)در هر چهار منطقۀ زیستی(Apanteles sp.   کرج و(

 )دزفول( و .Braconidae ،Microplitis sp)کرج( هر سه از خانوادۀ   Bracon hebetor Sayاصفهان(، 

Diadegma semiclausum (Hellen)   کرج، اصفهان و دزفول( از خانوادۀ(Ichneumonidae  وOomyzus 

sokolowskii (Kurdjumov)  کرج و اصفهان( از خانوادۀ(Eulophidae یک گونۀ پارازیتویید شفیرگی ،

Diadromus subtilicornis (Gravenhorst)  اصفهان و دزفول( از خانوادۀ(Ichneumonidae  و دو

)کرج و اصفهان( هر دو از  Pteromalus )دزفول( و  Mokrzeckiaهای هیپرپارازیتویید شفیره از جنس

ای بود که در همۀ مناطق زیستی تحت  تنها گونه C. vestalisآوری شد. گونۀ  جمع Pteromalidaeخانوادۀ 

های گرم سال بود. برخالف تحقیقات قبلی حضور  بررسی حضور داشت و فراوانی عمدۀ آن مربوط به ماه

 متر از سطح دریا( نیز مشاهده شد. گونۀ 141م )حدود و فعالیت خوب این گونه در نواحی با ارتفاع ک

D. semiclausum ترین زنبور پارازیتویید در مناطق زیستی البرز، اصفهان و خوزستان ثبت  به عنوان فراوان

 وسیلۀ این گونه، الماسی به پرۀ پشت شد، اما در گلستان یافت نشد. با توجه به نرخ باالی پارازیتیسم شب

D. semiclausum الماسی است. پرۀ پشت های بیوکنترل شب گزینۀ مناسبی برای استفاده در برنامه 

 

 منطقۀ زیستی. شفیرگی، الروی و فراوانی، مراحل الماسی، پرۀ پشت شب پارازیتویید، کلیدی: هایهواژ

 

 مقدمه

 .Plutella xylostella Lالماسی پشت ةپر شب

(Lepidoptera: Plutellidae) آفات ین تر یکی از مخرب

و خسارت زیادی به  ستچلیپاییان در سرتاسر دنیاتیرة 

 ,Talekar & Shelton) کند این محصوالت وارد می

 و بروزالماسی  پرة پشت شبان یاز زمان طغ (.1993

ویژه  به ،کش حشره های ر گروهبیشت بهدر آن مقاومت 

 Berlinerبیولوژیک  ةنسل جدید و حتی به فرآورد

Bacillus thuringiensis (Tabashnik et al., 1990; 

Tabashnik et al., 1998; Dhumale et al., 2009;. 

Gassmann et al., 2009)، ا یعی در دنیمطالعات وس

قات یدر حال انجام است. تحق آنقی یریت تلفیمد برای

 کنترل استفاده از عوامل ن آفت نشان داده کهیا یرو

های کارترین راه ز مهمکی ایتوییدها یژه پارازیو هولوژیک بیب
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 ,Talekar & Shelton) ت آن در مزارع استیکنترل جمع

1993; Sarfraz et al., 2005; Liu &Yan, 1998) . بر این

ین مطالعات روی بیشتردر نقاط مختلف دنیا  ،اساس

گرفته است  پارازیتوییدهای الروی این آفت صورت

(Kawaguchi & Tanaka, 1999; Haseeb et al.,2001; 

Liu & Jiang; 2003; Khan et al., 2004; .

Karimzadeh et al., 2004; Kahuthia-Gathu et al., . 

، Diadegmaهای  های مختلفی از جنس . گونه(2008

Diadromus ةاز خانواد Ichneumonidae ،Cotesia   از

 Oomyzus (Kurdjumov) ۀو گون Braconidae ةخانواد

sokolowskii ةاز خانواد Eulophidae از عوامل مهم ،

آیند  به شمار میالماسی  پرة پشت شبکنترل بیولوژیک 

(Sarfraz et al., 2005 .)ه در ایران گرفت مطالعات انجام

پراکنده الماسی  پشت ةپر شب دشمنان طبیعی بر روی

توسط  الروهای آفتابتدا بهداد، پارازیتیسم  بوده است.

از  Angitia cerophaga (Gravcnhorst) نام  هزنبوری ب

 ،(Behdad, 1991د )کررا ذکر  Ichneumonidae ةخانواد

از اصفهان گزارش  .semiclausum D ۀگون ،و در ادامه

سپس در استان البرز  (Bagheri et al., 2004).شد 

 ، D. anurumچون الروی زنبورهای پارازیتویید

C. plutellae  وO. sokolowskii  و پارازیتوییدهای

 ،Diadromus subtilicornis (Gravenhorst)شفیرگی 

Pteromalus puparum L.  وBrachymeria excarinata 

Gahan  شناسایی و گزارش شدند(Golizadeh et al., 

2008a, b, c) همچنین در مزارع کلزای اردبیل دو گونه .

Diadegma majale و O. sokolowskii  شناسایی و گزارش

(. Bozorg-Amirkalaee et al., 2010) شدند

Afiunizadeh et al. (2011)  برداری از مزارع  طی نمونهنیز

گونه پارازیتویید از الرو و  هفت ،اصفهان ۀفالورجان و مبارک

ها  دند، این گونهکرالماسی گزارش  پشت ةپر شب ةشفیر

 ،.C. plutellae، D. semiclausum، Apanteles sp شامل

Bracon hebetor، Oomyzus sokolowskii، D. collaris 

(Gravenhorst)، D. subtilicornis  وPteromalus sp. 

 وفوره تاکنون بیانگر گرفت مطالعات انجامبنابراین  .بودند

در الماسی  پشت ةپر شب رویدشمنان طبیعی فراوان 

 .استایران 

 هر جا که کلم و کلزاشود  ، گفته میایران در شرایط

 د دارد ووجوالماسی  پرة پشت شبشود،  کشت می

 ,.Behdad, 1991; Bagheri et al) زند خسارت می

 ,Parsa) زیستی در ایران ۀاز میان نه منطق(. 2004

در  تیرة چلیپاییان ةوکار گیاهان خانواد (، کشت1978

زیستی گلستان، البرز، اصفهان و خوزستان  ۀچهار منطق

ی برخوردار است. بیشترر مناطق از اهمیت دیگنسبت به 

در الماسی  پرة پشت شبفعالیت و خسارت  ،گراز طرف دی

های  این مناطق زیستی بسیار زیاد بوده و حتی در سال

 ,PPO Statistics) اخیر در حد طغیانی گزارش شده است

در ایران )سال (. با توجه به قدمت حضور این حشره 2010

(، در مناطق اصلی Behdad, 1991به نقل از  3137

طبیعی  ةکنند د دشمنان کنترلرو انتظار می آفتفعالیت 

با  ردضرورت دالذا متنوعی حضور داشته باشند. 

