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چکیده
مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi ،يکي از آفات مهم گلرنگ در سرتاسر جهان ميباشد که هر ساله خسارت زيادی به اين
محصول وارد ميکند .در ايران ميزان خسارت مگس گلرنگ روی ارقام مختلف بين  %47-37برآورد شده است .استفاده از پارازيتوئيدها
بهعنوان يکي از روشهای مديريت تلفيقي آفات ميباشد .در اين مطالعه اثر متقابل زمان و رقم روی ميزان پارازيتيسم مگس گلرنگ
توسط گونههای  Ormyrus gratiosusو  Microdontromerus annulatusدر مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شاهد (جنوب تهران) انجام شد.
پژوهش مذکور در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي در  3تکرار اجرا شد .تيمارهای آزمايش شامل  3رقم گلرنگ شامل زرقان ،پديده،
گلدشت ،ورامين  ،235پورداد  Mec 163 ،Aceteria ،PIبودند .نمونهبرداری هر هفت روز يکبار انجام و تجزيه و تحليل دادهها با روش
 Kruskal valisانجام شد .بيشترين درصد پارازيتيسم زنبور  O. gratiosusدر تاريخ  73تير ماه روی ارقام  Mec163و ورامين با 72/45
درصد مشاهده شد .کمترين درصد پارازيتيسم توسط گونه  O. gratiosusدر تاريخ  25خرداد ماه در همه ارقام مشاهده شد .بيشترين
ميزان پازازيتيسم زنبور  M. annulatusدر طول زمان نمونهبرداری در ارقام پديده به ميزان  3/55در صد و رقم  3/52 ،Mec163درصد
ديده شد .کمترين ميزان پارازيتيسم توسط گونه  M. annulatusدر رقم ورامين ( 5/33درصد) ديده شد.
واژههای کلیدی :ارقام گلرنگ ( ،)Cartamus tinctorius L.مگس گلرنگ ،پارازيتيسم.Microdontromerus annulatus ،Ormyrus gratiosus ،

مقدمه
دانههای روغني از منابع مهم روغن خوراکي هستند و نقشش
مهمي در پيشرفت اقتصادی در کشورها دارنشد .امشا حششرات و
بيمششاریهششا همششواره عامششل مهمششي در عملکششرد مناسششب ايششن
محصوالت هستند .گيشاه گلرنشگ ()Cartamus tinctorius L.
يکي از منابع مهم تأمين روغن نبشاتي بشوده و در سشالهشای

اخير ميزان کشت و کار آن در ايشران افشزايش يافتشه اسشت.
گلرنگ متعلق به خانواده  Astraceaeمي باشد و دير زمشاني
است که در بسياری از کشورهای جهان بهعنوان يشک گيشاه
سشازگار و مفيشد ،بششا کشاربردهششای متعشدد کشششت مشيشششود
( .)Vargas, 2008بررسيها نشان دادهاند که مشوطن اصشلي
گلرنگ کشورهای خاورميانه ،به ويژه ايران و ترکيه ميباششد

دوماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران ،جلد  ،43شماره 5

( .)Zinali, 1999سطح زير کشت گلرنشگ در ايشران حشدود
 7777هکتار ميباشد کشه بشهطشور متوسشط سشاالنه حشدود
 377تن برداشت ميشود ( .)Forozan, 1999ميشزان روغشن
قابل استخراج دانه گلرنگ در شرايط مساعد با توجه به رقم
بششه  %47-35مششيرسششد ( .)Naseri, 1991مگششس گلرنششگ
())Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip: Tephritidae
يکي از آفات مهم گلرنگ در اروپا و آسيا مي باشد .در آسيا
مگس گلرنگ بيششترين خسشارت را در کششورهای عشرا
( ،)Al-Ali et al., 1975پاکسشتان ( )Talpur, 1995و هنشد
( )Verma, 1974وارد ميکند .اين حشره برای اولين بشار در
سال  7433در مزرعه اصالح نباتات ساری مششاهده ششد و
احتمال دارد که بومي ايشران نباششد ( .)Behdad, 2010ايشن
آفت حشره ای است پليفاژ که الروها با تغذيه از گلرنشگ و
دانه های آن موجب کشاهش کمّيشت و کيفيشت ايشن محصشول
مي شوند .در ايران خسشارت محصشول دانشه توسشط مگشس
گلرنگ در ارقام مختلف بين  %47-37تخمين زده شدهاست
( .)Sabzalian, 2010استفاده از کنتشرل بيولوژيشک همشواره
يکي از روشهای مهم در کنترل آفات محسشوب مشيششود.
طي سالهای گذششته در منشابع مختلشف ،تعشداد گونشههشای
مختلفي از پارازيتوئيدهای مگس گلرنگ نام برده شده است.
بيشششتر پارازيتوئيششدهای مگششس گلرنششگ متعلششق بششه راسششته
بالغشائيان ميباشد .ازجمله پارازيتوئيدهای مگس گلرنشگ
ميتوان بشه)،Antistrophoplex conthurnatus (Torymidae
Pronotalia
)،Bracon hebetor (Braconidae
)Colotrechnus viridis ،carlinarum (Elophidae
Eurytoma
acroptilae
)،(Pteromalidae
)Isocolus tinctorius (Cynipidae) ،(Eurytomidae
اشاره کرد که همگي آنها پارازيتوئيد مرحلشه الروی مگشس
گلرنششگ مششيباشششند ( .)Saeidi et al., 2011حشششرات
 Ormyridaeخانوادهای کوچک و متعلشق بشه بشاال خشانواده
 Chalcidoideaمششيباشششند کششه دارای  725گونششه اسششت
( )Noyes, 2004aو در بيشتر کشورها گسشترش دارد .ايشن
گونهها در سشه جشنس هسشتندOrmyrulus Westwood, :
 Ormyrus Boucek, 1986 ،1832و Eubeckerella
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( Narendran, 1999دو جشنس آخشر  monotypeهسشتند)
( .)Noyes, 2004bخشششانواده  Ormyridaeپارازيتوئيشششد
حشرات گالزا ميباشند؛ الروها بشهصشورت انفشرادیانشد و
پارازيششت خششارجي دارنششد ( .)Askew, 1994خششانواده
 Ormyridaeشبيه خانواده  Torymidaeميباشد ،امشا دارای
 Notauliمجزا و يا بدون آن است .تخشمريشز ايشن خشانواده
کوتاه مي باشد .بيشتر جنسهای اين خانواده دارای رنگهای
آبي متاليک و يا سبز مي باشد .در قسمت پشس قفشس سشينه
دارای فرورفتگيهشای بشزر هسشتند ( .)Borror, 1989در
ايران تنها  3گونه از جنس  Ormyrusثبت ششده کشه ششامل
O. pomaceus ،)Bouček, 1977( O. orientalis
( )Gharali, 2004( O. gratiosus ،)OILB., 1971و
Azizkhani et al., 2005( O. nitidulus؛ Zargaran et
al., 2008؛  )Nazemi-Rafie et al., 2007اسشششت.
 Lotfalizadehو همکششاران ( )2772شششش گونششه ديگششر از
 Ormyrusرا در ايران گشزارش کردنشد کشه رنشگ آنهشا زرد
است .اين گونههشا ششامل،O. bingoeliensis،O. pallens :
O. diffinis ،O. cupreus Askew, 1994،O. bucharicus
و  O. wachtliهستند .گونه  Ormyrus gratiosusتوسشط
 )2773( Gharaliدر غرب ايران نيز جمعآوری شد .حششره
ماده  Holotypeاست .طول بدن  4/2ميلي متر ميباشد ،سشر
و قفس سينه سبز تيره و متمايل بشه آبشي اسشت و در سشطح
پشتي برا ميباشد .ترژيتهای شکمي ( )7-5به رنگ سبز
طاليي است و ترژيت  3قهشوه ای مشيباششد .بنشد اول و دوم
شاخک به رنگ سبز و ساير بندها به رنگ قهشوهای متمايشل
به سبز است .ران و پي ران با قفس سينه ادغام شده اند .سا
پا به رنگ قهوهای تيره ميباشد .بالها شفاف با رنشگبنشدی
قهوه ای ميباشند .سر از باال پهشنتشر از قفشس سشينه اسشت.
حشرات نشر از مشادههشا کشوچکتر و بشه طشول  2ميلشي متشر
ميباشند .همرنگ مادهها و شکم کوچکتری نسبت به مادهها
دارنشششد ( .)Zerova et al., 2002اعضشششای خشششانواده
 Torymidaeبا بدني دراز هستند (بهطول  2-3ميلي متشر) و
عموماً دارای تخمريز دراز ميباشند .ران پای عقشب معمشوالً
بزر اسشت .ايشن گشروه هشم ششامل پارازيتوئيشدها و هشم
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گيشاهخواران هسشتند ( .)Borror et al., 1989تشاکنون 777
گونششه از ايششن خششانواده در رومششاني شششناخته شششدهاسششت
( .)Popescu, 2006aحدود  7777گونه از اين خشانواده در
جهششان شناسششايي شششدهاسششت ( .)Popescu, 2006bجششنس
 Microdontomerusاز روی گونششششههششششای مختلششششف
 Asteraceaeجمعآوری شدهاند و معموالً غشذای خشود را از
جنسهشای مختلشف  Cynipidaeيشا  Tephritidaeبدسشت
ميآورند .خشانواده  Torymidaeبشا داششتن  357گونشه در
تنظيم جمعيت حشرات آفت مهم هسشتند (.)Noyez, 2004b
گونه  M. annulatusدر ايران توسشط  Gharaliو همکشاران
( )2775و  )2773( Gharaliدر شهرستان ايالم گزارش شد.
اين گونه همچنين توسشط  )7333( Modaress Avalنيشز از
تهران گزارش شد .اين گونه در کشورهای بلغارستان ،مصشر،
آلمان ،ايتاليا ،ليبي ،پاکستان ،روماني ،اسلواکي ،اسپانيا ،ترکيه
و ايششاالت متحششده گسششترش دارد ( Fallahzadeh et al.,
.)2009
همچنشششين  )2775( Keyhanianيشششک گونشششه زنبشششور
پارازيتوئيد به نام علمشي Antistrophoplex conthurnatus
) Masi (Hym: Torymidaeاز روی شفيره مگس گلرنشگ
در استان قم جمعآوری نموده که بنا به اظهار ايشان تراکم آن
در اين مناطق ناچيز بودهاست .براسشا گشزارش  Esmatو
همکششششاران ( )7394دو گونششششه زنبششششور پارازيتوئيششششد
)،Antistrophoplex conthurnatus (Masi) (Torymidae
) Pronotalia sp. (Eulophidaeو يشک گونشه ناششنا از
خانواده  Pteromalidaeدر مصر روی مگس گلرنگ فعاليت
دارنششد .هششدف ايششن مطالعششه اثششر زمششان و رقششم روی ميششزان
پارازيتيسششم طبيعششي مگششس گلرنششگ توسششط گونششههششای
 O. gratiosusو  M. annulatusميباشد.

قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي در  3تکرار کشت گرديد.
پس از شروع گلشدهي هشر  3روز يشکبشار نمونشهبشرداری از
قوزهها انجام شد .بدينمنظور در هر تاريخ نمونهبرداری تعشداد
دو بوته از هر کرت انتخاب و از هر بوته  5عدد غنچشه گشل و
يا قوزه بهطور تصادفي چيده و داخل کيسشه پالسشتيکي قشرار
داده شد .سپس نمونهها به آزمايشگاه منتقل و مراحل رششدی
آفششت شناسششايي و در اتاقششک رشششد نگهششداری شششدند تششا از
نمونههای مورد نظر پارازيتوييدها خارج ششده و يشا آفشت از
يک مرحله به مرحله ديگر زندگي تبديل شود .در ايشن مشورد
هر يک از الروها و شفيرههای جمعآوری شده آفت بهصورت
جداگانه پرورش داده شدند تا از يک مرحله به مرحلشه ديگشر
تبديل شوند .برای پرورش انفرادی الروها ،ظروف پالسشتيکي
به ابعاد  75×9×9سانتيمتر در نظر گرفته شد .در داخشل هشر
ظرف قوزه حاوی الرو مگس گلرنگ قشرار داده ششد و روی
ظروف برچسب نوع رقم گلرنگ و تشاريخ نمونشه بشرداری زده
شد و روی درب ظروف را نيز با سوزن سشورا هشای ريشزی
ايجاد کرده تا مانع از کپک زدن قوزه در مشدت زمشاني کشه در
داخل ظرف قرار دارد ،شود .اين ظروف درون اتاقک رشد بشا
درجشه حششرارت  25±2درجشه سلسششيو  %55±5 ،رطوبششت
نسبي و دوره نوری  75ساعت روشنايي و  9ساعت تشاريکي
قرار داده شد تا به مرحله رشد بعدی تبديل ششوند .الروهشايي
که به شفيره تبديل ميشدند ،به لولههای آزمشايش انتقشال داده
شد و تا زمشان تبشديل آنهشا بشه حششرات کامشل و يشا ظهشور
پارازيتوئيدها در اتاقکرشد نگهداری شدند .با داششتن تعشداد
کل نمونهها و تعداد نمونه پارازيتشه ششده ،درصشد پارازيتيسشم
مگششس گلرنششگ روی هششر رقششم محاسششبه گرديششد .بششرای
تجزيهوتحليل آماری از نرمافزار  SASو روش غيرپارامتريک
( )Kruskal valisاستفاده شد.

