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ساله با استفاده از هاي زراعی یک حفاظت و حمایت از پارازیتوییدها در سیستمتحلیلی بر 

 کاري زیستگاههاي دست هاي ملکولی و رهیافت روش

 

 2یزدانیان محسن، 1علی افشاري

 

 . کشاورزي و منابع طبیعی گرگانمي علوم زراعی، دانشگاه علو پزشکی، دانشکده  گروه گیاهستادیارانا -2 و 1

 

 

 چکیده

ترین اجزاي مدیریت تلفیقی آفات است که در آن از پارازیتوییدها و شکارگرها که جزیی از کنترل بیولوژیکی یکی از مهم

هـاي   محیط نامناسب و شرایط سـخت ایجـاد شـده توسـط فعالیـت     . گردد روند، استفاده می هاي طبیعی به شمار می   اکوسیستم

ي  هاي ملکولی به عرصـه  با ورود روش .گردد ان طبیعی و از جمله پارازیتوییدها میمانی دشمن کشاورزي، باعث کاهش زنده  

ي حفاظت و حراست از دشمنان طبیعی و افزایش کـارایی کنتـرل بیولـوژیکی         ها در زمینه   شناسی، این روش   تحقیقات حشره 

 RFLP ،AFLP ،RAPD ،SSCPد  مانن PCRهاي مبتنی بر     ها و روش   الکتروفورز آنزیم . نیز مورد استفاده قرار گرفتند    

. شناسی کشاورزي و اکولوژي هستند هاي ملکولی مورد استفاده در مطالعات حشره       ها از جمله روش    و آنالیز میکروساتالیت  

هـایی از   هاي بین پارازیتوییدهاي بومی و غیربـومی و پـرورش پارازیتوییـدها مثـال     توهاي مخفی، شناخت تفا  شناسایی گونه 

هاي نـوین مـورد اسـتفاده در کـشاورزي مـدرن،       روش .اي ملکولی استفاده شده است   ه  ها از روش    در آن  مواردي هستند که  

محیط به وجود  این اقدامات مدیریتی، با تغییرات سریعی که در زیست. نمایند پارازیتوییدها ایجاد میمحیط نامناسبی را براي    

در حال حاضر، با توجه به حمایت روزافـزون  . گردند طبیعی میهاي  ها، جوامع و جمعیت آورند، باعث نابودي اکوسیستم    می

هـاي اکولـوژي محـور در     ي سیـستم  توسـعه ) شـناختی  کـشاورزي بـوم  (افکار عمومی از کشاورزي سازگار با محیط زیـست          

                                                
 می باشد2516لغایت  2493این مقاله شامل صفحات    

 
  E-mail: ahvazuniv@yahoo.com.                                
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کـاري زیـستگاه از طریـق فـراهم نمـودن غـذاهاي مکمـل و        در این راسـتا، دسـت     . اند مدیریت آفات مورد توجه قرار گرفته     

ورزي حفـاظتی،   ورزي یـا خـاك   کمکی، ایجاد تغییرات میکروکلیمایی و پناهگاه در مجاورت گیاهان زراعی، عدم خـاك          

هـایی از گیاهـان زراعـی     ی در مزرعه، کشت مخلوط و استقرار ردیفهکاشت گیاهان پوششی، بر جاي گذاشتن بقایاي گیا    

. شـود  مانی پارازیتوییدها در مزارع انجـام مـی    یش قدرت زندههاي زراعی، رهیافتی است که به منظور افزا        در مجاورت زمین  

هـاي   کاري زیستگاه در حفاظت و حمایت از پارازیتوییدها، تکنیـک اکنون اعتقاد بر این است که براي افزایش اثر دست         هم

 . اي تلفیق شوند ملکولی باید با مطالعات مزرعه

 
 .کاري زیستگاههاي ملکولی، دست ساله، روشي زراعی یکها  پارازیتوییدها، حفاظت، سیستم:هاي کلیدي هکلم

 

 مقدمه

باشـند، ولـی موفقیـت آنهـا در       از دشمنان طبیعی آفـات کـشاورزي مـی   یمند و متنوع گروه ارزش گرچه  پارازیتوییدها  

امـل کنتـرل    پارازیتوییـدها را بـه عنـوان عو   کـارایی  از بین عواملی که .استساله با محدودیت مواجه هاي زراعی یک   سیستم

را بـا مـشکل    کـه تـشخیص درسـت آنهـا     سـت اي زیاد آنها  کوچک بدن و تنوع گونهي ، اندازهنمایند بیولوژیکی محدود می  

 مـانی  زنـده هـاي کـشاورزي باعـث کـاهش       محیط نامناسب و سـخت ایجـاد شـده توسـط فعالیـت          ،به عالوه . نماید  مواجه می 

 ي تواننـد بـه مطالعـه    پـردازیم کـه مـی    ی مـی ملکـول دا بـه معرفـی چنـد روش       ابتـ ما   نوشتار حاضر، در  . گردد پارازیتوییدها می 

ی به ملکولهاي   تکنیک، به خالصه نمودن مطالعات موردي خواهیم پرداخت که در آنها        ،سپس. پارازیتوییدها کمک نمایند  

. یتوییدها را داده اسـت شناسی و اکولوژي پاراز دادن به سواالت دشوار در مورد شناسایی، زیست   شناسان امکان جواب   حشره

 کـه  سـرانجام آن .  به بحث خواهیم پرداخت،در مورد اثري که عملیات مرسوم کشاورزي بر پارازیتوییدها دارند  از آن،   پس  

توانـد بـه پیـشرفت و     ی، مـی ملکـول هاي  کاري زیستگاه با تکنیک   نمودن عملیات دست    توضیح خواهیم داد که چگونه تلفیق     

 .مک نماید کیترقی کنترل بیولوژیک

در . ي تولید کشاورزي مطرح بوده اسـت هانیاز به مدیریت حشرات آفت همواره به عنوان یک جزء کلیدي در سیستم      

زیست و در مواردي  نیز به صورت متضاد، در کنار صنعت، ت به صورت هم ا، راهبردهاي مختلف مدیریت آف    21آغاز قرن   

ارگانیـک  نهـاده و    کـشاورزان کـم  ،از یـک سـو  ). 2000دیـویس،  لیـبمن و    (نـد   شـکل گرفت   کننـدگان  کشاورزان و مـصرف   
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هـاي زراعـی، بیولـوژیکی و اکولـوژیکی اسـتوار       اي از تاکتیـک    تلفیـق مجموعـه    ي هاي مدیریت آفات خود را بر پایه       برنامه

ي کاهش اثـر   کشاورزان مرسوم پرنهاده، برا، یا اثر آفت را هدف گرفته بودند، و از سوي دیگر   مانی  زندهنمودند که کاهش    

هر دو رهیافت مدیریت آفت، در منابع علمـی   .  متکی بودند  تراژنها، عملیات کنترل مکانیکی و گیاهان        شکآفات، بر آفت  

 .شود جاري منعکس می

نهـاده و   هاي کشاورزي کـم در تقویت طراحی سیستمرا  ی اکولوژیکهاي هاي اخیر چندین محقق پتانسیل نظریه در سال  

) 2000(  النـدیس و همکـاران    و )الـف 1998( بـاربوزا    ،بـه طـور خـاص     ). 1995آلتییري،( یابی قرار دادند   مورد ارز  ارگانیک

 مبتنی بر حفاظـت را در افـزایش دشـمنان طبیعـی آفـات کـشاورزي مـورد        یکاري زیستگاه و کنترل بیولوژیک    پتانسیل دست 

 یـا عملکـرد دشـمنان طبیعـی     و مـانی  زنـده زایش  کاري محـیط بـه منظـور افـ        هدف از این اعمال، دست    . اند ارزیابی قرار داده  

 .باشد می

 بـه  تـراژن ، پیشرفت در تحقیقات مربوط به استفاده از موجـودات      یهاي اکولوژیک  زمان با رشد توجهات به رهیافت     هم