پراکنش  های مختلف در اقلیم مختلف های شناسایی گونه

)های(  گونه و ، فراوانی و درصد پارازیتیسم آنها تعیینآفت

)تولید انبوه و های کاربردی  کارآمد برای ادامۀ پژوهش

پژوهش حاضر برای د. بنابراین نرهاسازی( انتخاب شو

های  دستیابی به موارد ذکرشده با هدف شناسایی گونه

مختلف در مناطق زیستی چهارگانه و تعیین فراوانی و 

 .جرا شددرصد پارازیتیسم هر گونه طراحی و ا

 

 ها مواد و روش

در الماسی  پرة پشت شببرداری از پارازیتوییدهای  نمونه

ترتیب  بهزیستی اصلی فعالیت آفت که  ۀچهار منطق

دوزیستی(، البرز  ۀهای گلستان )منطق شامل استان

 ۀشش( و خوزستان )منطق ۀسه(، اصفهان )منطق ۀ)منطق

انجام گرفت.  3131و  3123  ، طی دو سالاستهشت( 

وهوایی  برداری و مختصات جغرافیایی و آب نواحی نمونه

آمده است. روش  3هر منطقۀ زیستی به تفصیل در جدول 

های آن  الماسی و پارازیتویید پرة پشت از شب برداری نمونه

به  و برداری از مزارع نمونهدر مناطق زیستی چهارگانه با 

ها، از نواحی  آوری مستقیم الروها و شفیره روش جمع

فاصله از حاشیه، شروع و  با حدود دو متر کناری مزرعه 

شکل به پایان رسید  Sزاگ یا با طی مسیری زیگ

(Smith & Shepard, 2004روی هر ضلع .) به  مزرعه

 4/3در مساحتی حدود  که ییها بوته ،متر 11ازای هر 

 تا 4) ندطور کامل بازدید شد به شده بودند، واقع مترمربع

( 3جز سن  کامل( و الروهای سنین مختلف )به ۀبوت 31

و در ظروف شد جدا  00 یمو و شفیره از برگ با قلم
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د تخم نبور وجود یا ها از نظ شد. برگ مخصوص قرار داده 

شدند. هر نمونه در کل  بازبینی الماسی  پرة پشت شب

 ۀبه جز مرحلالماسی  پرة پشت شبشامل مراحل زیستی 

دار  که در ظروف مخصوص تهویه بود 3بالغ و الرو سن 

 ۀقرار داده شدند. در فصل زراعی مربوط به هر منطق

رایط صورت منظم و با توجه به ش برداری به زیستی، نمونه

در الماسی  پره پشت شب ةمنطقه و تراکم الرو و شفیر

مزرعه، از شروع تا پایان فصل طی چند مرحله در 

 بار( )معموالً هر دو هفته یک شده های مشخص زمان

برداری طی دو سال متوالی در  صورت گرفت. نمونه

آوری مراحل  . بعد از جمعگرفتمناطق ذکرشده انجام 

و شفیرگی از روی گیاهان مختلف تخم، سنین الروی 

دار روی  ضلعی تهویه میزبان آنها درون ظروف هشت

شدند. الروها در دمای  برگ، به آزمایشگاه انتقال داده 

 ساعت 32نوری  ةو دور ºC5±24 معمولی اتاق )دمای

صورت انفرادی  ساعت روشنایی( هر کدام به 32تاریکی و 

 ةازمتری، روی برگ ت سانتی 4 در داخل ظروف پتری

گیاه میزبان نگهداری و روزانه پایش شدند تا در صورت 

پارازیته بودن، تبدیل به شفیرة زنبور پارازیتویید شوند. 

ها نیز در ظروف مخصوص نگهداری  ها و شفیره تخم

 شدند تا پارازیتوییدها نیز مشخص گردند.

های  شناسایی، تعیین فراوانی و درصد پارازیتیسم گونه

 شده آوری جمع

شده از  آوری های جمع گونه ۀی شناسایی اولیبرا

و کلید  Azidah et al. (2000)کلیدهای شناسایی 

در  Lotfalizadeh (2013)شده توسط  تهیهشناسایی 

های هر منطقه پس از  سطح جنس استفاده شد. نمونه

لیتری  میلیونیم  های یک تفکیک، درون میکروتیوب

دند و با درجه قرار داده ش 31 اتیلیک حاوی الکل

آوری، تاریخ و کد  جمع ۀزدن )شامل منطق برچسب

یید و شناسایی نهایی به مرکز تحقیقات أنمونه( برای ت

کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی ارسال 

پارازیتیسم مراحل الروی و شفیرگی  شدند. درصد

صورت جداگانه با استفاده از  بهالماسی  پرة پشت شب

(، 3ۀ حاسبه شد )معادلم McCutcheon (1987) فرمول

 : استصورت زیر  که به

 = درصد پارازیتیسم                                     ( 3

311 × 
 تعداد کل الروی که زنبور از آن خارج شده

 آوری شده()کل الرو جمع -)الرو مرده+الرو مریض( 

 

های حاصل از  فراوانی هر گونه نیز نسبت به کل گونه

 شده محاسبه شد. آوری روهای جمعال

 
وهوایی مناطق تحت بررسی زنبورهای  برداری، مختصات جغرافیایی و شرایط آب . مشخصات مناطق زیستی، نواحی نمونه3جدول 

 الماسی در ایران پرة پشت پارازیتویید شب
مناطق 
 زیستی

  نواحی استان
 برداری نمونه

 مختصات 
 جغرافیایی

 ارتفاع از سطح 
 )متر( دریا

 متوسط بارش 
 متر( )میلی سالیانه

 E 36° 53´ 59.70"  N 152/1 3411  "14.59  ´26 °54 محمدآباد گلستان 2
  -E 36°  54´  05.85" N 3/31 "40.51  ´23  °54 محله عراقی