مواد و روشها

نتایج

بررسششي ميششزان پارازيتيسششم مگششس گلرنششگ در مزرعششه
تحقيقاتي دانشگاه شاهد (جنوب تهران ،شهر ری) انجشام ششد.
بدين منظور در سال  7437هفت رقم گلرنگ شامل گلدششت،
پديده ،زرقان ،ورامين ،پشورداد  Acataria ،PIو  Mec163در

نوسانهای درصد پارازیتیسم مگس گلرنگ توسط گونه
O. gratiosus

نوسانهای ميزان پارازيتيسم مگس گلرنگ در زمانهای
مختلف نمونه برداری در جنوب تهران در شکل  7نششان داده
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شده است .بيشترين ميزان پارازيتيسشم در مجمشوع ارقشام در
تاريخ  72و  5تيرمشاه مششاهده ششد .در تشاريخ  72تيرمشاه
بيششششترين درصشششد پارازيتيسشششم در رقشششم  Mec163بشششه
ميزان %72/4و رقم ورامين به ميزان  %72/45مشاهده ششد.
a

در تاريخ  5تيرمشاه بيششترين درصشد پارازيتيسشم در ارقشام
 )%77/95( Mec163و رقششم گلدشششت ( )%77/37مشششاهده
شد .کمترين درصد پارازيتيسشم در تشاريخ  25خردادمشاه در
همه ارقام ديده شد.

a
b

b
c

73تير

25تير

5تير

72تير

درصد پارازيتيسم

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

47خرداد

زمان نمونه برداری (هفته)

شکل  -1نوسانهای درصد پارازیتیسم الرو مگس گلرنگ توسط گونه  O. gratiosusدر سال 1331
a

ab
abcd

bcd

ورامين Aceteria

d

 Mec 163زرقان

پديده

درصد پارازیتیسم

cd

PI

abc

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

گلدشت

ارقام مختلف گلرنگ

شکل  -2میانگین درصد پارازیتیسم الرو مگس گلرنگ توسط گونه  O. gratiosusروی ارقام مختلف
در کل دوره نمونهبرداری در سال 1331

شکل  ،2درصد پارازيتيسم در طول دوره نمونه برداری را
روی ارقام مختلف نشان ميدهد .بيشترين درصد پارازيتيسم
در طي اين دوره در رقم  Mec163بشا ميشزان  %9/37ديشده
شد .کمترين درصد پارازيتيسم در ارقام پديده و  PIبهترتيب
با  %5/5و  %5/35ديده شد.
اثر متقابشل زمشان و رقشم روی ميشزان پارازيتيسشم الرو

مگس گلرنگ در جدول  7نشان داده شده است .مطشابق بشا
اين جدول بيشترين درصد پارازيتيسم در تشاريخ  73تيرمشاه
بهترتيب روی ارقام  Mec163و ورامين با  %72/45مشاهده
شششد .در تششاريخ  47خردادمششاه کمتششرين ميشزان پارازيتيسششم
مشاهده شد که در همه ارقام به ميزان  %3/35بود.