بحـث و منـاظره در مـورد خطـرات و مزایـاي      .  مرسوم، وجود داشـته اسـت  ي هاي کشاورزي پر نهاده   عنوان جزیی از سیستم   

 ي  منفـی بـالقوه  هـاي  پیامـد ). 1999تـرواواس،  ( باشـد   در مبارزه بـا بنـدپایان آفـت، گـسترده مـی            تراژنفاده از موجودات    است

جـایی  ههاي قابل جاب ثیر بر حشرات غیرهدف، رها شدن و انتقال ژن شامل تکامل آفات مقاوم، تأ  تراژنموجودات  ) مضرات(

ین سطوح غذایی و تغییر در عملیـات مـدیریتی مزرعـه بـا امکـان کـاهش       شونده بون خویشاوندان وحشی، اثرات منتقل  به در 

ثیرات محیطـی  أت، کاهش تـ ا باال در تنظیم جمعیت آفکارایی آنها شامل ي  مزایاي بالقوه . باشند  دشمنان طبیعی می   مانی  زنده

 .استها و افزایش عملکرد کشکاربرد آفت

 تـراژن  در مدیریت آفات، فراتر از تولید و اسـتفاده از موجـودات    یملکولهاي   نظر قراردادن و استفاده از تکنولوژي     مد

 تـوان بـه افـزایش توانـایی در شناسـایی      ی سـود ببرنـد، مـی      ملکـول هاي   توانند از تکنولوژي   هایی که می   از بین بخش  . باشد می

 و ،اي پـراکنش  الگوهـ ي آفات و دشمنان طبیعی، ارزیابی موفقیت یـا شکـست اسـتقرار دشـمنان طبیعـی، مطالعـه            ) تشخیص(

اي بـه   هاي مزرعـه  رغم این مزایا ،تعداد کمی از اکولوژیست  علی. ها اشاره نمود   ارزیابی اشتقاق ژنتیکی بین و درون جمعیت      

 ).1998اسنو و پارکر، ( نمایند استفاده میاز ابزارهاي ملکولی طور کامل در تحقیقات خود 
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کـاري  هـاي اکولـوژیکی دسـت    ی با برنامـه ملکول هاي وريآفن ي قوهما به دنبال مرتبط ساختن مزایاي بالمقاله،  در این   

 ابتـدا  ،براي انجام این کار. باشیم ساله میهاي کشاورزي یک  پارازیتوییدها در اکوسیستممانی زندهزیستگاه به منظور افزایش    

 پارازیتوییـدها کمـک   ي ر مطالعهشناسان د توانند به حشره نماییم که می ی ارایه میملکول کوتاهی از چندین تکنیک    ي مقدمه

شناسـان ایـن    ی به حـشره ملکولهاي   تکنیک،ها ارایه خواهیم نمود که در آنرا  موردي  ي  چندین مطالعه  ،در قدم دوم  . نمایند

اي هـ  کـه بـا روش   ، راشناسـی و اکولـوژي پارازیتوییـدها    د که سواالت دشـوار مـرتبط بـا شناسـایی، زیـست       نده امکان را می  

 کـه چگونـه عملیـات معمـول مـدیریت      خـواهیم نمـود   مـا بررسـی   ،در قدم سوم. باشند، جواب دهند  بل حل نمی  استاندارد قا 

هـا، مـدیریت مـواد غـذایی و برداشـت،       کـش ورزي، کـاربرد آفـت   ساله از قبیل خاك  اي زراعی یک  ه کشاورزي در سیستم  

کـاري  اهیم داد کـه چگونـه تلفیـق عملیـات دسـت      شـرح خـو  ،در نهایت. دهند ثیر قرار میأ پارازیتوییدها را تحت تمانی  زنده

 . کمک نمایندی مبتنی بر اصول اکولوژیکیتوانند به پیشرفت کنترل بیولوژیک ی، میملکولهاي  زیستگاه با تکنیک

 

 ی و پارازیتوییدهاملکولهاي  تکنیک

ی و اقتصادي، به ویـژه بـه   دهند که از نظر اکولوژیک جازي را تشکیل می پارازیتوییدها گروهی از حشرات متنوع و همه  

 کوچـک  ي بـا ایـن حـال، انـدازه    ). 1997کوئـک،  ( عنوان عوامل کنترل بیولوژیک آفات کشاورزي، اهمیت زیـادي دارنـد    

هـاي مـدیریت آفـات     اي باالي آنهـا، از تـشخیص صـحیح و انتخـاب آنهـا بـراي برنامـه        بسیاري از پارازیتوییدها و تنوع گونه 

شناسـی، تنـوع ژنتیکـی و نیازهـاي        تواننـد توانـایی مـا در توصـیف زیـست           ی مـی  ملکـول اي  ه تکنیک. جلوگیري نموده است  

 پارازیتوییـد و  ي  تـشخیص درسـت و دقیـق گونـه    ي ي خود اجـازه  به نوبه امر  این  . اکولوژیکی پارازیتوییدها را افزایش دهند    

هـاي   روش). 2000لیو و همکـاران،  (دهد   را می یانتخاب بهترین ژنوتیپ آن براي رهاسازي به عنوان عامل کنترل بیولوژیک          

هـاي کـشاورزي،     پارازیتوییـد موجـود در سیـستم   ي اي را در توصیف جامعه     شناسان مزرعه  حشرهتوانند   ی همچنین می  ملکول

ثیر قرار أ و ارزیابی تکامل صفات رفتاري پارازیتویید که انتخاب میزبان را تحت تهاي میزبان کنش آگاهی و شناخت از برهم

ها به عنوان عوامل کنتـرل بیولوژیـک    هاي مهمی را در موفقیت پارازیتویید  توانند نقش  این عوامل می  . هد، کمک نمایند  د می

ی اسـت کـه بـراي حـل مـشکالت مـرتبط بـا        ملکولمورد برخی ابزارهاي   اي در  آید، مقدمه  چه که در زیر می    آن. ایفا نمایند 

 .گیرند ا مورد استفاده قرار میاکولوژي، بیولوژي و ژنتیک جمعیت پارازیتوییده
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 ها الکتروفورز آنزیم

ه تواننـد بـ   هـاي مـشابه تولیـد شـده و مـی      اي آللی لوکـوس ه  شکلي وسیلهه  هاي متنوعی هستند که ب     ها پروتئین  یماآلوز

ژنـی آنهـا   ها، که بازتـاب تغییـرات در کـدهاي      آلوزایمتجزیه و تحلیل تنوع در      .  الکتروفورز از همدیگر جدا شوند     ي وسیله

هاي حـشرات و شناسـایی تاکـسون مـورد      ی بود که با موفقیت براي تعیین تنوع ژنتیکی بین گونه    ملکولباشد، اولین روش     می

هـا الکتروفـورز    کـه در آن را  مفصلی از مـواردي  ي خالصه) 1989( هولندر الکسدال و دن). 1992می، ( استفاده قرار گرفت 

در مورد خاص پارازیتوییدها، این تکنیک امکان تمایز .  تهیه نمودند، کار رفته استشناسی کشاورزي به ی در حشرهآلوزایم

 جنـسی از پارازیتوییـدهاي    و)ي تریکوگراماتیـده   خـانواده ( Trichogrammaآمیـز بـین چنـدین گونـه از جـنس             موفقیت

 کـاربرد  اخیـراً ). 1997سیموندسـون و همینگـوي،   ( کوچک بـا اهمیـت زیـاد در کنتـرل بیولوژیـک را فـراهم نمـوده اسـت                 

نماینـد، همـراه     نوکلئیک ارایـه مـی  هايهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برآوردي از تنوع اسید      ها با تکنیک   آلوزایم

 .شده است

هـاي حفاظـت    DNAباشد، ولی در اغلب  آسان میهزینه بوده و انجام آن نسبتاً  کم روشی   ها رز آنزیم واگرچه الکتروف 

 هاي غیـر رمزکننـده   DNAپردازد و در  ، این روش فقط به ارزیابی بخشی از تغییرات می)کنندگی کند با رمز DNA( شده