 البرز 1
 )کرج(

 E 35° 46.16´  95"   N 3217 241    "22  ´54  °50 مهر شهر
  E 35°  45´  47.58"  N 3224 "57.64  ´52  °50 آباد گونه علی

  E 35°  46´  31.71"  N 3251 "22.85  ´54  °50 ولدآباد
  E 35°  46´  55.82"  N 3112  "54.42  ´59  °50 آباد حسین

  E 35°  48.03´  3.9" N 3217  "36.91 ´52  °50 حصار جاده قزل

 E 32°  36´  34.19"  N  341-311  "50.81  ´26  °51 قهدریجان اصفهان 6
   E 32°  29´  06.20"  N "50.88  ´33  °51 فالورجان

 خوزستان 2
 )دزفول( 

 E 32° 22´ 10.45"  N 5/353 111  "40.99 ´26 °48 سبیری
  E 32°  19´  26.65" N 7/331 "45.40  ´29  °48 آباد اسالم

 

 ها تجزیه و تحلیل داده

های نرخ پارازیتیسم و  ال بودن دادهبه منظور بررسی نرم

شده قبل از مقایسه، از  آوری های جمع فراوانی گونه

استفاده شد تا در صورت  3اسمیرنوف-آزمون کولموگروف
                                                                                 
1. Kolmogorove-Smirnov test 
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ترسیم نمودارها و خطوط  د.گیرنیاز تبدیل مناسب انجام 

 فتگرانجام اکسل افزار  رگرسیونی با استفاده از نرم

(Microsoft Excel Software, 2010). در صورت نیاز 

 SYSTATافزار  نرمبا استفاده از  تجزیه و تحلیل آماری

 (.SYSTAT Software, 2007) گرفت انجام 12.02

 

 نتایج
و فراوانی آنها در الماسی  پرۀ پشت شبپارازیتوییدهای 

 استان البرز

گرفته، در مجموع پنج گونه  برداری انجام طی نمونه

ها  آوری شد که گونه ن البرز جمعپارازیتویید الروی در استا

، D. semiclausum ،C. vestalis، O. sokolowskiiشامل 

Apanteles sp.   وBracon hebetor (Braconidae)  .بودند

 -الرو ۀمرحلگروهی  ، پارازیتویید O. sokolowskiiزنبور

الروی  ۀشفیرگی بود و در منابع، پارازیتویید مرحل

 ,.Sarfraz et alآید ) ر میبه شماالماسی  پرة پشت شب

تخم  ۀگونه پارازیتویید مرحل (. در استان البرز هیچ2005

 ، فراوانی هر2جدول شفیرگی مشاهده نشد. در  ۀو مرحل

آوری  جمعشده، به تفکیک سال  های شناسایی یک از گونه

 آوری مشخص شده است. در بین پارازیتوییدهای جمع

 ۀه مربوط به گونین درصد فراوانی در مزرعبیشترشده، 

D. semiclausum .بود 

الماسی  پرة پشت میانگین درصد پارازیتیسم الرو شب

های مختلف پارازیتویید الروی در استان البرز  گونه یلۀوس به

 زنبور یلۀوس بهنشان داد که درصد پارازیته شدن الروها 
D. semiclausum  در طول فصل زراعی طی دو سال

های  تر از دیگر گونهبیش 3131و  3123متوالی 

(. میانگین درجۀ حرارت 3شده است )شکل  آوری جمع

 ;t= 7.60متفاوت با یکدیگر ) 31و  23شده در سال  ثبت

df=7; P<0.01درجۀ  27و  54/23ترتیب برابر با  ( و به

برداری  سلسیوس بود و میانگین رطوبت نسبی محیط نمونه

 ;t=4.72; df=7) دارای تفاوت معنادار 31و  23در سال 

P=0.02درصد بود. این  12/46و  6/41ترتیب برابر با  ( و به

در شرایط  D. semiclausumنتیجه بیانگر فعالیت بهتر گونۀ 

تر است. هرچند احتماالً به دلیل بارش، تراکم  گرم و خشک

 کمتر و خشکی هوا نیز بیشتر بود. 23میزبان در سال 
 

 یط کل آنها یفراوان و( البرز استان) سه یستیز ۀمنطق در ،Plutella xylostella یالرو ۀمرحل یدهاییتویپاراز. درصد فراوانی 2جدول 
 3131و  3123ی متوال سال دو یط آذر تا نیفرورد یها ماه

   ها در مناطق مختلف استان البرز طی دو سال متوالی گونه 1مقایسۀ درصد فراوانی نسبی    

 گونۀ پارازیتویید  ولدآباد  آباد گونه علی  آباد حسین  قزل حصار  مهر شهر لبرزشدۀ استان ا آوری تعداد نمونۀ جمع

   3123 3131 3123 3131 3123 3131 3123 3131 3123 3131 3123 3131 کل
 پارازیتویید الروی                   

711 226 537  22/62 23/65  21/63 73/61  67/66 21  6/43 17/62  22/43 74/61  Diadegma semiclausum 

71 13 52  24/7 71/2  17/1 21/1  - -  51/2 23/6  31/2 62/3  Cotesia plutellae 

322 61 63  14/5 76/5  71/34 42/35  74/32 36/2  12/31 31/31  74/31 32/31  Apanteles sp. 

22 31 3  - 32/1  24/2 63/3  - -  15/4 -  31/1 12/3  Bracon hebetor 

 شفیرگی -پارازیتویید الروی                    

216 34 33  33/21 24/32  24/36 35/36  42/35 54/31  23/36 62/32  31/21 65/37  Oomyzus sokolowskii 

 .311آوری در  شده از هر گونه بر کل زنبورهای جمع آوری درصد فراوانی نسبی = تعداد زنبور جمع. 3

 

 
های مختلف زنبورهای پارازیتویید در  گونه یلۀوس به Plutella xylostella ،الماسی پشت ةپر بش الرو سمیتیپاراز درصد میانگین .3 شکل

 استان البرزدر  3131و  3123های مختلف فصل زراعی  ماه
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الماسی و فراوانی آنها  پرۀ پشت پارازیتوییدهای شب

