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  تریکوگرامازنبور تولید احداث انسکناریم بسته کارآفرینی

   خانی تقی نریعلی محمدعمویی، عبداهللا مخبر، نس مؤلفان:

  هرمز اسدي مشاور اقتصادي:

  میررحیمیسید داود حاجیعبداهللا مخبردزفولی،  مشاور کارآفرینی:

 حسن نظریان ویراستار علمی:

 موسسه فرهنگی هنري طنین واژه هنر :ییآرا صفحه

  ناشر: اسرارعلم

   1396 ،اول نوبت چاپ:

  1000 شمارگان:

  صادق چاپ:

 978-600-8769-24-8: شابک

  300نژاد غربی، پالك  دان انقالب اسالمی، خیابان لبافییران، مته

66947193- 66925320- 09128025514  

   - ١٣۴٧  محمد،  عمویی، علی : سرشناسه
بســته کــارآفرینی تولیــد عوامــل بیولوژیــک (احــداث انســکناریم تولیــد زنبــور تریکوگرامــا) بــه منظــور  : دآوریعنوان و نام پد
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کـاربردی جھـاد کشـاورزی، معاونـت علمـی و  خانی؛ [ برای] موسسـه آمـوزش عـالی علمی تقی

یاست جمھوری، ستاد توسـعه علـوم و فنـاوری گیاھـان دارویـی و طـب ایرانـی، ریاسـت فناوری ر
 جمھوری معاونت علمی و فناوری.

  .١٣٩۶ ،  تھران: اسرار علم : مشخصات نشر
 .م س ۵/٢١ × ۵/١۴ ؛)رنگی(  جدول، )رنگی(  مصور:  .ص ۵٣ : مشخصات ظاھری

  8-24-8769-600-978  : شابک
 فیپا : نویسی وضعیت فھرست

 زنبور تریکوگراما : موضوع
 Trichogramma : موضوع
 مبارزه بیولوژیکی --ھای مضر  حشره : موضوع
 Insect pests -- Biological control : موضوع
 مبارزه بیولوژیکی --ھای کشاورزی  آفت : موضوع
 Agricultural pests -- Biological control : موضوع

    - ١٣٣۵  مخبر دزفولی، عبدهللا،  : اسه افزودهشن
   - ١٣۵۴  خانی، نسرین،  تقی : شناسه افزوده
 کاربردی جھاد کشاورزی -موسسه آموزش عالی علمی  : شناسه افزوده
 ایران. ریاست جمھوری. معاونت علمی و فناوری : شناسه افزوده
 توسعه علوم و فناوری گیاھان دارویی و طب ایرانیایران. ریاست جمھوری. ستاد  : شناسه افزوده

  ١٣٩۶ ٨ع ۴ت/ QL۵۶٨ : رده بندی کنگره
  ۵٩۵/٧٩٩ : رده بندی دیویی

  ۴٩٠٠۴۶١   : شماره کتابشناسی ملی
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  ظیتقر

 در بـاال  اریبسـ  افـزوده  ارزش  بـا  و ياقتصـاد  میعظ منبع ییدارو اهانیگ صنعت

 توانـد یمـ  آن در اشـتغال  يهابرنامه و هانهیزم شناخت. شود محسوب می رانیا

 موفـق  حضور و صادرات بخش در و داخل در صنعت نیا به يارزشمند تیموقع

  .  ببخشد یجهان يبازارها در رانیا

 و یاهیگ يداروها و ییدارو اهانیگ مصرف و دیتول نهضت ،راستا نیهم در

 -ياقتصـاد  رانیمـد  يزیـ ربرنامـه  و تیـ حما کانون در ،یسنت طب شدن ریفراگ

شکل. استگرفته قرار جامعه شیگرا نیز مورد و کشور سالمت حوزه و یاجتماع

 ياجـرا  و یطراح آن دنبال به و یرانیا یسنت طب و ییدارو اهانیگ ستاد يریگ

 نیا مصرف از یعموم اقبال و رانیا ییدارو اهانیگ صنعت توسعه يراهبرد سند

  .  د این مدعاستیمؤ ربط يذ يداروها و اهانیگ

 ،يانباردار ،يفرآور ،ديیتول ابعاد در صنعت نیا ییزااشتغال نرخ و تیظرف

گسـترده   اریبسـ  آن یجهان يهاتیظرف به تیعنا با فروش و عیتوز ،يبندبسته

 اسـتاندارد  نبـود  و ییدارو اهانیگ صنعت حوزه مشاغل نشدن یسازمانده. است

 تیهـدا  و تیحما يبرا گام نیاول تا در داشت آن بر را ستاد این ،يگذارهیسرما

 يسـاز شـفاف  و یعـ یطب منـابع  و ياورزکش جوان موختگاننشادا اشتغال ندیفرآ

 اهـان یگ ینیکـارآفر  يهابسته نیتدو به اقدام گذارانهیسرما يبرا آن سودآوري

  .  دینما ییدارو

 ،مصـرف  و ياقتصـاد  دیـ تول نـد یفرا از یواقع يهاداده يمحتو هابسته نیا

 تیریمـد  اجمـال  بـه  و یانسان يروین ،ياقتصاد بازده ،بازار شناخت ،شغل شرح

 آن از یناشـ  سـود  و يگذار هیسرما نحوه و است حوزه این در ینیکارآفر و دیتول

  .  دهدیم ننشا ياقتصاد يهافرمول طبق را
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 یبازرگـان  توسـعه  و یداخل مصرف ،مولد اشتغال گسترش شاهد است دیام

تیظرف با استفاده از و بوده رانیا ییدارو اهانیگ محصوالت یالمللنیب و یداخل

 عـوارض  کـاهش  و کشـور  یاجتمـاع  سـالمت  و يکشـاورز  يهـا بخش بکر يها

 جامعـه  در یشـاداب  و طراوت هیروح ،ییایمیش يداروها یروح و یجسم یجانب

 کـالن  اقتصـاد  شرفتیپ روند عیتسر در طیشرا نیا ،شک بدون. ابدی ارتقاء رانیا

 توسـعه  به چرخه بخشی شتاب در جهت تالش برهمگان و بوده مؤثر اریبس رانیا

  .است واجب یماسال رانیا

  عصاره حسن محمد دکتر

  يفناور و علوم توسعه ر ستادیدب

  یسنت طب و ییدارو اهانیگ
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  شگفتاریپ

 يهـا اسـت یس اتخاذ موجب ،ینیکارآفر موضوع به جهان يکشورها اکثر کردیرو

 ،ینیکـارآفر  فرهنـگ  توسـعه . استشده مختلف يهابخش در ینیکارآفر توسعه

 و قـات یتحق انجـام  و آنـان  بـه  ازین مورد يهاآموزش ئهارا ،نانیکارآفر از تیحما

 یاجتمـاع  و ياقتصاد مختلف مشکالت حل يبرا نهیزم نیدرا الزم يهاپژوهش

  . برخوردار است يادیز اریبس تیاهم از

 بـه  زیـ ن رانیـ ا در و بـوده  ریاخ دهه در دیجد يهابحث از یکی ینیکارآفر

 از یکـ ی ،آنهـا  يکـار یب کلمشـ  و کشـور  تیـ جمع از جوانـان  يبـاال  سهم لحاظ

 پرتـو  در. باشـد یم دولت يهايگزاراستیس و هايزیربرنامه در یاصل يمحورها

 يبـرا  ياهیـ پا و یاصول يهاگام ،يراهبرد يزیربرنامه کی با توانیم ینیکارآفر

  .برداشت داریپاتوسعه اهداف به لین جهت در ياقتصاد رونق

 یسـنت  طـب  و یـی دارو اهـان یگ يورفنا و علوم توسعه ستاد ،منظور نیبد 

 یتخصصـ  کـارگروه  لیتشـک  به نسبت يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت

ـ ا. اسـت  نموده اقدام یسنت طب و ییدارو اهانیگ ینیکارآفر و يفناور توسعه  نی

 اهـان یگ یملـ  سند در شده ینیب شیپ اهداف کردن ییاجرا يراستا در کارگروه

 دانـش  و فنـاوري  سـطح  توسعه و ارتقاء بر ژهیو تمرکز با و یسنت طب و ییدارو

 از یکــی. گرفــت شــکل داریــپا اشــتغال و ینیکــارآفر و یــیدارو اهــانیگ دیــتول

 اهانیگ مختلف يهاحوزه در ینیکارآفر يهابسته هیته کارگروه نیا يکردهایرو

 دگاهیـ د براسـاس  يا نامـه  وهیشـ  منظـور  نیبـد  کـه  بـود  یسـنت  طب و ییدارو

 يهـا بسـته  آن بـا  متناسـب  و نیتـدو  ییدارو اهانیگ ادست اعضاء و متخصصان
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 ارائـه  خصـوص  نیـ ا در يشـتر یب حاتیتوض ادامه در که دیگرد هیته ینیکارآفر