 ،کننـده زهـاي غیررم  DNA. تـر از حـد واقعـی خواهـد بـود         برآورد تنوع ژنتیکی توسط ایـن روش، کـم         ،)ترجمهغیر قابل (

DNA  رصـد ژنـوم حـشرات را     د90 تـا  30ه و ممکـن اسـت کـ   شـوند    نیز نامیده مـی "خودخواه" یا "انگل"، "آشغال"هاي

 از اسـتثنائاً ) هـاي مـوثر در کـشاورزي    اغلب پارازیتویید( غشاییان  بالي  حشرات راسته  ،به عالوه ). 1994هوي،  ( تشکیل دهند 

 ).1985گرائر، ( ی پایینی برخوردار هستندآلوزایمتنوع 

 

  و چندشکلی نوکلئوتیدهاDNAی ملکولگرهاي نشان

، دقـت و صـحت تحلیـل ژنـوم را افـزایش داده      DNA ملکـول ی جدید در ارزیـابی مـستقیم   ولملکاي ه پیدایش روش 

 کـه خـود شـامل بازهـاي پـورین یـا       انـد  وجود آمـده ه  به نام نوکلئوتید باي رشته هایی تک   از واحد  DNAهاي   ملکول. است
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دهنـد،   ها را مـی  زیابی مستقیم ژنوم اري ی که اجازهملکولهاي   روش. باشند پیریمیدین، پنتوز و یک گروه اسید فسفریک می       

چندشـکلی  ( نماینـد  باشـند را تعیـین مـی     متفـاوت مـی  DNAهـاي نوکلئوتیـدي کـه بـین دو یـا چنـد تـوالی                نسبتی از مکـان   

 بـه دسـت آمـده از    DNAتوانند به صورت غیرمستقیم و با ارزیـابی بانـدهایی کـه توسـط قطعـات                ها می  ژنوم). نوکلئوتیدي

 . مورد مقایسه قرار گیرند،شوند نیز در یک ژل الکتروفورز ایجاد می) DNAی ملکول هاي گرنشان ( شناخته شدههاي گونه

شناسـی،   ی در دسـترس بـراي مطالعـات حـشره    ملکـول هـاي   ي پلیمـراز، تعـداد روش   ا  هاز زمان پیدایش واکـنش زنجیـر      

 ،حی نمـود و بـراي ایـن اختـراع خـود      را طراPCRروش میالدي  1983کري مولینز در سال     . ندا گسترش قابل توجهی یافته   

 است که با DNA هدف در ي یک روش آزمایشگاهی براي تکثیر یک ناحیه  PCR. دکر نوبل شیمی را دریافت     ي  جایزه

ــوان الگــو و آنــزیم  DNAاي  رشــته اســتفاده از یــک نــوار تــک  اکــسی   از ديDNA تــشکیل ي کننــدههــاي کاتالیز  بــه عن

 میتوکنـدریایی  DNA از قبیل DNAهاي  وجود نواحی حفاظت شده در توالی     . گیرد م می فسفات، انجا  ریبونوکلئوزید تري 

در مـورد   یگونـه اطالعـات خاصـ   سازد تا قطعاتی از موجـوداتی را کـه هـیچ     ریبوزمی هسته، این روش را قادر می  DNAو  

 از ژنـوم کـه مـورد اسـتفاده     اگـر چـه بخـشی   ). 1989کـوچر و همکـاران،    ( باشد را تکثیر نمایـد     توالی آنها  در دسترس نمی     

 ,COI, COII(  میتوکنـدریایی ي گیرد، به دقت مورد نیاز محقق بستگی دارد، ولی ثابت شده است کـه چنـدین ناحیـه    می

16S(اي  و هسته )ITS1, ITS2, 28S, D2, D3, EF-1(باشند  براي شناسایی پارازیتوییدها مفید می ) ،2000آلوارز.( 

شناسـی   آمیزي در مطالعات حـشره   هر سال در حال گسترش بوده و به صورت موفقیتPCRهاي مبتنی بر  تعداد روش 

تـوان بـه    انـد، مـی    سـود بـرده  PCRهـاي   از بـین علـوم مختلفـی کـه از تکنیـک         . و اکولوژي مورد استفاده قرار گرفته اسـت       

هاي مبتنی بـر   روش). 1998 الکسدال و لوشاي،( ها اشاره نمود کشسیستماتیک، ژنتیک جمعیت و ارزیابی مقاومت به آفت   

PCR    توان به امکان کار کردن با حشرات بسیار کوچک از قبیل تعداد   آنها میي باشند که از جمله    داراي چندین مزیت می

 رشـدي  ي ثیر مرحلـه أها همچنـین تحـت تـ    این روش.  اشاره نمودیهاي به کار رفته در کنترل بیولوژیک     زیادي از پارازیتویید  

در حـال  . توانند به صورت بالقوه براي مواد انباري، خشک و قدیمی نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد       و می  تهداشحشره قرار ن  

 .باشد  باالي آنها میي ی هزینهملکولهاي  ترین عیب کاربرد روش مهم،حاضر

لیز چندشـکلی  آنـا : گیرند عبارتنـد از   که به صورت رایج مورد استفاده قرار می    PCRهاي مبتنی بر     تعدادي از تکنیک  

خـوانی  هـاي حاصـل از هـم    ، چندشکلیها ، آنالیز میکروساتالیت)RFLP (حاصل از هضم آنزیمیمحدود  در طول قطعات    
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) AFLP( و چندشکلی در طول قطعات تکثیرشـده    )RAPD (اي، چندشکلی حاصل از تکثیر تصادفی      رشته  تک DNAبا  

ها،   سطح تمایز و کاربرد آن،کاراییز نظر حساسیت، هزینه، ی را املکولهاي مختلف  روش، 1جدول در ). 1992هدریک، (

 .اند شدهمقایسه 

 

 و ارزیـابی کیفـی هزینـه،    PCRهـاي    یـا فـراورده  DNAی براي ارزیابی تغییرات در قطعات       ملکولهاي    روش  -1جدول

  .هاي به دست آمده  و کاربرد آنها سطوح تفکیک، نوع داده ،کارایی

 PCR-RFLPs Microsatellite SSCPs RAPD-PCR AFLP خصوصیت

 حساسیت
 هزینه

 کارایی
سطح تمایز و 

 ها نوع داده
فراوانی وقوع (

ها یا تغییرات  ژن
هاي  در جفت

 )بازي
 
 
 کاربرد

 

 متوسط
 پایین

 باال
تک نوکلئوتیدها در 

 واي  اي هسته.ان.دي
/ میتوکندریایی

 هاي فراوانی ژن  داده
 
 
 

تنوع، تغییرات 
جغرافیایی، مناطق 

برید، مرز بین هی
  و فیلوژنیها گونه

 باال
 متوسط

 باال
ــراد و   ــات افــ اختالفــ

ــر  جمعیـــت ــا از نظـ هـ
/ اي اي هــــسته .ان.دي
هـاي   کدام از داده   هیچ

فراوانی ژن و تغییرات    
ــازي  در جفــت ــاي ب ه

مــورد اســتفاده قـــرار   
 .گیرند نمی

هاي جفتگیري،   سیستم
تنوع، دودمان و نـسب     

 شناسی، خویشاوندي

  باال-متوسط
 ینپای

 باال
تک نوکلئوتید 

 منفرد در
  اي.ان.دي

 /اي  هسته
هاي فراوانی  داده
 ژن

 
 
 

 /دودمان شناسی
 خویشاوندي

 متوسط
 پایین

 باال
 اختالفات در تک

نوکلئوتیدهاي  
  اي.ان.دي

 / اي هسته
هاي فراوانی  داده
 ژن

 
 

مناطق هیبرید، 
/ ها گونه مرز بین

 شناسایی 
 ها و بیوتیپ

 ها زیرگونه

 باال
 سطمتو
 باال

اختالفات در 
نوکلئوتیدها تک

 اي.ان. ديي
/ اي ستهه 

هاي فراوانی  داده
 ژن

 
 