 در استان اصفهان

در شده بعد از شناسایی از دو ناحیه  آوری های جمع گونه

 ،D. semiclausum اصفهان شامل پارازیتوییدهای الروی؛

C. vestalis ،Apanteles sp. و O. sokolowskii ،

و هیپرپارازیتویید  D. subtilicornisشفیرگی؛  پارازیتویید

Pteromalus sp. (Petromalidae)  بودند. در استان

تخم یافت نشد.  ۀگونه پارازیتویید مرحل اصفهان نیز هیچ

زیستی  ۀمنطق ةشد های شناسایی یک از گونه نی هرفراوا

مشخص  1جدول ی در آور جمعاصفهان به تفکیک سال 

شده است. نتایج نشان داد که بین پارازیتوییدهای 

 وC. plutellae  های شده، فراوانی گونه یآور جمع

D. semiclausum قهدریجان و  ۀدر هر دو منطق

. استزدیک یکدیگر ها و ن ر گونهدیگاز  بیشترفالورجان 

از نظر فراوانی در این  O. sokolowskii ۀهمچنین گون

 (.1جدول سوم اهمیت قرار داشت ) ۀاستان در رتب

الماسی  پرة پشت شبمتوسط درصد پارازیتیسم الرو 

های مختلف پارازیتویید الروی نشان داد که  توسط گونه

الماسی  پرة پشت شبشدن الروهای   درصد پارازیته

 و C. plutellaeو گونه زنبور پارازیتویید توسط د

D. semiclausum  ،در طول فصل زراعی طی هر دو سال

 (.2است )شکل شده  آوری های جمع ر گونهدیگاز  بیشتر

در فصل تابستان میزان پارازیته شدن الروها توسط 

C. plutellae ۀاز گون بیشتر D. semiclausum  بود و در

میزان پارازیته شدن الروها عکس  فصل بهار و پاییز بر

 (.2)شکل افزایش یافت  D. semiclausumتوسط 

 

، در منطقۀ زیستی شش  Plutella xylostellaالماسی پرة پشت . درصد فراوانی پارازیتوییدهای مرحلۀ الروی و شفیرگی شب1جدول 
 3131و  3123ی لمتوا سال دو یط آذر تا نیفرورد یها ماهی ط کل آنها یفراوان و)استان اصفهان( 

ها در مناطق مختلف  گونه 3مقایسۀ درصد فراوانی نسبی    
 استان اصفهان طی دو سال متوالی

  

 گونۀ پارازیتویید  قهدریجان  فالورجان شدة استان اصفهان آوری تعداد نمونۀ جمع

   3123 3131 3123 3131 3123 3131 کل

 پارازیتویید الروی          
512 226 216  36/15 66/12  71/11 71/23  Diadegma semiclausum 

522 216 222  13/12 66/14  32/22 14/23  Cotesia plutellae 

315 66 62  12/3 76/3  61/33 25/32  Apanteles sp. 

 شفیرگی-پارازیتویید الروی          
252 316 332  12/21 35/34  44/23 62/23  Oomyzus sokolowskii 

 پارازیتویید شفیرگی          
16 36 21  22/2 73/2  76/2 14/5  Diadromus subtilicornis 

 هیپرپارازیتویید          

11 35 36  17/2 13/2  23/2 7/2  Pteromalus sp. 

 .311آوری در  شده از هر گونه بر کل زنبورهای جمع آوری درصد فراوانی نسبی = تعداد زنبور جمع. 3
 

 
 مختلف های گونه یلۀوس به  Plutella xylostella ،الماسی پشت ةپر شب مراحل الروی و شفیرگی سمیتیپاراز درصد میانگین .2 شکل

 Pteromalusدر استان اصفهان )درصد هیپرپارازیتیسم جنس . 3131 و 3123 یزراع فصل مختلف های ماه در دییتویپاراز یزنبورها

spشفیره شده از ، از تعداد زنبور خارج C. plutellae شده محاسبه شده است(. بر تعداد کل شفیرة تشکیل 
 

 

 



 3131زمستان پاییز و ، 2 ة، شمار54 ةایران، دور دانش گیاهپزشکی 271

 
 

 

 الماسی در استان گلستان پرۀ پشت پارازیتوییدهای شب

استان  ۀه از دو منطقگرفت های انجام برداری طی نمونه

واقع در اطراف  ۀمحمدآباد و عراقی محل) زیستی سه

ونه نمونه، تنها یک گ 24شهر گرگان(، از مجموع 

 C. plutellaeپارازیتویید الروی به نام زنبور پارازیتویید 
جالب در این استان،  ۀآوری شد. نکت ماه جمع در فروردین

پارازیتویید  ۀزیستی دیگر، نبود گون ۀبرخالف سه منطق

 برداری بود. طی نمونه D. semiclausumالروی 

 

الماسی و فراوانی آنها در  پشت ۀپر پارازیتوییدهای شب

 استان خوزستان )دزفول(

کاری  گرفته از دو ناحیۀ اصلی کلم های انجام برداری نمونه

ها نشان داد که سه گونه پارازیتویید  دزفول و شناسایی گونه

 .Microplitis sp وsemiclausum .D ، C. vestalisالروی 

(Braconidae)شفیرگی  ، یک گونۀ پارازیتوییدD. 

subtilicornis رپارازیتویید و یک گونه هیپMokrzeckia sp. 

(Pteromalidae) در کنند.  در مزارع این استان فعالیت می 

 

گونه  شهرستان دزفول نیز با وجود کاربرد تلۀ تخم، هیچ

آوری نشد. فراوانی  پارازیتوییدی از مرحلۀ تخم آفت جمع

شده، به تفکیک سال  های شناسایی یک از گونه هر

ه است. نتایج درصد مشخص شد 5آوری در جدول  جمع

 فراوانی و فراوانی کل نشان داد که بین پارازیتوییدهای

در هر دو  D. semiclausum شده، فراوانی گونۀ آوری جمع

شده  آوری های جمع آباد و سَبیری از دیگر گونه ناحیۀ اسالم

 بیشتر است. در این منطقۀ زیستی فراوانی گونۀ

C. plutellae ( متوسط 5جدولدر رتبۀ دوم قرار دارد .)

الماسی توسط  پرة پشت درصد پارازیتیسم الرو شب

های مختلف پارازیتویید الروی نشان داد که درصد  گونه

وسیلۀ گونۀ زنبور  شدن در این استان نیز عمدتاً به پارازیته

D. semiclausum  ،در طول فصل زراعی طی هر دو سال

(. 1شده است )شکل آوری های جمع بیشتر از دیگر گونه

نیز در  Diadromus subtilicornis پارازیتویید شفیرگی

های دی و اسفند و تا حدودی فروردین از فعالیت  ماه

 (.1پارازیتیسمی خوبی برخوردار بود )شکل

در منطقۀ زیستی هشت  Plutella xylostellaالماسی،  پرة پشت درصد فراوانی پارازیتوییدهای مرحلۀ الروی و شفیرگی شب .5جدول 
 3131و  3123استان خوزستان( و فراوانی کل هر گونه طی دو سال متوالی )