  شود. می

 ياقتصاد تحول کل در و يوربهره ،ییکارآ شیافزا ،هابسته نیتدو از هدف

ــیدارو اهــانیگ حــوزه در ــپا توســعه اهــداف هیســا در یســنت طــب و ی  ،داری

 اهـان یگ حـوزه  در ینیکـارآفر  واقـع  در. است بوده يتوانمندساز و يازس تیظرف

 يارتقـا  يراسـتا  در ،یعمـوم  اهـداف  بـر  عـالوه  توانـد یم یسنت طب و ییدارو

 ،يفـرآور  و برداشـت  و داشـت  ،کاشـت  توسعه ،ییغذا بهداشت نیتام و سالمت

 و دهـا راهبر ارائـه . باشـد  اثـربخش  ،دیتول یفیک و یکم بهبود و يوربهره يارتقا

نـه یزم سـاختن  فراهم و هاياستگذاریس در رییتغ با تواندیم يدیکل يهابرنامه

 کـه  باشدداشته یمطلوب جینتا مدت بلند در ینیکارآفر توسعه و يزیربرنامه يها

  :کرد اشاره ریذ موارد به توانیم باره نیا در

  .ییدارو اهانیگ حوزه در داریپا و مولد اشتغال جادیا •

 بـه  کـار  يرویـ ن نسـبت  بـودن  باال علت به کارانیب بر عالوه ضرحا حال در

 در پنهـان  يکـار یب نـوع  کیـ  همواره يکشاورز يهاتیفعال بودن یفصل و نیزم

. دارد وجـود  روسـتاها  در یفصـل  يکاریب نوع کی و يکشاورز تیفعال دوره نیح

 يبـرا  توانـد یمـ  ،یـی زااشـتغال  تیـ ماه علـت  به ییدارو اهانیگ توسعه و جادیا

 يبـرا  و دائـم  و مولـد  اشـتغال  ،النیالتحصـ فـارغ  ژهیـ به و انییروستا از یگروه

  .دینما جادیا موقت اشتغال ،یفصل کارانیب

 شده هیته ینیکارآفر يهابسته ،ییروستا و يکشاورز اقتصاد در تنوع جادیا •

 خواهـد  انییروسـتا  و کشـاورزان  درآمد شتریب ثبات و یشغل تنوع به منجر

  .شد

 و کشـاورزان  سـرانه  درآمـد  شیافـزا  باعـث  ینیکـارآفر  توسعه و فقر کاهش •

 دیتول و مصرف ،يگذارهیسرما ،اندازپس شیافزا ،یمل ناخالص دیتول شیافزا
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 کشـاورزان  یزندگ سطح ارتقاء و رفاه شیافزا ،گرید عبارت به شود؛یم سرانه

  .شد خواهد بدین وسیله محقق انییروستا و

  .کشور يهالیپتانس و دیتول منابع زا استفاده و ییکارآ شیافزا •

 دیـ تول ندیفرآ در هاواسطه حذف و نقل و حمل ،یابیبازار يهانهیهز کاهش •

  .ییدارو اهانیگ

  .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •

 و اختراعـات  ثبـت  تعـداد  شیافـزا  ،يفنـاور  سـطح  ارتقـاء  ،ينوآور شیافزا •

  .یفن دانش دیتول ،ابداعات

 یمحل تیموقع ،شغل شرح شامل: مؤلفه سه نییتب به ،یشغل فیتوص يبرا

 کسـب  يهاهدف از جمله ،شغل شرح مؤلفه در. نیاز است خدمات ای محصول و

 ،دیجد و یخدمات ،يدیتول از اعم حرفه نوع ،یقانون يهاجنبه و يسودآور ،کار و

هیسـرما  امکـان  از جمله یمحل تیموقع مؤلفه. است مدنظر شرفتیپ و هافرصت

 وجـود  و بـازار  بـه  یدسترسـ  ،یکاف يفضا ،محل تیمطلوب ،آن تیمنا و يگذار

  .دهدیم قرار توجه مورد را بودن دسترس قابل و هیاول امکانات

 آن بـا  تفـاوت  و دیـ جد محصـول  يایـ مزا ،خـدمات  ایـ  محصـول  مؤلفه در

 ،محصول و دیتول تنوع ،محصول و خدمات تیفیک ،یژگیو ،نوع ،موجود محصول

 هـا تیخالق تینها در و باال تیفیک و نییپا متیق ،انیشترم یمال توان به توجه

 بخـش  در ینیکارآفر يهابسته. ردیگیم قرار توجه مورد رفته کار به ها  ينوآور و

 روابـط  و غـات یتبل نیهمچن و فروش و يگذارمتیق ،رقابت موضوع به ،یبازرگان

 لیـ تحل ردمـو  میرمسـتق یغ و کینزد يرقبا ،رقابت درمقوله. پردازندیم یعموم

 و قـوت  نقـاط  و ثبـات  ای تحول ،بیرق محصوالت یژگیو و تیمز ،رندیگیم قرار

  .است تیاهم يدارا ها آن عملکرد جهینت و بیرق ضعف

 اسـتفاده  و کـار  و کسب در یابیبازار فنون ،فروش و يگذارمتیق بخش در

 ولـه مق در رد؛یـ گیم قرار توجه مورد رقبا تیموقع و يگذارمتیق وهیش در آن از
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 و هـا تیـ خالق و مختلـف  غـات یتبل اقسـام  و انواع و بودجه ،یابیبازار در غاتیتبل

 از اسـتفاده  ،جامعـه  فرهنـگ  و عـرف  بـه  توجـه  با دادن یآگه نحوه و هاينوآور

  .دارد کار و کسب رونق در یمهم سهم ،جذاب عبارات

 تیریمـد  مقوله در رو دارد. از این میمستق رابطه یانسان يروین با ینیکارآفر

ـ  سـوابق  و تخصـص  و تیریمـد  ،ازیـ ن مورد یانسان يروین ،یانسان منابع  ،یتجرب

 رونـق  در انیمشـتر  و کارکنـان  بـا  رفتار نوع ،هاآن قوت و ضعف نقاط و فیوظا

بـه   بودجـه  و برنامه هیته ،یمال تیریمد بخش در. است نیآفرنقش ،کار و کسب

 ينگهـدار  و حفـظ  و افتتـاح  يبرا هیسرما و میزان کار و کسب اندازي منظور راه

 قـرار  یبررسـ  مـورد  یاتیعمل و یمطالعات يهانهیهز ،يگذارهیسرما هیتوج و آن

  .رندیگ یم

 يانقشـه  رنـد؛ یگ قرار هم کنار در کامل به طور ،همانند موارد نیا چنانچه

 و جـود  کـار  و کسـب  توسعه نحوه و ندهیآ از ياندازچشم و دیتول تیموفق يبرا

 ،ینیکـارآفر  يهـا بسته هیته تیاهم و شده ذکر موارد به توجه با. داشت خواهد

 يهـا تیـ اولو اساس بر یسنت طب و ییدارو اهانیگ يفناور و علوم توسعه ستاد

 اعضـاء  ،متخصصـان  يهمکـار  با زیر ینیکارآفر يهابسته هیته به نسبت موجود

. دنمـو  اقـدام  حـوزه  نیـ ا شـمندان یاند و دکنندگانیتول ،هادانشگاه یعلم ئتیه

ـ ا بـا  مـرتبط  افـراد  ياقتصـاد  تـوان  و ییزااشتغال رشد در امر نیا است دیام  نی

  .شود واقع موثر حوزه

 ورا در شرایط کشت فضاي باز در مناطق گرمسیري؛ تولید آلوئه .1

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه .2

  گیاهان دارویی؛تخصصی مرکز آموزش  .3

  تولید نعناع فلفلی؛ .4

  تولید آویشن؛ .5
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 يآقـا  جنـاب  ارزشـمند  يهايهمفکر و هاتیحما از دانمیم الزم انیپا در

 اهـان یگ يفنـاور  و علـوم  توسـعه  سـتاد  محترم ریدب- عصاره حسن محمد دکتر

  .مینما تشکر -يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت یسنت طب و ییدارو

  یمیابراه یعل

   رکارگروهیدب و ستاد مشاور

  ینیکارآفر و يفناور توسعه
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  و يفناور توسعه یتخصص کارگروه ياعضا

  یسنت طب و ییدارو ناهایگ ینیکارآفر

  )یسنت طب و ییدارو اهانیگ يفناور و علوم توسعه ستاد ریدب(عصاره  حسن محمد دکتر

 ینیکارآفر و يفناور توسعه یتخصص کارگروه ریدب( یانیورک یمیابراه یعل مهندس

  )یسنت طب و ییدارو اهانیگ

  )گروه کار عضو(       پور میابراه محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      یگدلیب محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      پالوج یمجتب دکتر

  )گروه کار عضو(    يهاد دیس حاج رضا محمد دکتر

  )گروه کار عضو(      یدهقان رضا محمد مهندس

  )گروه کار عضو(      کن دیسف فاطمه دکتر

  )گروه کار عضو(      يکردافشار المرضاغ دکتر

  )گروه کار عضو(      یگنداب شهرام مهندس

  )گروه کار عضو(      ییعمو محمد یعل دکتر

  )گروه کار عضو(      یبیغ برزیفر مهندس

  )گروه کار عضو(      زاده ییرضا نیحس دکتر

  )گروه کار عضو(        ینجف فرزاد دکتر

  )گروه کار عضو(      رومندین پوراندخت دکتر

  )گروه کار عضو(        ولدان دیمج ردکت

  )گروه کار عضو(      انیهاد جواد دکتر

  )گروه کار عضو(        مهندس نوروزي

  )گروه کار عضو(        مهندس باستان

  )گروه کار عضو(        خصاب مهندس

  )گروه کار عضو(        نقدي بادي دکتر

  )گروه کار عضو(      اصالن عزیزي دکتر

  )گروه کار عضو(      جعفري عزیز دکتر

  )گروه کار عضو(        مفتاحی دکتر
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  مقدمه  