  شناسایی
 ها زیرگونه

 

 روش، آسانی کاربرد ي هاي ملکولی ذکر شده به نوع مشکلی که قرار است حل شود، هزینه انتخاب هر کدام از روش    

گیرد به سـطحی از   بخشی از ژنوم که مورد ارزیابی قرار می. ارداي که باید مورد تجزیه قرار گیرد، بستگی د  نمونه ي و اندازه 

ــه و تحلیــل آن مــی    ــه تجزی ــد ب ــرات کــه محقــق نیازمن ــستگی دارد تغیی ــین روش از. باشــد، ب ــف  ب      ، روشPCRهــاي مختل



  مجموعه مقاالت دومین همایش ملی کشاورزي بوم شناختی ایران

  گرگان-1386 مهرماه 26 -25

   

RAPD-PCR   شناسی بسیار رایج شده است و علت آن نیز شاید این باشـد کـه ایـن روش بـه دانـش و               در مطالعات حشره

بـه  . نمایـد  گرهاي ژنتیکـی را فـراهم مـی    نیاز نداشته و راهی سریع براي شناسایی نشان      DNAطالعات اولیه در مورد توالی      ا

 بـه عنـوان   RAPDگرهاي با وجود این، نشان). 2000آلوارز، (باشد  عالوه، این روش ارزان بوده و به سادگی قابل اجرا می         

تواند از قابلیت تکرار پـایینی برخـوردار    اند، زیرا نتایج آنها می رد نقد قرار گرفته   ها مو  یک ابزار براي شناسایی ملکولی گونه     

به منظور ارزیابی قابلیت تکثیر الگوهاي بانـدي ایجـاد شـده    ) 1999(رینکه و همکاران ). 1993الزسوورز و همکاران،    (باشد  

 .اند دوم را توصیه نموده در یک آزمایش DNA به کار رفته در آزمایش، تکثیر RAPDتوسط پرایمرهاي 

 

 هاي ملکولی به کار رفته در کنترل بیولوژیکی هایی از تکنیک مثال

 هاي مخفی شناسایی گونه

اگرچـه  . باشـد  شناسایی دقیق و صحیح آفات و دشمنان طبیعی در کنترل بیولوژیکی از اهمیـت زیـادي برخـوردار مـی              

هـاي   باشـد، ولـی بـسیاري از گـروه      حـشرات مـی    يهـا  ص گونـه  ارزیابی خصوصیات مرفولوژیکی از ابزار غالب براي تشخی       

) هاي مخفـی یـا مـبهم    گونه(باشند  رغم تنوع ژنتیکی باالیی که دارند، از نظر ظاهري غیر قابل تفکیک می           پارازیتوییدها علی 

نـوان عوامـل کنتـرل    توانـد در موفقیـت پارازیتوییـدها بـه ع     ي خـود مـی   این تنوع ژنتیکی به نوبه  ). 1994هامر،    پینتو و استات  (

 دو جمعیـت از زنبورهـاي جــنس  مـیالدي،   1994در اوایــل سـال   ).1997گولدسـون و همکـاران،   (بیولـوژیکی، مهـم باشـد    

Ageniaspis             ،یکی از استرالیا و دیگري از تایوان، براي کنترل مینـوز آسـیایی مرکبـاتcitrella Phyllocnistis  بـه ،

اگرچه متخصصان ). 1997هوي و نگوین، (  شدندبردهژیک کالسیک، به فلوریدا  کنترل بیولوي عنوان بخشی از یک پروژه

هاي بیولـوژیکی    دانستند، اما بین آنها تفاوتAgeniaspis citricola ي تاکسونومی هر دو جمعیت را متعلق به یک گونه

 Ageniaspis ي یی گونه، جمعیت استرالیا1996تا سال ). 2000هوي و همکاران، ( و فیزیولوژیکی آشکاري وجود داشت

citricola   طـوري کـه در برخـی از منـاطق        هکتار باغات مرکبات فلوریدا پراکنده شد به344250اي از    در قسمت عمده، 

افـرادي از  ) 2000( آلـوارز ). 1997هـوي و نگـوین،   (  درصد رسید  99هاي مینوز مرکبات به حدود       درصد پارازیتیسم شفیره  

  نشان داد که تـا آخـر  RAPDsآوري نمود و با استفاده از روش و در شش ناحیه از فلوریدا جمع عه  این زنبور را در ده مزر     

بعد از به دست آوردن ایـن نتـایج   . اي از استقرار جمعیت تایوانی این زنبور در منطقه فلوریدا وجود نداشت  نشانه ،1999سال  
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 ي بـراي کنتـرل مینـوز مرکبـات بـه منطقـه         A. citricola ي و به منظور اطمینان از استقرار، فقط جمعیت استرالیایی گونـه 

 .آمریکاي التین و کارائیب فرستاده شد

 تمایز بین پارازیتوییدهاي بومی و غیربومی

خـارجی پارازیتوییـدها بـه منـاطق جدیـد وارد           ) هـاي  اسـترین ( نژادهـاي کـه    ، جـایی  یهاي کنتـرل بیولـوژیک     در برنامه 

. باشد پذیر نمی هاي مرفولوژیکی امکان هاي وارداتی و بومی با استفاده از ویژگینژادیص شوند، در بسیاري از موارد تشخ     می

هـا مـورد اسـتفاده     هاي بومی و غیربومی آن نژاد، براي تشخیص یی قبل از رهاسازي عوامل کنترل بیولوژیکملکولهاي   روش

 روسـی  ي توییـدي کـه در آمریکـا بـراي کنتـرل شـته          هاي وارداتی زنبورهـاي پارازی    نژاد بسیاري از  ،براي مثال . اند قرار گرفته 

 نارنـگ و همکـاران  . هاي بومی خود قابل تفکیـک نبودنـد  نژاد از ،، مورد ارزیابی قرار گرفتندDiuraphis noxiaگندم، 

 روسـی گنـدم، از روش   ي براي شناسایی و توصیف چهار گونه از زنبورهاي پارازیتویید وارد شده براي کنترل شـته      ) 1994(

RADP-PCR    اسـتون  ژو و گـرین . ها ارایـه نمودنـد    ساده براي شناسایی پارازیتوییدي ا  استفاده نموده و یک کلید دوشاخه 

کـه روي ژل ایجـاد شـده بــود،     ITS2 ریبـوزومی تکثیرشـده   ي  حاصـل از منطقـه  PCR ي بـا اسـتفاده از فـرآورده   ) 1999(

 ، روسـی گنـدم رهـا شـده بودنـد     ي که علیه شتهرا  Aphelinus لیپارازیتویید داخزنبورهاي  از نژادتوانستند سه گونه و دو  

ي  خاصـی را بـراي دو منطقـه    ) هـاي آغازگر( پرایمرهـاي ) 2002( در آفریقاي جنـوبی پرینـسلو و همکـاران        . تفکیک نمایند 

بورهـاي  از زن) از نظر مرفولوژیکی(  مشابهنژاد چندین گونه و   DNAهاي  ی در توال  16s و میتوکندریایی    ITS2 ریبوزومی

هـاي خـاص، تفـاوت بـین       ، مورد استفاده قرار داده و با حل نمودن پارازیتوییـدها در آنـزیم   Aphelinus پارازیتویید جنس 

را بـا    Aphelinus هـاي  ها امکـان تمـایز و تفکیـک گونـه     این روش.  آگارز الکتروفورز نشان دادند   -ا را در یک ژل    نژاده

با موفقیـت در مـزارع گنـدم پراکنـده       A. hordei  غیربومیي ایید نمودند که گونهدقت و اطمینان باالیی فراهم ساخته و ت

 . روسی غالت موثر باشدي تواند در کنترل شته دهد این گونه می شده که نشان می

 