ها در دو منطقۀ استان  گونه 3مقایسۀ درصد فراوانی نسبی    
 خوزستان طی دو سال متوالی

  

 گونۀ پارازیتویید  سَبیری )سیاه منصور(  آباد اسالم شدة استان خوزستان آوری تعداد نمونۀ جمع

   3123 3131 3123 3131 3123 3131 کل

521 247 221  13/43 23/42  11/41 26/52 
 پارازیتویید الروی 

Diadegma semiclausum 
215 331 323  14/21 41/27  13/24 27/27  Cotesia plutellae 
53 37 25  44/1 53/5  73/1 16/6  Microplitis sp. 
 پارازیتویید شفیرگی          
313 73 62  21/31 15/35  14/37 23/36  Diadromus  subtilicornis 

3 1 6  43/1 32/3  76/1 42/3 
 هیپرپارازیتویید 

Mokrzeckia sp. 
 .311آوری در  آوری شده از هر گونه بر کل زنبورهای جمع درصد فراوانی نسبی = تعداد زنبور جمع. 3

 

 
 در دییتویارازرپپیه زنبور مختلف های گونه وسیلۀ به Plutella xylostella مراحل الروی و شفیرگی سمیتیپاراز درصد میانگین .1شکل 

 C. plutellae شده از شفیرة از تعداد زنبور خارج .Mokrzeckia sp)درصد هیپرپارازیتیسم  3131 و 3123 یزراع فصل مختلف های ماه
 شده محاسبه شده است(. بر تعداد کل شفیرة تشکیل
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 بحث

شده در چهار منطقۀ زیستی ایران،  آوری های جمع نمونه

اند و  دست آمده پاشی شدید به همگی در مزارع تحت سم

ای وجود نداشت که  برداری، مزرعه تقریباً طی نمونه

پاشی نشده باشد. با اینکه پارازیتوییدهای مختلف تخم  سم

 Furlongالماسی در نقاط مختلف دنیا ) پرة پشت برای شب

et al., 2013 است، اما پارازیتویید تخم برای ( گزارش شده

آمده مشاهده نشد.  عمل های به برداری این آفت در نمونه

پاشی در مزارع کلم  شاید دلیل این موضوع به فشار زیاد سم

دلیل جثۀ  مربوط باشد که پارازیتوییدهای تخم را به

 دهد. تر بیشتر تحت تأثیر قرار می تر و ضعیف کوچک

)در هر  C. plutellae شش گونۀ پارازیتویید الروی

 .B)کرج و اصفهان(،  .Apanteles spچهار منطقۀ زیستی(،

hebetor Say   کرج( هر سه از خانوادة(Braconidae ،

Microplitis sp.  دزفول( و(D. semiclausum (Hellen) 

 Ichneumonidae خانوادة )کرج، اصفهان و دزفول( از

 Oomyzus sokolowskii (Kurdjumov) (Eulophidae)و

 Diadromusگونه شفیرگی)کرج و اصفهان(، یک 

subtilicornis (Gravenhorst) (Ichneumonidae) 
 )اصفهان و دزفول( و دو هیپرپارازیتویید شفیرة

Mokrzeckia sp. دزفول( و( Pteromalus sp.   کرج و(

ر بیشتآوری شد.  جمع Pteromalidaeاصفهان( از خانوادة 

قبالً از برخی نقاط ایران گزارش شده  آوری های جمع گونه

 ,.Bagheri et al., 2004; Golizadeh et al)اند  شده

2008 a, b, c; Bozorg-Amirkalaee et al., 2010; .

Afiunizadeh et al., 2011) ۀولی گون .Microplitis sp 

 گزارش آفت روی از و ایران )دزفول( از بار اولین برای

گونه  ل تاکنون هیچزیستی دزفو ۀدر منطق .شود می

الماسی  پرة پشت شبهای  ای روی پارازیتویید مطالعه

، پارازیتویید D. semiclausum ۀگون صورت نگرفته بود.

زیستی  ۀجز در منطق الروی بوده و به ۀاختصاصی مرحل

ر مناطق زیستی )البرز، اصفهان و دیگگلستان، در 

 ۀنشان کرد که خوزستان( با فراوانی بسیار باال فعالیت می

سازگاری اکولوژیک این گونه برای فعالیت در مناطق 

متر از سطح دریا در دزفول( تا مرتفع  331ارتفاع )  کم

. استمتر از سطح دریا در فالورجان اصفهان(  3624)

 استکشورهای اروپایی  D. semiclausum اصلی أمنش

(Furlong et al., 2013 .) در ایران ابتدا از روی این گونه

بو در شرایط گلخانه  روی شبالماسی  رة پشتپ شب

(. اما در شرایط Bagheri et al., 2004گزارش شد )

 ,.Soufbaf et alاز مناطق کرج ) مذکور قبالً ۀگون ،مزرعه

( Afiunizadeh et al., 2011اصفهان ) ۀ( و مبارک2012

 D. semiclausum ۀنیز گزارش شده است. همچنین گون
تحت نام  کشاورزی کرج، قبالً ةدانشکد ۀفعال در مزرع

Diadegma anurum (Thomson)  گزارش شده

(Golizadeh et al., 2008 aًکه بعدا ) برداری  طی نمونه

 ةدانشکد ۀاز مزرع Soufbaf et al. (2012) مجدد توسط

پارازیتویید مذکور  ۀکشاورزی کرج و بررسی مجدد گون

 شده یآور جمع ۀگون است که از این منطقه نشان داده

 & Karimzadeh) است D. semiclausumدر واقع همان 

Broad, 2013 .)در  31و 23 های های سال  برداری نمونه

 ةییدکنندأکرج و اصفهان نشان داد نتایج این پژوهش ت

 & Afiunizadeh et al. (2011)،Karimzadeنتایج 

Broad (2013)  مذکور در این  ۀحضور گون زمینۀدر

 .استمناطق زیستی 

با توجه به فراوانی باالی این گونه در مزارع کرج و 

، Diadegmaدیگری از جنس  ۀگون نشدن شناسایی
 شده توسط آوری و معرفی جمع ۀرود گون می احتمال