جدول  -1اثر متقابل زمان و رقم روی میزان پارازیتسم الرو مگس گلرنگ ( )A. helianthiتوسط گونه  O. gratiosusدر سال 1331
ارقام گلرنگ

زمان
نمونهبرداری

ورامین

Aceteria

Pi

Mec163

زرقان

پدیده

گلدشت

 33خرداد

3/35±7/75d

3/35±7/75d

3/35±7/75d

3/35±7/75d

3/35±7/75d

3/35±7/75d

3/35±7/75d

 5تیر

5/43±7/39cd

5/97±7/97cd

5/43±7/39cd

5/97±7/99bcd

3/35±7/75d

3/35±7/75d

5/43±7/39bcd

 12تیر

3/97±2/44cd

5/97±7/97cd

3/35±7/75d

3/57±7/52abcd

5/97±7/97bcd

3/35±7/75d

3/97±2/44

13تیر

72/45±4/42a

5/97±7/97cd

5/43±7/39cd

72/45±4/42a

9/57±2/72abcd

5/43±7/39cd

9/55±2/55abc

 25تیر

9/55±4/27cd

3/43±2/99cd

3/75±2/77abcd

77/95±2/25ab

5/97±7/97bcd

5/97±7/97bcd

77/37±4/77abc
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نوسانهای درصد پارازیتیسم مگس گلرنگ توسط گونه
M. annulatus

درصد پارازيتيسم مگس گلرنگ روی ارقشام مختلشف در
جنوب تهران در شکل  4نششان داده ششده اسشت .بيششترين
ميزان پارازيتيسم در طول زمان نمونه برداری در ارقام پديشده
به ميزان  %3/55و رقم  %3/52 ،Mec163ديده شد .کمترين
ميزان پارازيتيسم در رقم ورامين ( )%5/33ديده شد.

اثر متقابل زمشان و رقشم روی درصشد پارازيتيسشم الرو
مگس گلرنشگ توسشط گونشه  M. annulatusدر جشدول 2
نشان داده شدهاست .در ابتدای فصشل ميشزان پارازيتيسشم در
همه ارقام پشايين و در حشدود  %5/7بشود .بيششترين ميشزان
پارازيتيسم در طشول زمشان نمونشه بشرداری و در بشين ارقشام
مختلششف در تششاريخ  73تيرمششاه و روی رقششم  Mec163بششا
 %77/33مشاهده شد.
10

a

a

a

a

a

a

ورامين

Aceteria

PI

9
8
7
6
5

درصد پارازیتیسم

a

4
3
2
1
Mec 163

پديده

زرقان

گلدشت

ارقام مختلف گلرنگ

شکل  -3نوسانهای درصد پارازیتیسم الرو مگس گلرنگ توسط گونه  M. annulatusروی ارقام مختلف در سال 1331
a
a

72تير

5تير

b

25تير

73تير

درصد پارازیتیسم

a

a

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

47خرداد

زمان نمونه برداری (هفته)

شکل  -4نوسانهای درصد پارازیتیسم الرو مگس گلرنگ توسط گونه  M. annulatusدر سال 1331

نوسششانهششای درصششد پارازيتيسششم مگششس گلرنششگ در
زمانهای مختلف نمونه برداری در شکل  3نششان داده ششده
است .بيشترين ميزان پارازيتيسم در مجموع ارقام در تشاريخ
 73تيرماه با  %9/42مشاهده شد .در ايشن تشاريخ بيششترين

ميششزان پارازيتيسششم در رقششم  Mec163و کمتششرين ميششزان
پارازيتيسم در ارقام گلدشت و ورامين مشاهده شد .کمتشرين
ميزان پارازيتيسم در ابتدای فصل و در همه ارقام بشه ميشزان
 %5/7مشاهده شد.

جدول  -2اثر متقابل زمان و رقم روی میزان پارازیتسم الرو مگس گلرنگ  A. helianthiتوسط گونه  M. annulatusدر سال 1331
ارقام گلرنگ