 پرورش پارازیتوییدها

 ویـژه هنگـامی     هاي آزمایشگاهی پارازیتوییدها، به    در کلنی ) هاي مشابه  شدن گونه  مخلوط( مشکالت ناشی از آلودگی   

در ). 1997فرنانـدو و والتـر،   (باشـد   هاي کوچک و مشابه از نظر مرفولـوژیکی در حـال پـرورش باشـند، شـایع مـی                که گونه 
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باشند، امـا بـه منظـور مراقبـت از کیفیـت        از وجود آلودگی مطلع نمی  ی بیولوژیک ي اندرکاران مبارزه   دست ،بسیاري از موارد  

توانند مورد  ی میملکولهاي  یید یا کمک به انتخاب صفات مناسب قبل از رهاسازي، روش       هاي پارازیتو  تاکسونومیکی کلنی 

کـه بـراي    Encarsia perniciosi هاي زنبـور  بیان داشتند که کلنی) 1973 (خ روزن و دبا،براي مثال. استفاده قرار گیرند

 نزدیـک ولـی   ي بودند به یـک گونـه  ، از آلمان وارد شده Quadraspidiotus perniciosus خوزه، کنترل سپردار سان

رهاگردیدنـد،    E. fasciataتخمین زده شد که در حـدود چهـار میلیـون زنبـور     . آلوده بودند   E. fasciataاثر به نام  بی

 .ولی هرگز مستقر نشدند

 انجـام   زیـادي هايکار هاي تریکوگراما، نژادها و  ی براي شناسایی و توصیف گونهملکولگرهاي در مورد کاربرد نشان   

،  بـراي  ITS2هـاي   و تـوالی  RAPD  ،RFLPهـاي    بـا اسـتفاده از روش     ) 2002( همکـاران  براي مثال پینتو و   . گرفته است 

 DNAگرهـاي  ایـن نـشان  . ی اختصاصی پیدا نمودندملکولگرهاي  مشابه از زنبورهاي تریکوگراما، نشاننژادچندین گونه و    

 .هاي پرورش انبوه مورد استفاده قرار گیرند ها در آزمایشگاه  گونهتوانند براي شناسایی سریع به صورت بالقوه می

 

 عملیات کشاورزي و پارازیتوییدها

هاي زراعی  سیستم). 1993السیل، ( آورد وجود می ه  عملیات کشاورزي مدرن، محیط نامناسبی را براي پارازیتوییدها ب        

 از قبیـل کـاربرد   اي  مزرعـه - شـیمیایی و مکـانیکی بـرون   ي  بـه مقـادیر زیـادي نهـاده      مرسـوم و پرنهـاده، معمـوالً       ي سالهیک

از نظــر . باشــند دهی و کاشــت و برداشــت، وابــسته مــیورزي اولیــه و ثانویــه، کــود هــا، خــاك کــشهــا و علــف کــش حـشره 

د که با ایجاد یک تغییر سریع در منـابع، فـراهم بـودن مـوا    د نشو  این اقدامات مدیریتی باعث بروز اختالالتی می     ،اکولوژیکی

 ).1985پیکت و وایت، ( گردد غذایی یا محیط فیزیکی، باعث از هم پاشیدن خصوصیات اکوسیستم، جامعه یا جمعیت می

بینـی   دوام و قابل پـیش  هایی کم توانند به عنوان زیستگاه ساله، میاز بعد زمانی، مزارع ایجاد شده از گیاهان زراعی یک       

هـایی بـا طـول عمـر کوتـاه در آنهـا        کشت به صورت تک) گیاهان زراعی (توصیف گردند که گیاهان پیش رو از نظر توالی      

هـاي دفـاعی شـیمیایی و مکـانیکی      انـد کـه از مکانیـسم    اي انتخاب شده  به گونه ) از نظر تکاملی  (این گیاهان   . اند استقرار یافته 

تمایـل  ). 1997کـی و همکـاران،   اوبری( گیرنـد  مـی  مـورد حملـه قـرار    انخوارپایینی برخوردار بوده و به آسانی از سوي گیاه 

هـاي غیرزراعـی بـه طـور جـدي از نظـر فـضایی باعـث کـاهش و تقـسیم شـدن             کنونی براي حذف و از بین بـردن زیـستگاه         
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    گـذرانی، گـرده و شـهد،    هـاي زمـستان    منـابعی از قبیـل مکـان   ي توانستند فراهم کننـده    هاي طبیعی شده است که می      زیستگاه

هـاي   در این راه، کشاورزي صنعتی، لکـه   . گزین براي پارازیتوییدها باشند   هاي جاي  سب و میزبان   محیطی منا  هاي  مکان -ریز

 در دل بـستري از مـزارع وسـیع،    ،باشـند  اي بـاالیی برخـوردار مـی    که از تنوع گونهرا  از گیاهان پسرو   اي  جداگانه  و کوچک

هـاي زراعـی    هاي زیـستگاه  برخی تفاوت، 2جدول در  .)2001پوگ و اشنل، ( اي پایین قرار داده است    پیشرو و با تنوع گونه    

  . غیرزراعی ارایه شده استهاي  زیستگاهساله و یک

 

 ي جامعـه   ي ساله و غیرزراعی از نظر رژیم اختالل، سـاختار گیـاهی و انـدازه   هاي زراعی یک  زیستگاهي  مقایسه  -2جدول
 .پارازیتویید

 

، تقسیم شدن منابع و تبدیل زیستگاه به )تکرارشدن منظم در طول زمان   ( زمانی   بینی  ها، امکان پیش    اثر مشترك تخریب  

 شـناخته شـده اسـت کـه فراوانـی و کـارایی پارازیتوییـدها را در            ، به عنـوان یـک عامـل محدودکننـده         ترهاي کوچک  واحد

 زراعیرهاي غی زیستگاه سالهگیاهان یک رژیم اختالل
 فراوانی وقوع

  اهمیتي درجه
 )گستردگی( سطح

 )بازگشت( نرخ اعاده
 پراکنش فضایی اجزاي تشکیل دهنده

 بینی امکان پیش
 هاي اختالل مثال

  توالیي مرحله
 نوع گیاه

 ساختار گیاهی
 اي گیاهان تنوع گونه

  پارازیتوییدي  جامعهي اندازه
وجود پناهگاه، غذا و میزبان جایگزین 

 پارازیتوییدها  براي 

 باال، چندین بار در سال
 باال

 مناطق وسیع
 باال، چندین بار در سال

 همگن
 باال

ها  ورزي، شخم زدن، آفتکش خاك
 و غیره

 )پیشرو( توالی ي  مراحل اولیه
 علفی و به صورت کلی یکساله

شکل داراي یک اشکوب و: ساده
 زندگی

 پایین
 کوچک

 پایین

 پایین، هر چند سال یکبار
 متوسط یا باالپایین، 

 به طور کلی مناطق محدود
 پایین، یک بار در چندین سال

 ناهمگن
 پایین

آتش سوزي، تندباد، سیل، رانش زمین 
 و غیره

 )پسرو( مراحل میانی یا پسین توالی
 زار و درختی بوته

داراي چندین اشکوب و شکل : پیچیده
 ندگیز

 باال
 بزرگ

 باال



  مجموعه مقاالت دومین همایش ملی کشاورزي بوم شناختی ایران

  گرگان-1386 مهرماه 26 -25

   

هاي منحصر به فـرد زنـده و    یاین ویژگ). 1994پرایس و والدبوئر،  (دهد ثیر قرار میأساله تحت ت  هاي زراعی یک    اکوسیستم

ها، باعث دلسردي از کـاربرد دشـمنان طبیعـی از جملـه      کش کم و کارایی باالي کاربرد آفت      نسبتاً ي غیرزنده در کنار هزینه   

 ).ب1998 باربوزا،(ساله شده است هاي زراعی یک پارازیتوییدها، به عنوان یک ابزار در مدیریت بندپایان آفت در سیستم

 از کارهاي نظري اي  براي مدیریت آفات، حجم فزاینده اي  مزرعه -هاي شیمیایی برون   اي فزاینده به نهاده   رغم اتک  علی