Ebrahimi et al. (2013)  نیز همانD. semiclausum 

 Diadegmaباشد که به دلیل شباهت بسیار زیاد با نام 

insulare زیستی  ۀر ایران از منطقگزارش شده است. د

خوزستان )دزفول( وجود و فعالیت باالی این گونه 

الماسی برای  پرة پشت پارازیتویید در راستای کنترل شب

گزارش 3123و  3131 های سال برداری اولین بار طی نمونه

برای  D. semiclausumشد. در بسیاری از کشورها گونۀ 

ی شده است وارد و رهاسازالماسی  پرة پشت شبکنترل 

موفقیت انجام داده که این پارازیتویید کنترل آفت را با 

 ;Noda et al., 2000; Wang & Keller, 2005) است

Macharia et al., 2005;Lavandero et al., 2005; 

Gols & Harvey, 2009; Kadirvel et al., 2011) .

 فعالیت و استقرار این گونۀ پارازیتویید در ارتفاعات و شرایط

الماسی به اثبات رسیده  پرة پشت خنک برای کنترل شب

 ,.Ooi, 1992; Talekar et al., 1992; Yang et alاست )

1993; Wang et al., 2004)پارازیتویید . D. semiclausum 

متر  3211مالزی )در شرایط مرتفع کشورهای کامرون و 

 آفتارتفاع از سطح دریا(، به عنوان پارازیتویید غالب 



 3131زمستان پاییز و ، 2 ة، شمار54 ةایران، دور دانش گیاهپزشکی 272

 

(. در تایوان این گونه Ooi, 1992ش شده است )گزار

تواند  متر از سطح دریا می 3611فقط در ارتفاعات باالی 

ها برای  تالشکه شده  طور گزارش اینفعالیت کند و 

متر  711تا  31ارتفاع ) رهاسازی این گونه در نواحی کم

 Talekar et) از سطح دریا( با موفقیت همراه نبوده است

al., 1992). تی حYan et al. (1993)  معتقدند

تنها در شرایط خنک و  D. semiclausumپارازیتویید 

تواند در مناطق  شود و این گونه نمی ارتفاعات مستقر می

و مرطوب مستقر شود. ولی برخالف مطالعات  ارتفاع کم

فعالیت این گونه را فقط معطوف به  ۀاخیر که دامن

ص گردید در دانند، در پژوهش ما مشخ ارتفاعات می

ست اشرایط ایران عالوه بر نواحی مرتفع، این گونه قادر 

متر از  351ارتفاع مثل خوزستان ) حتی در نواحی کم

ی زیادو حتی با فراوانی  ودسطح دریا( نیز مستقر ش

های  که از نظر برنامه ،دکنها فعالیت  ر گونهدیگنسبت به 

ارتفاع  الماسی در مناطق کم پرة پشت کنترل بیولوژیک شب

 .Talekar et alیک مزیت قابل توجه است. به اعتقاد 
درجۀ  11، حتی در ارتفاعات، وقتی دما به باالی (1992)

تواند  تنهایی نمی به D. semiclausumرسد،  سلسیوس می

های  در راستای کنترل آفت فعالیت خوبی داشته باشد. داده

لبرز و شده در نواحی مرتفع کشت کلم ایران )ا فراوانی ثبت

کند؛ زیرا در ارتفاعاتی از  اصفهان(، این موضوع را تأیید می

برداری به عمل آمده، فراوانی این گونه  ایران که از آنها نمونه

درجۀ سلسیوس( نسبت به  11در فصل گرم )دمای باالی 

شد و  درجۀ سلسیوس بود، کمتر می 11زمانی که دما زیر 

)در  C. vestalis ۀهای دیگر، از جمله گون به تراکم گونه

شد.  )البرز( افزوده می O. sokolowskii اصفهان( و گونۀ

در فصل تابستان در منطقۀ زیستی  C. vestalis حتی گونۀ

شش )استان اصفهان( با فراوانی بسیار بیشتری نسبت به 

D. semiclausum توان آن  که می طوری به ،فعالیت کرده

جان و قهدریجان را به عنوان گونۀ غالب فصل گرم فالور

شمار آورد. ولی در فصل خنک و سرد مناطق مرتفع مثل  به

ویژه در  درجۀ سلسیوس( به 21اصفهان و البرز )دمای زیر 

به عنوان  D. semiclausum)پاییز(، گونۀ  اواخر فصل زراعی

سازگاری  ةدهند نشانگونۀ غالب و فراوان ثبت شد که 

شرایط  برخی نژادهای این گونه برای فعالیت در

 سلسیوس( است ۀدرج 24تا  34وهوایی خنک ) آب

(Wang et al., 2004.) 