 مین نیازهاي خـود أجمعیت انسان در کره زمین رو به افزایش است. بشر براي ت

را بـر هـم    طبیعیهاي  اکوسیستم برداري بیشتر، و بهرهتر  و ایجاد مزارع گسترده

وحش شده  و حیات گیاهان خودرو نابودي خاك،، ها زده و موجب تخریب جنگل

بـرداري متکـی بـر تکنولـوژي      بهـره هاي  روش، مدت است. ممکن است در کوتاه

پـر بـازده باشـد امـا پایـدار نبـوده و باعـث         ی،عماشینی و مواد شیمیایی مصنو

ولیـد بیشـتر و در عـین    ت ،یکم و بیست قرن آغاز آلودگی محیط خواهد شد. در

زیست موضوعاتی است که تعادل آنها مورد توجه انسـان قـرار    حال حفظ محیط

 توانـد راهکـار مناسـبی باشـد.     مـی  گرفته است. در این راستا مبارزه بیولـوژیکی 

پارازیتوئیــد هـاي   سـهم زنبــور  حشـرات حشــره خـوار،  در بـین مجموعـه غنــی   

از نظـر   Coccenelidaeهـا   دوزكکفش Chrysopaتریکوگراما، شکارچی کریزوپا 

کارایی تکنولوژي تولید انبوه و وسعت کاربرد در مقـام اول قـرار دارد. پـرورش و    

ذهـن حشـره    ،صد سال است کـه در دنیـا   نزدیک به رهاسازي زنبور تریکوگراما

خصوصی را به خـود مشـغول کـرده    هاي  باغداران و شرکت، کشاورزان، شناسان

  است.

مختلـف زنبـور   هـاي   جمعـت آفـات، امـروزه گونـه     براي کنترل بیولوژیـک 

مختلـف  هـاي   در امـر مبـارزه بـا گونـه     گراما از اهمیت زیـادي مخصوصـاً  تریکو

 .هستند برخوردار Noctuidae و pyralidaeهاي  از خانوادههایی  پروانه

 ،کننـده  این امر براي پرورش، تکثیر انبوه و رهاسـازي ایـن عوامـل کنتـرل    

   .سطح جهان و ایران فراهم نموده استزمینه مساعدي را در 

سـطح زیـر پوشـش جهـانی زنبـور       المللـی  طبق آمارهاي اعالم شـده بـین  

میلیون هکتار مزرعـه، بـاغ، جنگـل و     70تا  20گراما ساالنه با نوسان بین تریکو
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میلیـون هکتـار   10باشد و کشورهاي شوروي سابق و چین بـا بـیش از    می مرتع

  دهند. می مقام اول را به خود اختصاصکاربرد تریکوگراما در جهان 

کثیـر انبـوه در انسـکتاریم و    آوري زنبـور از طبیعـت، پـرورش و ت    با جمـع 

زنبورها در مزارع ، ریزي آفات مورد نظر سازي در سردخانه، در مواقع تخم ذخیره

  .شوند می و باغات رهاسازي

هـاي   انـه ریزي در تخم پرو تخم ) با ایجاد سوراخ و1زنبور تریکوگراما (شکل

کرم ساقه خوار ذرت کرم غوزه پنبـه کـرم   ، خوار برنجکرم برگ ،کرم ساقه خوار

پس از طـی مراحـل الرو    کرم گلوگاه انار، زندگی فعال انگلی را سپري و سیب و

  .کند می شفیره به صورت حشره بالغ خارج شده و از خسارت آفات جلوگیري و

  

 تریکوگراما جنس بندي رده جایگاه

Trichogramma  
Scientific classification  

Animalia  Kingdom:  
Arthropoda  Phylum:  

Insecta  Class:  
Hymenoptera  Order:  

Apocrita  Suborder:  
Chalcidoidea  Superfamily:  

Trichogrammatidae  Family:  
Trichogramma  Genus:  

  تریکو گراما خصوصیات خانواده

کمتر از یک میلیمتـر هسـتند و بـه راحتـی از     حشراتی بسیار کوچک، به طول 

شوند. بـر خـالف سـایر     می روي پنجه سه بندي، از سایر زنبورها تشخیص داده

خـود بـه    حشرات این زیر راسته، شکم در زنبورهاي این خانواده در تمام عـرض 

اندازه بسـیار کوچـک ایـن حشـره      ، دلیل این امر قفسه سینه متصل شده است.

  است.
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ها  بندي بال کمتر از هفت بند دارد. رگ بورها کوتاه و معموالًشاخک این زن

اما در متن بال، یک سـري موهـاي ریـز وجـود      به طور کامل تحلیل رفته است؛

بـال   اند و شباهت زیادي به رگ قرارگرفته دارد که به صورت خطوط طولی منظم

  دارند.

ستند و در حشرات این خانواده نیز همگی پارازیتوئید تخم سایر حشرات ه

کنترل بیولوژیکی آفات از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند. مهمترین جنس این 

گونـه از آن در نقـاط مختلـف     180است که بـیش از   Trichogrammaخانواده 

بـه صـورت کـاربردي بـراي     هـا   دنیا گزارش شده است. تعداد زیادي از این گونه

 .گیرند می مورد استفاده قرار ...و Lepidoptera ،Hemipteraهاي  آفاتی از راسته

  

  

  

  

  

 
 

R1 

R4+5 

MA 

Cu1 

Cu2 

1A 

2A 3A 
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که هایی  موفقیتترین  یکی از بزرگ

در زمینه کاربرد ایـن حشـره در کنتـرل    

بیولوژیک به دست آمده است، استفاده از 

اثر القاي بکرزایی باکتري ولباخیـا اسـت   

بـه تولیـد   هـا   که تا حد زیاد نیاز شـرکت 

حشره نر و یا تولید یـک نسـبت جنسـی    

  است. کرده ي آن را برطرفدقیق برا

بــاکتري ولباخیــا، در حشــراتی کــه 

ــال    ــا ممانعــت از انتق ــل هاپلودیپلوئیــدي هســتند، ب ــد مث داراي سیســتم تولی

دختري در جریان اولین تقسـیم میتـوز سـلول تخـم     هاي  به سلولها  کروموزوم

شود. این پدیده تحـت   می هاپلوئید، باعث تبدیل شدن این نتاج به حشرات ماده

محققـان   شود. می ) شناختهParthenogenesisinductionان القاي بکرزایی (عنو

از زنبـور تریکوگرامـا   هـایی   با استفاده از این خصوصیت، موفق به تولید جمعیت

درصد آنها ماده بوده و بدون نیاز به جنس نر، اقدام به  90که تا بیش از اند  شده

  کنند. می تولید نتاج دیپلوئید

جنس تریکوگرامـا  هاي  نهاز مهمترین گو

، T.maidos ،T. evanescenتـوان   می ایران در

T.brassicae  وT.ostriniae     نام بـرد کـه بـر

 روي تخم چندین گونه از آفـات مهـم راسـته   

بالپولک داران از جمله کرم ساقه خـوار بـرنج،   

کرم ساقه خوار اروپایی ذرت، شـپ پـره تـک    

ــم و   ــفیده کل ــرنج، س ــه اي ب ــت ...نقط  فعالی

  کنند. یم
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اسـت کـه    Megaphragmaمهـم ایـن خـانواده،    هـاي   یکی دیگر از جنس

میلیمتـر طـول دارنـد و همگـی پارازیتوئیـد تخـم        0/2آن کمتـر از  هـاي   گونه

  هستند.ها  تریپس

  
  TRICHOGRAMMA BRASSICAE شده پارازیت هاي تخم .1 شکل

  

  
  TRICHOGRAMMA EVANESCENS .2 شکل

  

  
 .TRICHOGRAMMA ON AN EGG OF UTETHEISA .3 شکل
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 بیولوژي و اکولوژي زنبور تریکوگراما