توانـد    مرسـوم ممکـن اسـت پایـدار نباشـد و مـی      ي دهند مـدل کـشاورزي پرنهـاده    و شواهد تجربی وجود دارند که نشان می      

 افکـار  ي در واکـنش بـه حمایـت فزاینـده     ). 1997ان،  ون و همکـار   ماتـس ( مدتی را دارا باشد   خطرات محیطی و بهداشتی بلند    

هاي اکولـوژي محـور     سیستمي  در حال رشدي براي ایجاد و توسعهي عمومی از عملیات کشاورزي سازگار با محیط، عالقه  

 هـاي  در ایـن زمینـه، چنـدین تحقیـق اهمیـت نظریـه      ). 1996شوراي ملی تحقیقـات،  ( براي مدیریت آفات وجود داشته است 

بـرگ و   هـاك (ند ا  دشمنان طبیعی از جمله پارازیتوییدها را مورد ارزیابی قرار داده   کارایی در افزایش فراوانی و      ییکاکولوژ

 ).2000ایوز، 

 

 یملکولکاري زیستگاه و بیولوژي  از طریق دستها پارازیتوییدمانی زندهافزایش 

مین منابع ضـروري الزم بـراي   أبا هدف تهاي محیطی و   کارياي از دست   کاري زیستگاه که به صورت مجموعه     دست

 دشمنان طبیعی در مبارزه با آفات تعریف شده است، به صورت یک موضوع به هم پیوسته و متحـدي بـراي          کاراییافزایش  

کاري زیستگاه عبارت مفهوم بنیادین دست). 2000الندیس و همکاران، ( کاهش اثرات منفی اقدامات زراعی در آمده است

پناهگاه در مجاورت هایی به عنوان  نمودن غذاي مکمل و کمکی، ایجاد تغییرات ریزاقلیمی و وجود زیستگاه      است از فراهم    

بـراي  . آور اقدامات کشاورزي برآیند  اثرات زیاني گیاه زراعی، که ممکن است به دشمنان طبیعی کمک نمایند تا از عهده            

هـا، بـه عنـوان منـابع غـذایی اسـتفاده        هـاي وحـشی و شـته    عـسلک گـل   از هاهاي پارازیتوییـد   افراد بالغ بسیاري از گونه     ،مثال

). 1996دیر و النـدیس،  ( هاي هرز آنها شده است، این منابع وجود ندارند نمایند، که در مزارعی که اقدام به کنترل علف       می

 گیـاهی در  ورزي حفـاظتی، کاشـت گیاهـان پوشـشی، برجـاي گذاشـتن بقایـاي         ورزي یا خاك   اقداماتی از قبیل عدم خاك    

هـاي عملـی     رهیافـت ي دهنـده   زراعی، نشانهاي مزرعه، کشت مختلط و استقرار نوارهایی از گیاهان علفی در نزدیکی زمین     
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خـان و  ( گیرنـد   پارازیتوییـدها در درون مـزارع انجـام مـی    مـانی  زنـده هستند که به منظور تامین منابع ضروري بـراي افـزایش        

 ). 1997همکاران، 

توانند بـا یـک شـناخت عمیـق از نیازهـاي       ی میملکول بعدي شرح داده شده، ابزارهاي    هاي در قسمت که    طوري  همان

شناسـان کمـک نماینـد تـا بـراي حفاظـت از پارازیتوییـدها،          دشمن طبیعی، تلفیق شده و به حـشره        ی و اکولوژیک  یبیولوژیک

هـاي فـضایی    توانـد در مقیـاس   ها می زارها و دانشتلفیق این اب. کاري زیستگاه را تقویت نموده یا بهبود بخشند   عملیات دست 

 .مختلفی انجام گیرد

 

 یملکولهاي   و تکنیکاي مزرعه هاي درون فعالیت

مـدت،  در کوتـاه . توییدها در مـزارع باشـد   پارازیمانی زنده ي دهندهترین عامل کاهش تواند مهم  ها می  کشکاربرد آفت 

مـدت،  در بلنـد . توانند باعث مرگ تعداد زیادي از پارازیتوییدها شده و منجر به طغیان آفات درجه دو شـوند ها می  کشآفت

ثیر أ را تحـت تـ  هاهاي مقاوم، دینامیـسم جمعیـت پارازیتوییـد    ها ممکن است از طریق انتخاب بیوتیپ  کشکاربرد مکرر آفت  

بـا  را هـا   کشهاي مختلف تلفیق کاربرد آفت   رهیافت) 1998( نروبرسون و همکارا  ). 1982توالستووا و آتانوف،    ( قرار دهد 

-آفـت  اي مزارع، اسـتفاده از   توان به پایش دوره هاي توصیه شده توسط آنها، می     از بین تاکتیک  . دشمنان طبیعی شرح دادند   

ن طبیعـی اشـاره   هـا و دشـمنا   کـش و جدا نمودن مکانی یا زمانی آفت) کشنده زیر دز( هاي انتخابی و دزهاي غیرکشنده   کش

 .نمود

یی از نژادهـا  کمک نمایند تا از طریق شناسایی و انتخاب یتوانند به کاربران کنترل بیولوژیک   ی می ملکولهاي   وريآفن

اگرچـه بـه نظـر    . ها را بـا دشـمنان طبیعـی تلفیـق نماینـد      کش کاربرد آفتباشند، دشمنان طبیعی که در مقابل سموم مقاوم می     

هـاي   هـاي اخیـر در برنامـه    آمیـز باشـد، امـا پیـشرفت      تر از پارازیتوییدها موفقیـت     در شکارگرها بیش   رسد که این رهیافت    می

 ثابـت شـده اسـت کـه     ،بـراي مثـال  ). 1994جانسون و تاباشـنیک،   ( تواند این حالت را برعکس نماید      انتخاب پارازیتویید می  

که از نظر میزان مقاومت بـه   ،Trioxys pallidus گردو، ي در تمایز بین دو جمعیت شتهتواند   میRAPD-PCRروش 

ها در شرایط آزمایـشگاهی انجـام گرفتنـد،     اگرچه آزمایش). 1995ادواردز و هوي،  ( ها متفاوت بودند، مفید باشد     کشآفت
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 کـه  هـا  کـش تواند براي تعیین سرنوشت پارازیتوییدهاي مقاوم به آفت  میRAPD-PCRکه روش بر این است    ولی عقیده   

 .شوند نیز مورد استفاده قرار گیرد رها میدر مزارع 

 

 

 

 انداز حفاظت از پارازیتوییدها در سطح مزرعه و چشم

 پارازیتوییـدها گـردد،   مـانی  زنـده اي ممکن است باعـث افـزایش    مزرعه که که عملیات زراعی در سطح درون     همچنان

مطالعـات  . اثر نمایند ین اثرات حفاظتی را بیگیرند، ممکن است چن تر انجام میهاي بزرگ اقدامات کشاورزي که در مقیاس  

هاي غیرزراعی، نقش مهمـی در تعیـین فراوانـی      مزرعه، تناوب زراعی و وجود زیستگاهي متعددي نشان داده است که اندازه    

خـوار   هنـشان دادنـد کـه پارازیتیـسم سـاق     ) 1992(  الندیس و هاس  ،مثال عنوان   هب. نمایند اي پارازیتوییدها ایفا می    مزرعه درون

، در حواشی مـزارع ذرت  Eriborus terebransپارازیتویید الرو زنبور ، توسط Ostrinia nubilalisاروپایی ذرت، 

ها نشان دادند که باالترین سطوح پارازیتیـسم در    آن،به عالوه. باشد هاي درونی آن می تر از بخشداري بیش  به صورت معنی  

 یـا  هـا  که دستیابی به شهد گیاهی، عـسلک شـته   در همین راستا نشان داده شده     . دهد مزارع رخ می  ) جنگلی( حواشی درختی 