پارازیتویید با  ۀاز طرفی با توجه به فعالیت این گون

متر و  351در شرایط اقلیمی دزفول )ارتفاع  زیادفراوانی 

 ۀدرج 52تا  25درصد و دمای  61رطوبت نسبی باالی 

در این زمینه توان نتایج قبلی محققان را  سلسیوس( نمی

 ،که این گونه حتماً مختص نواحی سرد و زمستانی است

 توان گفت احتماالً یید و مطلق دانست. یا حداقل میأت

ای  زیستی دزفول، زیرگونه ۀفراوان و فعال در منطق ۀگون

که با اقلیم خوزستان  است D. semiclausum ۀاز گون

یت فعال ۀسازگار شده است. نتایج تحقیق حاضر در زمین

 Kadirvelارتفاع مطابق با نتایج  این گونه در نواحی کم

et al. (2011) ای از آنها نیز عنوان کردند سویه .بود 

D. semiclausum ارتفاع سوریه با  در نواحی گرم و کم

کند که این سویه به استقرار و  فعالیت می زیادفراوانی 

 ۀفعالیت در دمای باال سازگار شده است. لذا فرضی

پارازیتویید در نواحی  ۀوانی استقرار و فعالیت این گونتنا

 ،برخی محققان مطرح شده از سویارتفاع و گرم که  کم

گونه فرض کرد  توان حداقل این شود، یا می رد می کامالً

سازگار و  ۀکه در مناطق زیستی مختلف، زیرگون

وجود آمده  یافته با شرایط محیطی این مناطق به تکامل

و  هدته خود را با شرایط موجود وفق داست که توانس

 (.Kadirvel et al., 2011) دکنخوبی فعالیت  به

زیستی دو یا  ۀدر این پژوهش مشخص شد در منطق

 مناطق دیگراز زنبور پارازیتویید فراوان مزارع گرگان 

(D. semiclausumخبری نیست و این نشان می ) دهد 

با ارتفاع خیلی  تواند در نواحی این گونه نمی احتماالً که

یا هنوز فرصت سازگار  ،تراز دریا مستقر شود پست یا هم

 آفتشدن با این مناطق را پیدا نکرده است. البته خود 

 نرخ تولیدبرداری،  های نمونه طی سالنیز در این استان 

به عنوان یک آفت کلیدی  احتماالً مثل باالیی نداشته و

بوته(. در  74ا ت 41الرو در هر 11مطرح نیست )کمتر از 

که قطب کلزاکاری کشور هم  این منطقه زیستی

 چلیپاییانآفت اصلی و سازگار  شود و محسوب می

 C. vestalisپارازیتویید  ۀفقط گون سفیدة کلم است،

در  آفتثرترین پارازیتویید ؤم آوری شد. این گونه جمع

 استمناطق گرمسیری با ارتفاع کم از سطح دریا 

(Kadirvel et al., 2011 در مزارع گرگان، این گونه .)

ماه )اواخر فصل زراعی( در مزارع یافت  در فروردین بیشتر

به دلیل عملیات زراعی  ر مواقع احتماالًدیگشود و در  می
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علیه آفت، فعالیت آن با چالش مواجه شده و  پاشی سمو 

شده  برداری آید. مزارع نمونه شدت پایین می فراوانی آن به

 نددار تر از سطح دریا حتی پایین یتفاعار در گلستان

شرایط اقلیمی  )عراقی محله و محمدآباد(. احتماالً

درصد و  24 به منطقه )ارتفاع بسیار کم، رطوبت نزدیک

سلسیوس( به عنوان عامل  ۀدرج 12تا  22دمای بین 

پرة  شبمحدودکننده، در فعالیت دشمنان طبیعی 

پرة  شبد شو گفته می .ثر بوده استؤمالماسی  پشت

در هر جایی که  و پارازیتوییدهای آن تقریباًالماسی  پشت

 ;Harcourt 1986) شوند یافت می ،کاری باشد کلم

Vickers et al., 2004.)  آفتاما تنوع کم پارازیتوییدهای 

زیستی گلستان در شرایط کنونی نیاز به  ۀدر منطق

ر زنبو ی دارد. در ایران قبالًبیشترهای اکولوژیک  بررسی

 Golizadehاز محمدشهر کرج ) C. vestalisپارازیتویید 

et al., 2008bاصفهان ) ۀ( و مبارکAfiunizadeh et al., 

( گزارش شده است. در این مطالعه نیز عالوه بر 2011

 .Cۀمناطق زیستی سه و شش )مناطق مرتفع(، گون

vestalis  در مناطق زیستی دو و هشت )مناطق

شد. حضور این گونه در مناطق  آوری ارتفاع( هم جمع کم

مذکور  ۀاین است که گون ةدهند مختلف زیستی نشان

با الماسی  پرة پشت شبر پارازیتوییدهای دیگنسبت به 

ی بیشترمیزبان و شرایط محیطی زندگی آن سازگاری 

پرة  شبزیستی که  ۀهر منطقدر  پیدا کرده و تقریباً

پیدا کرد.  توان این گونه را می ،حضور داردالماسی  پشت

دمایی فعالیت در مزرعه، نتایج ما نشان داد  ۀاز نظر دامن

 14تا  24که حداکثر فراوانی این گونه در دماهای باال )

ویژه در  های خیلی گرم و به سلسیوس( یا ماه ۀدرج

که در هر دو محل  طوری دهد. به ارتفاعات رخ می

 های تیر، مرداد و برداری استان اصفهان در ماه نمونه

شود  می بیشترها  گونه دیگرشهریور، فراوانی این گونه از 

ین نقش کنترلی آفت در تابستان مربوط به این بیشترو 

 ة. لذا با علم به نوسانات فصلی اندازاستپارازیتویید 

توان از پتانسیل این  جمعیت این زنبور پارازیتویید، می

در الماسی  پرة پشت شبپارازیتویید در کنترل آفت 

طور که امروزه در  همان ؛های مختلف بهره برد یماقل

 .C ۀبرخی مناطق شرق آسیا، چین و اروپا از گون

vestalis  برند خوبی بهره می بهآفت برای کنترل جمعیت 

(Kfir, 1997; Shiojiri et al., 2000; Liu et al., 2000; 

Shi et al., 2002; Ooi, 1992; Ibrahim et al., 2005;. 

Sarfraz et al., 2005)دهد  . نتایج محققان قبلی نشان می

فعالیت  ، بهC. vestalisپارازیتویید اختصاصی مرحلۀ الروی 

 14تا  21گرمسیری )با دمای  در مناطق گرمسیری و نیمه

سازش پیدا کرده است و حتی به ارتفاع  درجه( و کم

در این مناطق معرفی شده  آفتعنوان پارازیتویید غالب 

 Cobblah et al., 2013; Liu et al., 2000)است 

;Sarfraz et al., 2005 (Talekar & Shelton, 1993  ولی

 تحتفعالیت و استقرار این گونه در ارتفاعات باال، کمتر 

 Bhardwaj et al. ,2005; Verkerkمطالعه قرار گرفته )

& Wright,1997 های  رهاسازی بیشتر( و حتی

متر از سطح  411یرارتفاع )ز صورتگرفته در مناطق کم

 (، لذا باSarfraz et al., 2005دریا( و سواحل بوده است )

در ارتفاعات باالی  C. vestalisتوجه به فعالیت خوب 

های  ای جمعیت مقایسه ۀمتری ایران، مطالع 3211

های مناطق مرتفع از  ارتفاع با جمعیت مناطق کم

 ضروریات تحقیقاتی خواهد بود.