کنـد.   مـی  آور در محصوالت کشاورزي را پارازیـت  زیانهاي  این زنبور تخم پروانه

بـه   ؛الرو این زنبور زندگی انگلی دارد و غـذاي آن محتویـات تخـم آفـت اسـت     

ـ     پارازیت زنبور هیچهاي  همین دلیل تخم دارد و در گونه زیـانی بـراي گیاهـان ن

  .کند می نتیجه آزادانه رشد

گذارد بستگی بـه   می تعداد تخمی که زنبور تریکوگراما در داخل تخم آفت

که روي تخم بید غالت فقط یک تخـم    طوريبه (آفت) دارد  اندازه تخم میزبان

میزبـان در نتیجـه   هـاي   گذارد. تخـم  می عدد تخم 4تا  2و روي تخم هلیوتیس 

اي تیـره مایـل بـه     تغذیه از جنین آفت به رنگ تیره (قهـوه  فعالیت الرو زنبور و

  .آید می سیاه) در

ـ  ؛شـود  مـی  چرخه زندگی تریکوگراما از تخم تا خروج زنبور سریع انجام ه ب

درجـه   28روز، در دمـاي   8درجه در مدت  30-32که در درجه حرارت   طوري 

روز بـه   14درجـه حـدود    22درجه یازده روز و در دمـاي   25روز، در  9حدود 

درجـه و رطوبـت    22-25انجامد. دماي بهینه بـراي رشـد ایـن زنبـور      می طول

  .باشد می 75%-80%

در حالی که بید غـالت   ؛عدد تخم بگذارد 80تا  50تواند از  می حشره ماده

ریـزي   درجه تخـم  14از تر  و پایین 35گذارد. در دماي باالتر  می تخم 50تا  25

درجه بـه کلـی قطـع شـده و زنبـور       10دماي زیر شود و در  می به ندرت انجام

  شود. می فعالغیر
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  زندگی چرخه .4 شکل



24    

  

  

  

  

 

تریکوگرامازنبور بسته کار آفرینی تولید   

 

  
  زندگی چرخه .5 شکل

  

  

  

  

  



25  

    
 

تولید زنبور تریکوگرامابسته کار آفرینی   

 

  
  زندگی چرخه .6 شکل

 ماتشخیص جنسیت زنبور تریکوگرا

باشــند.  مــی زنبورهـاي نــر و مــاده بــه راحتــی از روي شـاخک قابــل تشــخیص  

متورم و داراي موهـاي کوتـاه و    ،زنبور ماده کوتاه، خمیده و در انتهاهاي  شاخک

داراي  ،ولـی در زنبورهـاي نـر، شـاخک بلنـد و در انتهـا       ؛باشند می ظریف و کم

 به راحتی در زیـر بینـی کـولر بـا بـزرگ     ها  . شاخکباشد می موهاي بلند و زیاد

 د.شو می دیده 20تا  10نماي 

  



26    

  

  

  

  

 

تریکوگرامازنبور بسته کار آفرینی تولید   

 

  
  

 



27  
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 مازنبور تریکوگرا مراحل پرورش

 

 

  ساختمان انسکتاریوم  

مجزا باشد تا در طول مراحل تولیـد  هاي  باید داراي اتاق ،ولید تریکوگرامامحل ت

. دمتفـاوت را داشـته باشـ   هـاي   تداخل ایجاد نشود و امکان کنترل دما و رطوبت

زیرا سـیتوتروگا آفـت    ؛و منافذ را باید با پارچه یا مقواي مشکی پوشاندها  پنجره

  انباري بوده و به تاریکی عالقه بیشتري دارد.

و هـا   تمام اتاق و مین نماییمأمنبع نوري اتاق پارازیت را نیز باید خودمان ت

  د.کرباید هواکش داشته باشد تا بتوان تهویه مناسبی اعمال ها  سالن

بخـاري   صـورت اسـتفاده از   در کـه  بهترین سیستم گرمایش شـوفاژ اسـت  

  گونه گازي از آنها متصاعد نشود. گازي یا نفتی باید دقت کرد که هیچ

براي خنک کردن نیز از کولر گازي (در مناطق مرطوب) و یا کولر آبـی (در  

تـوان از   مـی  مین رطوبـت مـورد نیـاز   أبراي ت و شود می مناطق خشک) استفاده

  رطوبت ساز (سرد یا گرم) استفاده کرد.هاي  دستگاه
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در هـا   سردخانه (براي نگهداشتن تخم شامل انسکتاریوم تجهیزات دیگر در

آزمایشگاه کوچک داراي لـوپ یـا بینـی کـولر و پتـري دیـش و        درجه)4دماي 

اشـتن یـک   البتـه د ( .باشـد  مـی  آزمایش بزرگ و همچنین آون بـزرگ هاي  لوله

 ).ضرروري است وجود یک لوپ اما ؛آزمایشگاه کامل در انسکتاریوم لزومی ندارد

  سازي لوازم مورد نیاز آلوده

  روي آن قرار دهیم.که سبدها را هایی  براي ساختن قفسهنبشی: . 1

  .براي شستشوي جوهاسبد یا آبکش: . 2

تـوان از   هـا مـی   براي کـاهش هزینـه   که سازي براي آلودهسینی آبکش: . 3

  سازي استفاده کرد. پالستیکی معمولی نیز براي آلودههاي  آبکش

  بهتر است جو درشت و تمیز باشد.جو: . 4

احتمـالی از جـو   براي تمیز کردن و جـدا کـردن خـار و خاشـاك     الک: . 5

صورتی که جو تمیز تهیه شود نیازي به الـک نخواهـد    شود. در می استفاده

  بود.

  .براي شستشو و ضدعفونی جوها با کنه کشلگن: . 6

  .قرص فستوکسین. 7

  .کشی تخم سیتوتروگا براي وزنرازوي دقیق: ت. 8

  .تخم سیتوتروگا. 9

شده سـیتوتروگا کـه   آوري الروهاي تفریخ  براي جمعباریک: هاي  میله. 10

  .اند سازي آویزان شده آلودههاي  از سینی

  .سنج دماسنج و رطوبت. 11
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  سازي روش آلوده

شـرات  بـه ویـژه ح   باید اتاق را از هرگونه آلودگی ؛سازي قبل از انجام عمل آلوده

 48قرص فستوکسـین بـه مـدت     5تا  3پاك کنیم. سپس به ازاي هر متر مربع 

ر صورت وجـود النـه مورچـه توسـط سـم سـوین اتـاق را        ساعت قرار دهیم و د

شستشو دهیم (توجه داشته باشید که فستوکسین بسیار سـمی و بـراي انسـان    

خطرناك است، بنابراین رعایـت مسـائل ایمنـی و اسـتفاده از ماسـک ضـروري       

نیـز از آن مکـان بـراي پـرورش حشـرات       است). در نهایت در صورتی که قـبالً 

 .نمـاییم  مـی  گیري از شیوع کنه با سم نئورون سمپاشـی استفاده شده براي جلو

عدد قرص فستوکسین به  1کیلویی  50براي ضدعفونی جوها به ازاي هر کیسه 

گذاریم و آنها را در یک اتاق در بسته یا زیر پالستیک بدون  ساعت می 48مدت 

دهیم. پس از ضـدعفونی جوهـا را بـه انـدازه مشـخص (بسـته بـه         منفذ قرار می

 کیلـوگرم در هـر سـبد) در هـر آبکـش      6تـا   3 خریداري شده معموالً سبدهاي

شوییم بدین ترتیـب کـه آبکـش حـاوي جوهـا را       یم و با آب به خوبی می یزر می

جوهـا را بـه هـم زده و شستشـو      داخل لگن پر از آب نموده و بـا دسـت کـامالً   

در  4پرمنگنات  زنی جوها را در محلول میدهیم. سپس جهت جلوگیري از جوانه
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آون بزرگ داشته باشیم  که کنیم. در صورتی می ور ثانیه غوطه 10هزار به مدت 

پس از فستوکسین زدن به مـدت   توان جوها را می جاي استفاده از پرمنگناته ب

  .درجه قرار داد 80ساعت در دماي  24

پس از جذب رطوبت و دندانگیر شدن جوها (در اثر فشردن یک دانـه جـو   

ها روي جو بماند ولـی از هـم نپاشـد) زمـان مناسـب       ندانبین دو دندان جاي د

زنـی و کپـک    رسد. در این مرحله دقت در مـورد جوانـه   می سازي فرا براي آلوده

  .زدن جوها بسیار الزم است

گـرم   4جو، کیلوگرم  3در هر سینی یا آبکش به ازاي هر  سازي براي آلوده

سـازي   ها بالفاصله پس از آلوده باید توجه داشت که تفریخ تخم ؛گذاریم تخم می

مین أزدن جوها جلوگیري شود. به منظور تـ  زنی یا کپک صورت پذیرد تا از جوانه

کنـیم. در صـورتی کـه     مـی  سـاز اسـتفاده   سـازي از رطوبـت   رطوبت اتاق آلـوده 

پاشـی کـرده و خـیس نگـه      آب ساز نداشته باشیم باید کف اتاق را مرتبـاً  رطوبت

  .داریم

کنیم. نفوذ الروها بـه   می آوري و نابود تخم را جمعهاي  هپس از تفریخ، ورق

روز بسته بـه   10الی  7سازي در حدود  از زمان آلوده معموالً جوهاي  داخل دانه

انجامد. در این زمان الروها ممکن است  می دما و رطوبت محیط و جوها به طول

 در این زمان خارج و آویزان شوند،ها  تنند از سینی آبکش می توسط تارهایی که

آوري و به داخـل   باریک جمعهاي  هاي پایینی را توسط میله توان الرو آبکش می

  .برگرداندها  آبکش

سازي که الروهـا بـه داخـل جـو نفـوذ کردنـد،        روز پس از آلوده 10حدود 

کنـیم. ایـن عمـل را هـر روز بایـد       می دهی به جوها شروع به هم زدن و رطوبت

  .مین شودأیه الزم در جوها تانجام دهیم تا رطوبت و تهو

 سـازي انجـام   روز پـس از آلـوده   22مرحله انتقال به داخل کاورهـا حـدود   

بـه اصـطالح پـیش پـرواز ظـاهر شـده و       هاي  شود. در این زمان اولین پروانه می
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 .گـردد  مـی  بالفاصله عمل انتقال که در ادامـه توضـیح داده خواهـد شـد انجـام     