دیـر و  ( دهـد  هـاي زراعـی و غیرزراعـی افـزایش مـی       را در زیـستگاه E. terebrans پارازیتویید مانی زندهترکیبات قندي، 

 قبـل  مادر کنار باال بودن ددهند که عدم وجود منابع غذایی در مزارع بزرگ ذرت،        این مطالعات نشان می   ). 1996الندیس،  

دیـر و  ( باشـند  هـاي درونـی مـزارع مـی     انداز بوته، دالیل پایین بودن فراوانی پارازیتوییـد در بخـش       گیري کامل سایه   از شکل 

 ).1997الندیس، 

اي بـا تنـاوب کوتـاه و نیـز سـطوح       هـاي بیـشه   نـشان دادنـد کـه پـرچین      ) 2001( در تحقیقاتی مشابه، النگر و همکـاران      

سـاله،  هاي یک اي از زیستگاه ، مجموعهاند ي ایجاد شده با شبدر یا گیاهان علفی که در بین مزارع گندم پراکنده شده   چراگر

ایـن  . باشـند   در ارتبـاط مـی  Sitobion avenae ي آورند که با افزایش پارازیتیسم شـته  وجود میه دایمی را بدوساله و نیمه

طبیعـی ایجـاد شـده در مجـاورت      هـاي نیمـه   ، اهمیت زیـستگاه )2001و همکاران، از قبیل لی  ( مطالعات و نیز مطالعات دیگر    

انـدازهاي کـشاورزي بایـد     در شـرایط آرمـانی، چـشم   . دهنـد  کیـد قـرار مـی   أمزارع را در حفاظت از دشمنان طبیعـی مـورد ت       
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 و مـواد  هـا  ، پناهگـاه  مـزارع د به طوري که با قرار گـرفتن در بـین   باشنرا دارا   ) طبیعی( هاي غیرزراعی  اي از زیستگاه   مجموعه

گـزین، امـاکن   هاي جـاي   منابع غذایی، میزبان، توالی- توالی یا پس   -هاي میان  زیستگاه. مین نمایند أرا ت  ها غذایی پارازیتویید 

منالـد و همکـاران،   (آورنـد    فـراهم مـی  بـراي افـراد بـالغ پارازیتوییـدها      را   پناه در مقابل شرایط نامساعد     گذران و جان  زمستان

1999.( 

 گیـاهی  أهـا داراي منـش   ، کـه برخـی از آن  )هـا  سـمیوکمیکال  (هـاي شـیمیایی   رسـان  که پارازیتوییدها از پیـام     از آنجایی 

نمایند، لذا گیاهـان غیرزراعـی پراکنـده شـده در      یابی خود استفاده می  ، براي میزبان  )1998 و همکاران،    مورس دي( باشند می

 در واکـنش بـه   هاشناخت تغییرات رفتـاري پارازیتوییـد  . ثیر قرار دهندأ را نیز تحت ت    هایدتوانند رفتار پارازیتوی   بین مزارع، می  

 اقدامات مرتبط با زیستگاه در راسـتاي افـزایش تنـوع گیـاهی     ي  گیاهی، یکی از عناصر کلیدي در توسعه ي ترکیب مجموعه 

هـا،    کوچـک پارازیتوییـد  ي لیـل انـدازه   بـه د   ،بـا ایـن حـال     ). 2000الندیس و همکاران،    ( باشد هاي کشاورزي می   در سیستم 

گذاري، اطالعات کمـی در مـورد رفتـار پـراکنش       مربوط به گرفتن و نشانه هاي ها و دشواري ذاتی آزمایش     تحرك زیاد آن  

 ).2000هاستینگز، ( باشد پارازیتوییدها در اختیار می

 ي ورزي بر سـاختار جمعیـت و جامعـه   ثیر ساختار کشاأشناسان را در ارزیابی ت     ی ممکن است حشره   ملکولهاي   تکنیک

 سـاختار جمعیـت زنبـور    ي بـراي مطالعـه  ) 1998( ووگـن و آنتـولین  ). 1998الکـسدال و لوشـاي،   ( پارازیتویید کمک نمایند  

Diaretiella rapae    گرهـاي باشـد، نـشان   هـا مـی   که پارازیتویید چنـدین گونـه از شـته RAPD-PCR  را کـه از روش 

SSCP این محققـان دریافتنـد کـه تنـوع ژنتیکـی در مـزارع نزدیـک بـه هـم          . رد استفاده قرار دادند، موند به دست آمده بود 

هـا،   ها نشان دادند که کاهش تبادل ژنتیکـی بـین زیرجمعیـت    آن. باشد ها زیاد می  بین آني تر از مزارعی است که فاصله     بیش

 .شوند ع پراکنده نمی، بین مزارD. rapae ي حاکی از آن است که پارازیتوییدهاي رهاسازي شده

 الگوهـاي رفتـاري جـستجوي میزبـان در بـین شـش       ي براي مقایسه) 2001(  دیگر، آلتوف و تامپسون ي در یک مطالعه  

پراکنـده شـده   ) آمریکـا (  وسیع در جنوب شـرقی واشـنگتن   جغرافیایی نسبتاًي  که در یک ناحیه Agathis جمعیت از زنبور  

هــسته را مــورد   rDNA روي RFLPs و روش mtDNA روي )CO1( 1 زبودنـد، روش تــوالی ژن ســیتوکروم اکـسیدا  

دهـد کـه ایـن     هـا رخ نمـی   بـین جمعیـت  ) ژنتیکـی ( ونه جداییگنتایج نشان داد که با افزایش فاصله، هیچ       . استفاده قرار دادند  

      تیپیکی در کـه اختالفـات فنـو   ه شـده نـشان داد  . باشـد  هـا مـی    هـاي طـوالنی بـین جمعیـت        حاکی از وقوع پراکنش در مسافت     
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 ناشی از ریز و مکان جستجو، احتماالً پارازیتویید، از قبیل زمان اختصاص یافته به جستجو، طول تخم         - میزبان هاي کنشبرهم

سـاله انجـام نگرفتـه بـود، ولـی      هـاي زراعـی یـک     در قالب سیـستم    مربوطهاگرچه تحقیق   . باشد هاي گیاهان بومی می    ویژگی

انـدازهاي کـشاورزي متوسـط و بـزرگ      ثیر چـشم أتوانست براي افـزایش شـناخت چگـونگی تـ     ساختاري فراهم نمود که می 

 . و پراکنش پارازیتوییدها مورد استفاده قرار گیردگرياي بر فراوانی، رفتار جستجو منطقه

 کاريهاي دست اي به منظور تقویت برنامه ی با مطالعات مزرعهملکولهاي  تلفیق تکنیک

 هـاي تجـاري ایـن رهیافـت شـدیداً       در کشاورزي پایدار، توسـعه و موفقیـت   ی کنترل بیولوژیک  رغم پتانسیل باالي  علی 

ها، کمبود منابع و سادگی  ساله که آشفتگیهاي زراعی یک این موضوع به ویژه در سیستم). 2001فري،  ( محدود شده است  

هـا و مفـاهیم    شناسان کشاورزي از تکنیک اگر حشره. باشد د، صادق می  نده  دشمنان طبیعی را کاهش می     مانی  زندهزیستگاه،  

گیرنـد، اسـتفاده نماینـد، دسـتیابی بـه        مـی أی تـا اکولـوژي منـش   ملکـول هـاي    وسیعی از علوم مثل تکنیکي جدید که از دامنه  

 .پذیر خواهد شد  امکانیهاي کنترل بیولوژیک تر در برنامههاي بیش موفقیت

هـاي   ها بـوده و از پتانـسیل تغییـر سیـستم     الرشدترین بخش  سریعي ی در زمره ملکولهاي   وريآفندر کشاورزي مدرن،    

هـاي   وريآفـن هـاي مربـوط بـه     تـا کنـون بـسیاري از بحـث    ). 1996شوراي تحقیقـات ملـی،   ( باشند کشاورزي برخوردار می  