زمان
نمونهبرداری

ورامین

Aceteria

Pi

Mec163

زرقان

پدیده

گلدشت

 33خرداد

5/7±7/77cd

5/7±7/77cd

5/7±7/77cd

5/7±7/77cd

5/7±7/77cd

5/7±7/77cd

5/7±7/77cd

 5تیر

5/59±7/22cd

5/59±7/22cd

9/35±2/42d

3/22±7/53cd

3/77±7/54d

9/47±7/35cd

5/59±7/22cd

 12تیر

5/33±7/53abc

9/73±7/33ab

3/22±7/53bc

5/59±7/22d

9/35±2/42cd

5/33±7/53bc

9/73±3/44bc

 13تیر

5/59±7/22abc

9/95±2/75a

5/33±7/53abc

77/33±3/75bc

9/35±2/42abc

3/45±2/77abc

5/59±7/22a

 25تیر

3/22±7/53abc

5/35±7/34abc

5/59±7/22abc

3/22±7/53acd

5/33±7/53abc

9/73±7/55abc

5/59±7/22a
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بحث
در طي مطالعه ای که بهمنظشور کشاهش خسشارت مگشس
گلرنششگ بششا اسششتفاده از پششن روش کنتششرل شششامل کششاربرد
حشرهکش ،طعمهگذاری ،مشديريت تلفيقشي ،زراعشي و عشدم
استفاده از هيچگونه روش کنترلي انجام دادند ،مششاهده ششد
که استفاده از حشرهکش و مديريت تلفيقي بهتشرين نتشاي را
ايجاد کردند؛ بهگونهای که ميزان خسارت  %5-9برآورد ششد
( .)Saeidi et al., 2011يکي از داليل عدم پارازيتيسم زياد
توسط اين دو پارازيتوئيد ميتوان به خشاردار بشودن تمشامي
ارقام گلرنگ اشاره کرد کشه وجشود خشار روی قشوزه مشانع
تخمگذاری پارازيتوئيدها و در نتيجه عشدم پارازيتيسشم ايشن
مگس مي شود .تشاکنون تعشدادی از پارازينوئيشدهای مگشس
گلرنگ شناسايي شده انشد امشا بشهدليشل عشدم حمايشت ايشن
پارازيتوئيدها و سشمپاششي عليشه ايشن آفشت ،پارازيتوئيشدها
نتوانسششتهانششد بششه خششوبي اسششتفاده شششوند .بيشششترين ميششزان
پارازيتيسم توسط هر دو گونه در اواسط فصل ر داد و نيشز
کمترين ميزان پارازيتيسم نيز در ابتدای فصل نمونه برداری در
هر دو گونه مشاهده شد .بهدليل اسشتفاده از حششرهکششهشا
برای مبارزه با آفشات گلرنشگ بشه ويشژه مگشس گلرنشگ در
مناطقي که گلرنشگ کششت مشيششود مشانعي بشرای فعاليشت
پارازيتوئيدهای مگس گلرنشگ اسشت؛ ازايشن رو اسشتفاده از
حشرهکشهای انتخابي و کاششت گياهشان گلشدار بشهعنشوان
مکاني برای زندگي پارازيتوئيدها مشيتوانشد سشبب افشزايش
کارايي پارازيتوئيدهشا ششود .در کشل مطالعشهای روی ميشزان
پارازيتيسم مگس گلرنگ توسط پارازيتوئيشدهای آن انجشام
نشده است که با بررسيهای بيششتر روی تشرجيح غشذايي و
بيولوژی پارازيتوئيدها ميتوان ششرايط را بشرای اسشتفاده از
حشرات مفيد به جای کاربرد حشرهکشها مهيا کرد.

سپاسگزاری
اين تحقيق بخشي از پاياننامه نويسنده اول و با حمايشت
مالي دانشگاه شاهد انجشام گرديشد .بدينوسشيله از همکشاری
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مسششئوالن محتششرم دانشششکده علششوم کشششاورزی (آزمايشششگاه
حشرهشناسي) تقدير و تشکر بعمل ميآيد.
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Abstract
The safflower fly, Acanthiophilus helianthi (Rossi) (Diptera: Trypetidae), is one of the most
important pests of safflower in the world, causing a lot of damage to this crop every year. In
Iran, the seed yield loss due to the safflower fly is estimated to be 30- 70 % for different
safflower cultivars. The use of parasitoids is one of the pest management methods. In this study,
the interaction between time and cultivar on the parasitism rate of safflower fly by two
parasitoid species of Microdontromerus annulatus and Ormyrus gratiosus was investigated in
the research field of Shahed University (south of Tehran). The study was conducted under a
Completely Randomized Block Design with four replications. The treatments consisted of seven
safflower cultivars including Zarghan, Padideh, Goldasht, Varamin, Pourdad PI, Acataria,
Mec163. Sampling was performed every seven days and data analysis was done by the Kruskal
Valis method. The highest percentage of parasitism by O. gratiosus on 19 July was observed on
Mec163 and Varamin cultivars (12.35%). The lowest percentage of parasitism by this species
was observed on 14 June in all cultivars. The highest parasitism rate by M. annulatus during the
sampling period was observed on Padideh (7.56%) and Mec163 (7.52%) cultivars. The lowest
percentage of parasitism (49.6%) by M. annulatus was observed on Varamin cultivar.
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