ز باید تاریک باشد و بهتر است در جلوي درب سازي در طول شبانه رو اتاق آلوده

 .هر اتاق یک زیرپایی کـه مـدام بـه محلـول نئـورون آغشـته شـده قـرار گیـرد         

 .شـود  مـی  درصـد توصـیه   80و رطوبت باالي  27سازي حدود  دماي اتاق آلوده

ــوده  ــین درصــد آل ــراي تعی ــی ســازي ب ــوانیم  م ــکافته و   100ت ــه جــو را ش  دان

  ا بشماریم.الرودار رهاي  دانه تعداد

، جـایی کـه   يسـاز  اتاق آلـوده 

جوهاي ضدعفونی و شسته شـده را  

کنیم تـا   می با تخم بید غالت آلوده

هـاي   بعد از حدود بیست روز پروانه

  بالغ از داخل جو خارج شوند.
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بالفاصـله جوهـا را بـا سـم      ،پـیش پـرواز  هاي  پس از مشاهده اولین پروانه

هـا را   ریزیم و قاب می نگهداريهاي  اخل قابکنیم و به د می کش ضدعفونی کنه

 کنیم. می گیري آویزان داخل کاور یا همان اتاقک پروانه

  لوازم مورد نیاز

، حلـب، تـور   2*2آهنـی  هـاي   توان از میلـه  می کاور: براي ساختن کاور. 1

پارچه اي سفید یا سیاه رنگ استفاده نمود. البتـه در صـورتی کـه از آلومینیـوم     

  .تري قابل استفاده خواهد بود براي مدت طوالنی استفاده کنیم

  سانتیمتر 120*120*80ابعاد کاور: 

  سانتیمتر 120طول پایه: 

  سانتیمتر 120*90*80ابعاد قیف پایین کاور: 

  سانتیمتر 15تونل زیر قیف: 

  سانتیمتر 10فواصل بین قابها: 

اي اسـت از جـنس چـوب یـا آلومینیـوم و تورهـاي فلـزي         قاب: وسیله. 2

 9شود کـه گنجـایش    می اي ساخته میلیمتري. قاب به گونه 2الوانیزه با منافذ گ

کیلوگرم جو آلوده را داشته باشد. باید توجه داشت که ته قاب بایسـتی بسـته و   

  .شود می قاب قرار داده 10باالي آن باز باشد. در هر کاور تعداد 
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  رها را مشاهده کنید.و کاوها  توانید نماي کلی قاب می گیري سالن پروانه در

پـیش پـرواز (اولـین بیـدهاي بـالغ کـه روي       هـاي   به محض ظهور پروانـه 

هـا   د. بدین منظور آبکشکرشود) باید اقدام به عمل انتقال  می مشاهدهها  آبکش

ور کرده و چند ثانیه به هـم   در هزار غوطه 2نئورون  حاوي محلول لگن درون را

  .زنیم می

ه جو یک الرو زنده وجود دارد باید از روي هـم  به دلیل اینکه داخل هر دان

ها براي نقل و انتقال خودداري کنیم تا باعث از بین رفتن الروها  گذاشتن آبکش

  .نشویم

در این زمان بهم زدن جوها در روز و شب به دفعات براي خشـک شـدن و   

اگر جوها خشک نشده باشـند داخـل کـاور کپـک     ي است. هوادهی بسیار ضرور

  زنند.   می

کنـیم. بایـد توجـه     می خالیها  را به داخل قابها  ساعت آبکش 24پس از 

ها، جوهاي پـایین ریختـه لگـد نخـورد زیـرا ایـن        کرد که در حین پر شدن قاب

  .شوند می جوها حاوي الرو بوده و به راحتی له

قـاب   10ها تعداد  پس از پر شدن قاب

کنیم. کاورها بایـد   می را به یک کاور منتقل

ــدع  ــبال ض ــب   ق ــط چس ــده و توس فونی ش

ماستیک تمامی درزهاي آنها پر شده باشـد،  

از هر سوراخی استفاده کرده و ها  زیرا پروانه

ها کاور را  شوند. پس از انتقال قاب می خارج

ــوري  ــه تـ ــط پارچـ ــی توسـ ــانیم  مـ   پوشـ

 یا اگر براي آن درب توري ساخته باشیم آن

  بنـــــدیم و از بســـــته بـــــودن  مـــــی را

 .شـــویم مـــی هـــر گونـــه درز و منفـــذ مطمـــئن کامـــل آن و عـــدم وجـــود
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در زیر هر کاور در پایین قیف یک تونل کوچک حلبی وجود دارد که آن تونل را 

طرف، سـه راهـی را بـا تـوري و      متصل کرده و در دو 16به یک سه راهی پلیکا 

 پوشانیم. براي اتصال این سه راهی به تونـل از تیـوپ ماشـین اسـتفاده     می کش

  .که سه راهی با زمین تماس نداشته باشدشود. دقت شود  می

 گیري پروانه

 درجـه و رطوبـت نسـبی هـوا حـدود       24الـی   23بایـد گیـري   دماي اتاق پروانه

   .سنج الزم است در این اتاق دماسنج و رطوبت که درصد باشد 70

 از جو و پرواز در داخـل کـاور، توسـط دسـتگاه    ها  بعد از خارج شدن پروانه

 کم کـم بـه طـرف   ها  کنیم. بدین ترتیب پروانه می گیري وانهپمپ باد اقدام به پر

 ریـزیم.  را میا به قیف آنههایی  قیف هدایت شده که همزمان با آن با زدن ضربه 

 یم رگیـ  بـه داخـل سـه راهـی مـی      را وارد سه راهـی شـدند  ها  وقتی همه پروانه

اي را  دبـه  اي خارج نشـود  تا پروانه کنیم  می را محکم را جدا کرده و درب آن آن

باید از قبل بدین صورت تهیه کنیم که نصف آن را بریده و ته آن دبه را با توري 

 داخل سه راهـی را بـه داخـل ایـن دبـه خـالی      هاي  و کش مسدود کنیم. پروانه

بریم. هـود را روشـن    کنیم و جهت انجام عمل پرزگیري زیر دستگاه هود می می

دهیم تا بـال و پـرز    می به آرامی تکان را در زیر آنها  کرده و دبه محتوي پروانه

در حـین ایـن عمـل    هـا   الک شود. در این زمان باید مراقب بـود پروانـه  ها  پروانه

از پمـپ بـاد   هـا   بـراي گـرفتن پروانـه    .بیرون نیایند و حداکثر پرزها گرفته شود

 کنیم. می استفاده
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ت کردیم آنهـا  ها را به سمت سه راهی انتهاي کاور هدای بعد از اینکه پروانه

  کنیم. را داخل ظرفی جمع می

 

  
سپس زیر دستگاه هود یا هواکش با تکان دادن ظرف اقـدام بـه پرزگیـري    

  کنیم. می

 گیري تخم

پالسـتیکی داریـم کـه دو طـرف آن بایـد بـا       هـاي   گیري نیاز به قیف براي تخم

ارج نتواننـد خـ  هـا   پوشانده شود تـا پروانـه  شده با کش تهیه  که قبالًهایی  توري

  بهتر است. شوند و

کـه  هـایی   قیف و باید دار کنیم را به منظور عبور هوا و تهویه سوراخها  قیف

را از داخـل  هـا   مرتب روي یک صفحه مسطح قرار داده و پروانـه  ؛ایم آماده کرده

داخـل هـر قیـف بـه      هـا  کنیم. میزان پروانه می دبه پرزگیري به داخل آن خالی

قیف را بپوشاند به طوري کـه   نه سطح توري کفمقداري است که یک الیه پروا

  .روي هم نباشند

ضدعفونی شده و تمام منافذ آن گرفته شده  از قبلباید ؛گیري نیز اتاق تخم

بندي اتاق باید طوري باشد کـه در هـر    باشد و هیچ نوري وارد اتاق نشود. قفسه

قه از قفسـه  را جابجا کرد. بهتر است بلندي هر طبها  قفسه بتوان به راحتی قیف

کاغذهاي غیر روغنی ها  سانتیمتر از بلندي قیف باالتر باشد. روي قفسه 5حدود 
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الی  3دهیم. از هر قیف  می را روي آنها قرارها  گذاریم و قیف به ابعاد ته قیف می