 شـد،  گفتهکه طوري   همان). 2000، لیتارنه و باروز(  بوده استتراژنی، پیرامون مزایا و خطرات رهاسازي موجودات    ملکول

 تاکـسونومیکی، دقـت بـاالتر در    هـاي  توانند از طریق  افزایش دقت و درسـتی تـشخیص   هاي جدید همچنین می وريآفناین  

شناسایی حشرات و شناخت بهتر ژنتیک و ساختار جمعیت دشمنان طبیعی، باعث افزایش پذیرش و موفقیـت عوامـل کنتـرل         

 . گردندیبیولوژیک

هـاي کـشاورزي نقـشی     پـذیري سیـستم   دهد تنوع اکولوژیکی در انعطـاف     دارد که نشان می   شواهد بسیار زیادي وجود     

کـاري  رسـد کـه افـزایش تنـوع، سـتون اصـلی دسـت        تر، به نظـر مـی     به طور خاص  ). 2001بروکفیلد،  ( نمایند کلیدي ایفا می  

با ایـن حـال، افـزایش تنـوع ممکـن      . )2000کروئس و شارنتکه، ( باشد  پارازیتوییدها می مانی  زندهزیستگاه به منظور افزایش     

به جـاي آن الزم اسـت   ). 1990 امدن، ون(است به تنهایی کافی نبوده و حتی در برخی موارد نتایج منفی به دنبال داشته باشد        

باشند، در آنچه که گور و   خاصی از پارازیتوییدهاي در حال مطالعه مورد نیاز می    ي که اجزاي اصلی تنوع که براي مجموعه      

برنـد،    نام مـی "یهاي هدفمند در کاربرد تنوع براي پشتیبانی از کنترل بیولوژیک رهیافت"عنوان ه  از آن به ب   ) 2004( ارانهمک
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پـیش  . باشـد   شناسایی درست حشرات الزم و ضروري می،بدون تردید). 2000الندیس و همکاران،   ( مورد توجه قرار گیرد   

گزین بتوانند در انتخاب عملیاتی که در هاي جاي طی پارازیتوییدها و میزبان  که اطالعات موجود راجع به نیازهاي محی       از آن 

گردد، مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد، شناسـایی        دشمنان طبیعی میکارایی و مانی زندهانداز باعث افزایش    سطح مزرعه یا چشم   

ی ابزار سودمندي براي افـزایش    ملکولهاي   تکنیک. باید به درستی انجام گیرد     )گزینهاي جاي  پارازیتوییدها و میزبان  ( ها آن

 .نمایند  فراهم میهایشان  و میزبانهادقت و سهولت شناسایی پارازیتویید

 آفـات، ارتبـاط تنگـاتنگی بـا تاکـسونومی      ی کنترل بیولوژیکي شناسی کاربردي به اندازه اي از زیست اگرچه هیچ جنبه 

ایـن موضـوع بـه    . ست پارازیتوییدها هنوز به خوبی توسعه نیافتـه اسـت  ، ولی ابزار الزم براي شناسایی در    )1986رزن،  ( ندارد

 مختلفـی دارنـد،   یو نژادهاي بیولوژیک، که نیازهاي محیطی و خـصوصیات بیولـوژیک   ) مبهم(هاي مخفی    ویژه در بین گونه   

ــی  ــادق م ــد ص ــود       . باش ــتوار ب ــوژیکی اس ــصوصیات مرفول ــر خ ــب ب ــسونومیکی اغل ــات تاک ــته، تحقیق ــراع . در گذش اخت

 هاهاي بسیار نزدیـک پارازیتوییـد   ها اجازه داد تا گونه      کنتراست و اسکن الکترونی به تاکسونومیست      -هاي فاز  یکروسکوپم

 DNAی ملکولگرهاي اخیرا نشان). 1986رزن، ( را بر اساس تغییرات بسیار کوچک مرفولوژیکی مورد شناسایی قرار دهند

هـاي   تکنیـک . بندي خـود را بـر تغییـرات ژنتیکـی اسـتوار نماینـد       است که رده  این اجازه را داده      هابه متخصصان پارازیتویید  

و نیـز  اندازهاي مختلف کشاورزي و قطعات زیستگاه    گیري دقیق جریان ژن بین چشم      توانند براي اندازه   ی همچنین می  ملکول

سایر مـسیرها بـراي تحقیقـات    . یافته با یک سناریوي محیطی خاص، مورد استفاده قرار گیرند      انتخاب بهترین ژنوتیپ سازش   

براي مثال انتخاب گیاهـان بـا منـابع غـذایی قابـل       ( ی براي ایجاد تغییر در گیاهان     ملکولهاي   تر، شامل استفاده از تکنیک    بیش

 . باشد  دشمنان طبیعی میکاراییبه منظور افزایش ) تر براي افراد بالغ پارازیتوییدها دسترس

کاري زیستگاه، باعث ایجاد رهیافتی امیدوارکننـده بـه منظـور     دست ییم اکولوژیک ی با مفاه  ملکولهاي   وريآفنتلفیق  

 یهنـوز اغلـب متخصـصان کنتـرل بیولـوژیک     . گـردد  هاي کشاورزي مـی   پارازیتوییدها در سیستم   مانی  زنده و   کاراییافزایش  

 ،بنـابراین . اسـت نتیک بـسیار کـم    ژي ها در زمینه  آنشبینند و آموز  شناسی و اکولوژي آموزش می      حشره ي تر در زمینه  بیش

تعداد کمـی از متخصـصان ژنتیـک در    ، همچنین). 1986هوي، ( باشند هاي ژنتیکی در دسترس بی اطالع می ها از تکنیک  آن

بـا  ). 1986هـوي،  ( هاي کاربردي واقف نیستند  آموزش دیده و اغلب به ضرورت نیاز به چنین پروژه    یمورد کنترل بیولوژیک  

همکــاري نزدیکــی بــین کــه باشــند و هنــوز الزم اســت  هــا هنــوز داراي اعتبــار مــی  ایــن نظریــه،ال ســ18گذشــت بــیش از 
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 ی کنتـرل بیولـوژیک  ي شناسان در تمام مراحـل یـک برنامـه    ها و حشره ی، اکولوژیستملکولشناسان   ها، زیست  تاکسونومیست

 .افزایش دهددر آینده هی را  الزم براي مطالعات گروي انگیزهنوشتار امید است که این . وجود داشته باشد
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Abstract 

Biological control is one of the most important components of the integrated pest 

management in which, we use the parasitoids and predators that belong to the natural 

ecosystems. The harsh environment created by agricultural practices reduces parasitoid 

survivorship. After the introducing of molecular approaches into the field of 

entomological researches, those also used in order to conserve and protect natural 

enemies and advancing natural biological control. Enzyme electrophoresis and PCR-

based techniques such as RFLP, AFLP, RAPD, SSCP and microsatellite analysis are 

among the molecular methods which have been used in agricultural entomology and 

ecology. Cryptic species identification, differentiation between exotic and indigenous 

parasitoids and parasitoid rearing are the examples in which, molecular methods have 

been used. Modern agricultural practices create a harsh environment for parasitoids. 



  مجموعه مقاالت دومین همایش ملی کشاورزي بوم شناختی ایران

  گرگان-1386 مهرماه 26 -25

   

This management practices represent disturbances that disrupt the characteristics of the 

natural ecosystems, communities and populations. Nowadays, in response to rising 

public support for environmentally sound agricultural practices (ecological agriculture), 

there has been a growing interest in the development of ecologically based pest-

management systems. In this context, habitat manipulation through provision of 

supplementary and complementary food, microclimate modification and existence of 

refuge habitats in close association with crop fields, no tillage and conservative tillage, 

cover cropping, crop residue conservation intercropping and establishment of 

herbaceous strips in close spatial association with crop fields is an approach which is 

used for improving parasitoid survivorship. At the present, it is believed that to improve 

habitat manipulation, molecular techniques should be integrated with field studies. 

Key words: Parasitoid, Conservation, Annual cropping systems, Molecular methods, 

Habitat Manipulation. 
 

 