پارازیتویید الروی شفیرگی و   O. sokolowskiiۀگون

از اصفهان و  که قبالً الماسی است پرة پشت شبتجمعی 

 Golizadeh et al., 2008cکرج نیز گزارش شده است )

Afiunizadeh et al., 2011;ًجازی  همه ۀیک گون (. عمدتا

ر نقاط جهان بیشت( و از Rossbach et al., 2006بوده )

الی و جنوبی، )آفریقا، آسیای شرقی، آمریکای شم

ی آور الماسی جمع پرة پشت شباسترالیا و اروپا( از روی 

 Nakamura & Noda, 2001; Guilloux et) شده است

al., 2003; Kwon et al., 2003; Shi et al., 2004; .

Cordero et al., 2007; Furlong & Zalucki, 2007; .

Gichini et al., 2008 )  ار الروهای سن سه و چه عمدتاًو

 & Nakamuraکند ) را پارازیته میالماسی  پرة پشت شب

Noda, 2001 و گاهی اوقات به عنوان هیپرپارازیتویید )

کند )پژوهش  عمل می C. vestalisاختیاری الروهای 

(. بر اساس پژوهش حاضر Liu et al., 2000 حاضر و

و در  استفعالیت این پارازیتویید هم مختص ارتفاعات 

فعالیتی از آن در شرایط ایران دیده  ،عارتفا نواحی کم

نشد. فعالیت این گونه در مناطق مرتفع مثل اتیوپی، 

 ترینیداد، کنیا، آفریقای جنوبی، نیز گزارش شده است

(Yaseen, 1987; Oduor et al., 1997; Kfir, 2003; 

Ayalew et al., 2004.) 
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ای  گونه .Microplitis sp پارازیتویید الروی از جنس
پرة  شبکه برای اولین بار از ایران )دزفول( از روی بود 

 داخلی پارازیتویید ۀشود. گون گزارش میالماسی  پشت
آمیز در برخی نقاط  طور موفقیت به .plutellae Mالروی 

وارد  آفتالروی  ۀدنیا )آمریکا و کانادا( برای کنترل مرحل

 ,Braun et al., 2004; Putnamو رهاسازی شده است )

1978; Anciso, 1990 به نقل از Sarfraz et al., 2005 .)
را پارازیته الماسی  پرة پشت شبهر چهار سن الروی 

کند و قدرت پارازیتیسم و جستجوگری قابل  می
 ,.Xu et alای برای این گونه گزارش شده است ) مالحظه

2001; Braun et al., 2004 گاروکا و همکاران بیان .)
یتویید به دماهای باال مقاوم دند که این گونه پارازکر

در  آفتمناسبی برای کنترل بیولوژیک  ۀاست و گزین
 Gharuka et) استارتفاع تایوان  مناطق گرمسیری و کم

al., 2004های  رو در شرایط ایران نیز با بررسی  (. از این

توان برای استفاده از آن در مناطق گرم جنوب  تر می کامل
الماسی امیدوار  پرة پشت بکنترل بیولوژیک ش کشور جهت

از  Apantelesجنس بود. یک گونه پارازیتویید الروی از 
از اصفهان روی  نیز قبالً Microgastrinae ةزیرخانواد

 Afiunizadeh) است گزارش شدهالماسی  پرة پشت شب

et al., 2011 و در این پژوهش، عالوه بر اصفهان از کرج )
 بیشتر س احتماالًهای این جن ی شد. گونهآور جمعنیز 

د. محققان در نقاط ان فعال آفتدر مناطق مرتفع روی 
پرة  شبهایی از این جنس را روی  مختلف دنیا گونه

 ,Yaseen, 1978; Lim)اند  گزارش کردهالماسی  پشت

1986; Kfir, 1997; Guilloux et al., 2003; Mustata. 
et al., 2006.) 

از  B. hebetorپارازیتویید الروی دیگری به نام 
ی و گزارش شد. آور جمعکرج در این پژوهش  ۀمنطق

Afiunizadeh et al. (2011)  نیز از اصفهان این گونه را
پارازیتویید الروی  B. hebetorدند. زنبور کرگزارش 

ر بیشتکه در  استفاژ و از گروه ایدیوبیونت  خارجی، پلی
 (. اینGunduz & Gulel, 2005شود ) نقاط دنیا یافت می

الماسی  پرة پشت صورت اختصاصی روی شب پارازیتویید به
صورت تصادفی آفت را پارازیته  کند و احتماالً به فعالیت نمی

(. پارازیتوییدهای الروی Fitton & Walker, 1992کند ) می

الماسی، بسته به منطقۀ زیستی، در  پرة پشت اخیر شب
های مختلف حضور و فراوانی در خور توجهی در  زمان

زرعه و کنترل آفت داشتند که احتماالً به دالیل مختلف از م
جمله ناتوانی برای رقابت با گونۀ فراوان، حساسیت بیشتر به 

های کاربردی، جمعیت کمتری از آنها در مزرعه  کش آفت
رسد که تهدیدی جدی برای  آوری شدند و به نظر نمی جمع
یتویید الماسی باشند. با توجه به اینکه پاراز پرة پشت شب

نیز از مناطق D. subtilicornis داخلی و انفرادی شفیرگی 
ارتفاع(  برداری اصفهان )مرتفع( و دزفول )کم نمونه
 رود که مانند پارازیتویید آوری شد، این احتمال می جمع

D. semiclausumوجود آمده  ، نژاد مقاوم به دمای باال به
ت تکمیلی باشد که تأیید یا رد این موضوع نیز با مطالعا

مشخص خواهد شد. دو گونۀ هیپرپارازیتویید متعلق به 
 sp.  Mokrzeckia )اصفهان( و .Pteromalus spجنس 

آوری و گزارش شد.  جمع C. vestalis)کرج( از روی شفیرة 
 Golizadeh etاند ) هر دو گونه قبالً از ایران گزارش شده

al., 2008c Afiunizadeh et al., 2011 ولی جنس )
Mokrzeckia آوری و  برای اولین بار از منطقۀ دزفول جمع

 شود. گزارش می

به هر حال دربارة نوسانات مربوط به فراوانی یک گونۀ 
پارازیتویید طی فصل زراعی )ابتدا تا انتها(، این نکته قابل 

العاده  تأمل است که محیط طبیعی دارای ترکیبی فوق
 -سامانۀ گیاهپیچیده است و عملکرد هر یک از عوامل در 

شدة نیروهای این  دشمن طبیعی طی برآیند تمام -خوار گیاه
تک  کند. این نیروها بایستی تک محیط پیچیده بروز پیدا می

 ای بررسی شوند. شده و مزرعه در شرایط کنترل
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