را عوض کنیم. روز ها  شود و هر روز باید کاغذهاي زیر قیف گیري می روز تخم 4

  .کند را تولید میا ه بهترین تخم دوم معموالً

 باشـد.  می عبارت دیگر طول عمر هر کاور تا یک ماه  هگیري یا ب مدت پروانه

گیري در اواخر دوره کاهش یابد دیگـر موقـع باطـل     البته زمانی که میزان پروانه

کردن کاور است. این زمان ممکن است حدود روز بیست و پنجم باشـد. در هـر   

 وز نگه داشت زیرا خطـر شـیوع کنـه افـزایش    ر 30را بیش از  صورت نباید کاور

  .یابد می

گیري بسیار حساس است، کاغذها بایـد خشـک بـوده و درجـه      مرحله تخم

  .درصد بیشتر نباشد 60و رطوبت از  24محیط از  حرارت

آزاد (بـه اصـطالح خـودم    هـاي   نکته قابل توجه این است که تمـام پروانـه  

زیـرا باعـث گسـترش     ؛آوري شوند عولگرد) توسط جاروبرقی باید جمهاي  پروانه

  .گردند می آلودگی

  
 پالستیکی براي تخم گیريهاي  قیف .7شکل 
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اي کـه فقـط    به انـدازه  پاشیم می گیري تخمهاي  را درون قیفها  بعد پروانه

  دهیم. می باشد قرار یک الیه پروانه زنده داخل هر قیف

 

  
خـود را  هـاي   خـل آن تخـم  داهاي  گذاریم تا پروانه می را روي کاغذها  قیف

  .روي کاغذ بگذارند

  
  گرفته شده از بید غالتهاي  تخم. 8شکل 
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 سوش محلی تریکوگراما

تـوانیم اقـدام بـه     می ی که تریکوگراماي پرورشی رهاسازي نشده استقدر مناط

هاي پارازیته آنهـا را   دن تریکوگراماي محلی نماییم که پس از یافتن تخمکرپیدا 

مـزارع بـرنج عـالوه بـر      از رمثال بـه غیـ   ؛دهیم می ایش پرورشآزمهاي  در لوله

هاي کرم ساقه خوار پارازیت شده در خود مزرعـه   جستجو براي پیدا کردن تخم

هاي هرز اطراف و همچنـین مـزارع صـیفی نزدیـک بـه آن را       باید در میان علف

مورد بررسی و کاوش قرار دهیم و در مزرعه پنبه بـراي یـافتن تخـم هلیـوتیس     

ارازیته باید مـزارع پنبـه، یونجـه، ذرت و گوجـه فرنگـی را جسـتجو کنـیم یـا         پ

کننـد بـراي پیـدا کـردن      می زنبورهایی که در باغات روي آفات درختان فعالیت

هاي هرز پایین و اطراف درختان را نیز جستجو کرده تـا   تخم پارازیت، باید علف

  .هاي پارازیت را پیدا نماییم تخم

بـدین   ؛توان اقدام به شکار زنبورهاي بومی نمود می نیزگذاري  از طریق تله

هاي میزبان (بیـد غـالت یـا افسـتیا یـا میزبـان        حاوي تخمهایی  ترتیب که برگه

اصلی) را در مزارع یا باغاتی که احتمـال وجـود تریکوگرامـا دارد گذاشـته و روز     

ازیت شـده  نماییم. پس از چند روز اگر تخمی پار می آوري آنها بعد اقدام به جمع

  .شود می باشد تغییر رنگ داده و تیره

بـدین   ؛توان اقدام به شکار زنبورهاي بومی نمود می گذاري نیز از طریق تله

میزبان (بید غالت یـا افسـتیا و یـا میزبـان     هاي  حاوي تخمهایی  ترتیب که برگه

گذاشـته و روز  هسـت  اصلی) را در مزارع یا باغاتی که احتمال وجود تریکوگراما 

نماییم. پس از چند روز اگر تخمی پارازیت شـده   می آوري آنها عد اقدام به جمعب

  .شود می باشد تغییر رنگ داده و تیره

هاي  مختلف در داخل لولههاي  پارازیت به روشهاي  پس از جداسازي تخم

  :کنیم می آزمایش آنها را پرورش داده و مطابق جدول زیر آماربرداري
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 تاریخ منطقه نوع گیاه مقدار تخم آفت م پارازیتهمقدار تخ پارازیت درصد

      
      

  

اگر بخواهیم در آزمایشگاه تخم پارازیتـه روي میزبـان اصـلی داشـته     

ریزي اسـت بـا زنبـور تریکوگرامـا در      باید پروانه آفت را که در حال تخم ؛باشیم

  .پرورش قرار دهیمهاي  داخل جعبه

پیدا شده است بعد از پارازیـت نمـودن   زنبورهاي سوش که براي اولین بار 

% ریختـه و  75میرند که این زنبورها را داخل الکل  می روز 4-5 پس از ؛تخم ها

  .زنند می براي شناسایی اتیکت

بیشترین فعالیت تریکوگراما در بهار تا اوایل پاییز است که البتـه در طـول   

آوري  ین زمان جمع. بهتریابد می گرم تابستان این فعالیت کاهش روزهاي بسیار

  .شود می شهریورماه است که حداکثر فعالیت تریکوگراما مشاهده تریکوگراما

  سازي زنبور تریکوگراما ذخیره

 مامدت تریکوگرا نگهداري کوتاهالف) 

توان تریکوگراما را در  می درصد 85-90درجه و رطوبت  2-4در شرایط حرارتی 

ي نمـاییم. در فـاز پـیش    فاز پیش شـفیرگی در یخچـال معمـولی هـم نگهـدار     

سـازي نمـود؛    توان اقدام به ذخیـره  می روز 30-40شفیرگی و شفیرگی به مدت 

روز نگهداري کنـیم. در مـدت نگهـداري،     10توانیم بیش از  نمی اما در فاز بلوغ

  .آمد وجود نخواهد هگونه اثر منفی در بیولوژي تریکوگراما ب هیچ
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  ب) نگهداري بلندمدت تریکوگراما

اشتن درازمدت در مرحله فعال تریکوگراما امکان نـدارد. بـراي اینکـه ایـن     نگهد

  .سازي کنیم را به مدت زیاد ذخیره زنبور

تریکوگرامـا در طبیعـت    .را بـه دیـاپوز ببـریم    باید در حالت نیمه فعال آن

کند. در مرحله الروي در زمانی که تغذیه قطع شده و هنـوز   می زمستان گذرانی

  رود. می رگی وارد نشده، در پاییز به دیاپوزبه مرحله پیش شفی

سازي داراي اهمیـت اسـت.    ایجاد چنین حالتی در آزمایشگاه براي ذخیره 

 .شود بایـد شـرایط فیمـابین طبیعـت و آزمایشـگاه باشـد       می شرایطی که ایجاد

که این ترکیب کمک شایانی به مـا خواهـد نمـود تـا همگـام بـا طبیعـت قـدم         

  .برداریم

باید رشد اولیه الروها را به دیاپوز ببریم که براي این منظـور   در مرحله اول

 10درجـه در روز و   23تخم پارازیته را بعد از یـک الـی دو روز اول در حـرارت    

سـاعت تـاریکی    8سـاعت روشـنایی و    16درصد و  80درجه در شب با رطوبت 

  .نگهداري کنیم

درجـه   10مرحله دوم یعنـی مرحلـه رشـد الرو (سـنین اول) در حـرارت      

 هفته این حالت تبدیل به فاز پیش شـفیرگی  4الی  3شود و بعد از  می نگهداري

تـوانیم   می %50-80درجه و با رطوبت  2-3شود و در این مرحله در حرارت  می
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 گونه تغییرات منفی در زنبـور ایجـاد   ماه نگهداري کنیم که هیچ 7تا  6به مدت 

  .شود نمی

دیاپوز نباید مدت از دو ماه کمتـر باشـد    براي خارج کردن زنبورها از حالت

 مختلـف قـرار  هـاي   ها را در درجه حرارت روز تخم 9تا  7این مرحله طی  که در

درصـد از زنبورهـا حرکتشـان     95تـا   70در چهـار روز اول   دهیم که اصـوالً  می

را یک دفعـه در شـرایط بهینـه رشـدي قـرار      ها  (نباید تخم کهشود می مشخص

  دهیم).

  

  پارازیت

 هاي بید غالت کـه توسـط زنبـور تریکوگرامـا پارازیـت شـده و سـیاهرنگ        خمت

گیرنـد. بـدین منظـور     مـی  در نهایت در کارت زنی مورد استفاده قرار و شوند می

شود آماده کنیم. شایان ذکـر   می کابین نامیده که اصطالحاًهایی  باید ابتدا اتاقک

کنتـرل   حـت شـرایط کـامالً   ت را انتقال اولیه به کابین آن سوش است که قبل از

  .شده و مطمئن در حد کافی تکثیر نمود و سپس به کابین منتقل کرد
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 اتاق پارازیت (کابین)

 ایـد  کابین بسته به اتاق پارازیت که در ساختمان انسکتاریوم در نظر گرفته ابعاد

 روبـروي  ام دست آورده هاما بهترین ابعاد که من به تجربه ب ،تواند متغیر باشد می

بـه   4*3متر است که در یک اتـاق   2متر و به ارتفاع  3*1گذاشت به جاي  هم

بـه   یک مکعب مسـتطیل ها  است که توسط نبشی بت دو کابینتوان  می راحتی

هـاي مهتـابی را قـرار     دو سري المـپ  ابعاد فوق ساخته، سپس با پارچه بین آن

  .داد

آن  یک طـرف  نحوه ساخت بدین صورت مشکی یک چادر کعبی شکل که

بایـد طـوري باشـد     پوشانیم. ابعاد سلفون می با سلفون شفاف دوخته شده است،

  هاي مهتابی قرار گیرد.   روبروي المپ که دقیقاً

 گیـریم  سانتیمتر در نظر می 20ها داخل اسکلت چوبی را  فاصله بین المپ

 3*2طرفه داشته باشـیم ابعـاد کـابین را     در صورتی که بخواهیم یک کابین دو

نظر بگیریم و دو سوي آنرا سلفون شفاف بکشیم. در این حالت کابین در  متر در

طـرف آن   مین نـور دو ردیـف المـپ در دو   أگیرد و منبـع تـ   می وسط اتاق قرار

  خواهد بود.
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توان از فویل آلومینیومی در باالي اسـکلت   می براي جلوگیري از پخش نور

طوح پنجره کابین متمرکز مهتابی استفاده نمود و بدین ترتیب نور را در تمام س

 و زنبورها از نـخ محکـم و گیـره لبـاس اسـتفاده     ها  ساخت. براي قرار دادن تخم

  .کنند می

تخـم را  هـاي   و زنبورها بدین صورت است که برگهها  روش قرار دادن تخم

که روي برگه (که تخم به آن چسبیده) به سمت پنجره و چسـبیده بـه    طوري هب

 5کنند. هر برگه تخم سیتوتروگا بـه مـدت    می یزانسلفون باشد توسط گیره آو

سـمت   داریـم. در  ماند و در روز ششم آن را بـراي بـرش برمـی    می روز در کابین

کنـیم و چـون    مـی  را آویـزان هـا   هاي دیواره عقبی، سـوش  مقابل پنجره و به نخ

زنبورها نورگرایی مثبت دارنـد  

به طـرف پنجـره کـابین پـرواز     

ــم  ــرده و روي تخــ هــــا  کــ

 شـینند. ایـن عمـل باعـث    ن می

شـود کـه فقـط زنبورهـاي      می

  .بالدار ازدیاد نسل نمایند

بهتــرین دمــا بــراي اتــاق 

درصـد اسـت. در اثـر بـاال رفـتن دمـا        75-80درجه و رطوبت  24-25پارازیت 

شود. روش تشخیص بدین صورت است که زنبورهاي نـر بیشـتر    می نرزایی زیاد

 روي ســــــلفون پنجــــــره

مـاده   نشینند و زنبورهاي می

  .ها بیشتر روي تخم

ــان   ــه میزب ــد از اینک بع

ــا   ــالت یـ ــد غـ ــط (بیـ واسـ

سیتوتروگا) را پرورش دادیـم  
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تـوانیم اقـدام بـه تولیـد انبـوه       مـی  گیـري کـردیم   و به مقدار کـافی از آن تخـم  

 تریکوگراما نماییم.

عملیات تولید انبوه تریکوگراما داخل اتاقکی به نام کـابین (اتـاق پارازیـت)    

متر باشد، که یکی  2و ارتفاع  3، طول 1تواند به عرض  می د. کابینشو می انجام

 از اضالع طولی باید شفاف و بقیه تاریک (پوشیده با پارچه مشکی) باشد.

متر از ضـلع شـفاف کـابین یـک سـري المـپ        خارج از کابین به فاصله نیم

مین أا تـ دهیم تا نور مورد نیاز مـا ر  می سانتیمتر قرار 30مهتابی با فاصله حدود 

  کند.

حاوي تخم هاي  باید برگه

ــور   ــت ن ــیتوتروگا را در جه س

به سمت صفحه شفاف ها  (تخم

و به سمت نور) نزدیک صفحه 

ــاوي   ــه حـ ــرار داده و برگـ قـ

هاي از قبل پارازیت شـده   تخم

  .را با فاصله در پشت آن بگذاریم

 توانیم سه تا چهار برگه سیتو قرار دهیم. میبه ازاي هر برگ زنبور 

نسل  3تا  2س از اینکه پ

بــدین طریــق پــرورش دادیــم 

 زنبور را عقب کشـی هاي  برگه

کنــیم (بــه دیــواره عقبــی  مــی

کابین که یک متـر بـا صـفحه    

شــفاف فاصــله دارد آویــزان   

  کنیم) تا حشرات قوي تولید کنیم که قادر به پرواز و جستجوي شکار باشند می
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شـده و کاغـذ داراي    پارازیـت هـاي   درکاغذ داراي تخـم ها  تفاوت رنگ تخم

  پارازیت نشده.هاي  تخم

  هابرش برگه

پارازیـت شـده   هـاي   نحوه بـرش برگـه  

بسیار حائز اهمیت است زیرا این برش 

صورتی انجـام شـود کـه تعـداد      هباید ب

عدد تخم پارازیت شده براي هـر   600

تریکوکارت بریده شود. روش بـرش بـا   

روي برگه و ها  توجه به نوع توزیع تخم

پارازیت شده متفاوت خواهد بـود. ایـن مرحلـه بایـد بـه دسـت       هاي  تخم درصد

بـا لبـه نـازك    هـاي   برش بهتر است از قیچی در و کارگران مجرب صورت گیرد

آسـیب کمتـري   هـا   استفاده نمود تا به تخـم 

  .برسد

هاي  بعد از تولید مقدار مورد نیاز از برگه

کوچـک  هـاي   را به تکهها  پارازیت شده، برگه

زنیم بـه صـورتی کـه در هـر بـرش       برش می

 عدد تخم پارازیته باشد. 600تا  500حدود 

 زنیکارت 

ها چسبانیده سـپس   آنها را توسط چسب مایع به تریکوکارتها  بعد از برش برگه

آیـد بـر    مـی  به حسـاب ها  زبانه تریکوکارت را که به عنوان یک پوشش براي تکه

  .ها فشاري وارد نشود ه به تخمگردانیم. باید توجه شود ک می ها بر روي تخم
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هـا   مقدار چسب باید کم (به اندازه یک قطره) باشد تا باعث غرق شدن تخم

هاي آماده شده را در یک جعبـه سـوراخدار گذاشـته و روي جعبـه      کارت .نشود

 درجه انتقـال  4را به سردخانه با دماي   زنی را نوشته و آن تاریخ پارازیت و کارت

  .دهیم می

  
  

  
ها را روي تریکوکارت چسبانده و براي رهاسازي به سـمت بـاغ    رشسپس ب

  کنیم. حمل می
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در  روز اسـت.  9درجه حـدود   25سیکل زندگی زنبور تریکوگراما در دماي 

پارازیـت را بـرش بـزنیم بایـد در مرحلـه پـیش       هـاي   صورتی که بخواهیم برگه

ـ          ؛شفیرگی ه نگهـداري  یعنـی روز هفـتم ایـن کـار را انجـام بـدهیم. اگـر نیـاز ب

تـا   4توانیم آنها را در سردخانه با دمـاي   ها قبل از رهاسازي باشد می تریکوکارت

 درجه نگهداریم. 6

  
  بر روي درختها  نصب کارت. 9شکل 

    گیري گیري و تخم نکات ضروري در مراحل پروانه

و کاغـذها و  هـا   از خشـک بـودن قیـف   . را به حداقل رساندها  باید میزان پرز بال

بـراي  هـا   بازدید تصادفی قیـف . گیري اطمینان حاصل نمود محل تخم همچنین

و دالیل مرگ و میر (ویروس، رطوبت باال، حـرارت  ها  تخمین مرگ و میر پروانه

ها  گیري شود و نمونه نمونهها  ..) بهتر است که از پروانه.باال، گازهاي دیگر، کنه و

را از کـاور تهیـه   هـا   مونـه (ن در زیر بینی کولر به دقت مورد بررسی قـرار گیـرد  

هـا   مجزا بوده و چراغ این اتاقها  طور کامل از سایر اتاق هگیري ب اتاق تخم .کنید)

رطوبـت و دمـاي آن    .محکم بسته شـود ها  درب قیف .در طول روز روشن نشود

هـا، اتـاق کاورهـا (سـقف و      قبل از انجام عمل پر کردن قـاب  .مرتب کنترل شود
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هر اتاق باید پادري داشـته باشـد و اشـخاص     .ی شودکف) با سم نئورون سمپاش

  .ها تردد کنند با دمپایی مخصوص در اتاق نیز حتماً

اتصال سه راهی پلیکا بـه  هاي  گیري از محکم بودن لوله پس از انجام پروانه

از زمـین فاصـله داشـته    هـا   سه راهـی  .تونل زیر قیف کاور اطمینان حاصل شود

  .باشند

اطمینان از خشـک بـودن بـاد تولیـدي از     ها  ن پروانهنکته مهم در باد گرفت

پمپ است. به همین دلیل قبل از بادگیري پیچ تخلیه پمپ را باز نمـوده تـا آب   

گیري روغن موتور پمپ باد نیـز   جمع شده در مخزن هواي آن خارج شود. اندازه

  .الزم است

کـارو  از هـا   عمل بادگیري با دقت صورت گیرد تا در هر زمان کلیـه پروانـه  

یـا   2گیـري را در   توان عمل پروانه ها می خارج شوند. در صورت زیاد بودن پروانه

  .نوبت در روز انجام داد 3

هر چیـزي کـه    از کشیدن سیگار در محل کار جدا خودداري شود و اصوالً

  .ایجاد دود یا گاز نماید از مکان دور شود

  .بـوط بـه خـود باشـند    کاورها بایـد داراي اتیکـت مر   ها، قفسه ها، تمام اتاق

تولید شده را در صورتی که اتاق پارازیت آماده نباشد در سـردخانه در  هاي  تخم

هـا در دمـاي    د. این تخـم کرتوان به مدت یک هفته نگهداري  می درجه 4دماي 

  .شوند و دیگر مناسب براي پارازیت نیستند می محیط به سرعت نارنجی رنگ

هـا، تکانـدن آنهـا در هـواي آزاد      ر قیفتخم از زیهاي  بعد از برداشتن ورقه

ست زیرا این کار باعث خارج شدن پرزهـا و یـا کنـه احتمـالی از اطـراف       الزامی

  .شود ها می تخم

به صـورت یـک دایـره (بـه انـدازه      ها  گذاري مناسب، پروانه در صورت تخم

کـه تـراکم و یکنـواختی و     گذارند در صـورتی  می سطح ته قیف) روي کاغذ تخم

روي ورقه تخم فقط در یک طرف باشد (به صورت نیم دایـره) نشـان    پراکندگی
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ها روي آن قرار دارند ناصاف بوده و قیف به  دهنده این است که سطحی که قیف

  .خوبی روي کاغذ قرار نگرفته است

پـر   گیري، جدول مربوط به آن حتماً گیري و تخم بعد از انجام عمل پروانه 

  .کافی داشته باشیدشود تا از میزان تولید، اطالع 

آزاد از هـاي   گیري بهتر است بـراي بـه تلـه انـداختن پروانـه      در اتاق پروانه

  .نوري استفاده شودهاي  تله

هـاي   چسبند ولی پروانـه  می زنده در داخل قیف به پارچه توريهاي  پروانه

در صورتی کـه  . شوند می مرده با یک حرکت و تکان دادن قیف به راحتی جابجا

و در داخل سه راهی پلیکا باشد یا کـارگران احسـاس خـارش کننـد     تعدادي الر

  .به دلیل گسترش کنه استها  این نشانه

  نکات مهم در مرحله پارازیت

هاي تازه یا حداقل قرمز نشـده بـراي پارازیـت (زنبورهـا      استفاده از تخم. 1

   .هاي نارنجی ندارند) هیچ تمایلی به پارازیت کردن تخم

زیـرا   ؛مع زنبورها: این مسئله بسیار حائز اهمیت استدقت در میزان تج .2

هاي کمتـري پارازیـت شـده و     اگر تجمع زنبور کم باشد در آن صورت تخم

آیـد.   مـی  آیند و در نهایـت کیفیـت تولیـد پـایین     می الروها از تخم بیرون

زنـی   هـاي پارازیـت شـده اسـت کـه در کـارت       منظور از تولید همان تخم

  .شود می استفاده

بعـد از   باشـد کـه معمـوالً    مـی  کدام از زنبورها داراي تاریخ پارازیـت  هر .3

روز  5الـی   4آینـد و   مـی  هشت روز در هواي گرم و صبح روز نهـم بیـرون  

مانند. پس توجه به زمان بیرون آمدن زنبورها بسیار اهمیـت دارد   می زنده

 البتـه  د.کـر ست باید استفاده تر  نزدیکو از زنبورهایی که تاریخ تفریخ آنها 
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باز در داخـل کـابین قـرار داد     روهاي  توان بقیه زنبورها را در پالستیک می

  .تواند در افزایش تراکم زنبورها کمک کند می که این امر خود

هـایی   بدین صورت که در جاهایی از پنجره که زنبور کمتري دارد تخـم  .4

خـالی را  که زنبور بیشتري روي آنها نشسته را به آنجا منتقل کنیم و جاي 

  .هاي دیگر پر نماییم با تخم

سـیتو باعـث ایجـاد درصـد بـاالیی      هاي  گذاشتن زنبورها در پشت برگه. 5

  .دهد می را در باغ هدف به شدت کاهش  شود و کارایی آن می بال زنبور بی

خوبی مسدود شود تا زنبورها از کـابین خـارج   ه تمام منافذ کابین باید ب. 6

رسند و از  ها می دي از زنبورها به نحوي به مهتابینشوند (البته همواره تعدا

  روند). می بین

روز متوالی باشـد و   9الی  8تاریخ زنبورها بایستی یک دوره کامل یعنی . 7

گیـرد. در   می نحوه قرار دادن تخم در کابین با توجه به تراکم زنبور صورت

تخـم  تـوان تعـداد برگـه     مـی  که تراکم زنبور در حـد بـاالیی باشـد    صورتی

تخم با توجه به هاي  بیشتري در کابین آویزان کرد. البته جابجا کردن برگه

  .تراکم زنبور داراي اهمیت است

خصوص مورچـه و عنکبـوت    هاتاق پارازیت باید از هرگونه حشره دیگر ب. 8

زیرا به راحتی در عرض یک ساعت تعداد زیادي از زنبورهـا یـا    ؛عاري باشد

  .برند می تخمها را با خود

صورت مشاهده مورچه در اتاق پارازیت فقـط بایـد از نفـت اسـتفاده      در. 9

  .هاي النه بریزیم طوري که نفت را در سوراخ هنمود ب

بهتر است در اتاق پارازیت ساعات روشنایی و خاموشی رعایـت گـردد،   . 10

زیـرا   ؛ساعت خاموشی اسـت  8ساعت روشنایی و  16صورت  هاین ساعات ب

 نه روز به استراحت و غذا احتیاج دارند. به همـین دلیـل  زنبورها نیز در شبا



51  

    
 

تولید زنبور تریکوگرامابسته کار آفرینی   

 

در هـزار و   20توان با آغشته کردن کاغذهایی در محلـول آب و عسـل    می

  .به آنها غذا دادها،  آویزان کردن آنها در کنار تخم

در مراحل پارازیت با حوصله عمل کردن شرط اصلی است و باید زمان . 11

و عصـرها، اقـدام بـه    هـا   دوبار در روز، صبحرا رعایت کرد. بدین ترتیب که 

  کرد.آوري  گذاشتن تخم و سپس در سر موعد مقرر اقدام به جمع

هـا را   صورتی تخم هطوري که ب هب ؛در گذاشتن زنبور نیز باید دقت شود. 12

بگذاریم که بتوانیم تشخیص دهیم کدام صبح و کدام عصر گذاشـته شـده   

  .است

دقـت   بایـد  و درجه پایین آیـد  15ر شب تا بهتر است که دماي اتاق د. 13

  .از این نباشدتر  شود که پایین

گیـري   براي تعیین درصد زنبورهاي ماده و درصد خروج اقدام به نمونه. 14

گـذاریم. زنبورهـاي مـاده داراي     کرده و نمونه را داخل لولـه آزمـایش مـی   

 دنبـراي کمتـر کـر    باشـند.  مـی  نرها از تر هاي گرزي شکل و کوتاه شاخک

توان آن را به مدت یک  می در داخل لوله آزمایش و جوش زنبورهاي جنب

  .ساعت در یخچال گذاشت

کـابین   در کمکـی  زنبـور  بـراي  هـا  کـارت  بـرش هـاي   از اضافه معموالً. 15

  .کنند می استفاده

بار  3توان در اتاق پارازیت  می در صورت تراکم کار و عقب بودن تولید .16

  .ها را در شب نیز روشن گذاشت د و چراغکرگذاري  عسل

توان خارج شدن زنبورها یا عدم خارج شدن آنها  می با تغییرات دمایی .17

  .دکررا کنترل 

ها را بـه مـدت چنـد روز در انکوبـاتور در      توان بعد از پارازیت، تخم می .18

هاي زنبور را به مدت  توان تخم می د. بدین روشکردرجه منتقل  14دماي 

. براي اسـتفاده مجـدد در ابتـدا بـه همـان تعـداد روز،       کرد ماه نگهداري 6
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ده و سـپس بـه دمـاي    کرزنبور را از سردخانه به انکوباتور منتقل هاي  تخم

  .گردانیم می محیط بر

  مورد نیاز در انسکتاریومهاي  جداول

  
  

  ریزي برنامه .1 جدول

 توضیحات
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  سازي) آلوده از بعد روز 15( الرو حاوي جوهاي از گیري نمونه .3 جدول

     

ت
ال

 غ
یز

نال
آ

 

ي
ار

رد
ر ب

ما
 آ

خ
ری

تا
 

ن
وز

 
ده

ش
ه 

ود
آل

ه 
غل

 

خ
ری

تا
 

ي
از

س
ه 

ود
آل

 

    

ره
فی

ش
 

 

رو  
ال

 

  

ت
ش

در
ط 

س
تو

م
 

یز
ر
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  تحویل زنبور .5 جدول

 تولید تاریخ تاریخ تحویل تعداد کارت تعداد کل توضیحات
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