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و اثارات بیاان گلی و شایرینهای گیاهان دارویی سیر، رزماری، فلفل سیاه، مریماسانسهمچنین بوپروفنین و 

 Habrobraconیتوئیادپاراز زنباورینیولوژیاک ف ، واکنش تابعی و خصوصایاتکدموگرافیپارامترهای بر  هاآن

hebetor Say یشگاهی بود.آزما یطدر شرا 
 

آرد در  اییترانهمد یپرهشب یالروها یرو .hebetor H زنبوری حشرات مادهپرورش : شناسی پژوهشروش

 8به  ییساعت روشنا 16 ینور یدوره و درصد 60±5 یرطوبت نسب یوس،سلس یدرجه 26±2 یدماشرایط 

های روش هبه ترتیب بانتخاب شده های گیاهی ها و اسانسکشسمیت حشرهبررسی . انجام شد تاریکی ساعت

، کدموگرافیاپارامترهاای هاای زیرکشانده بار اثرات غلظت یبه منظور مطالعه. دش انجامتماسی و تدخینی 

زنباور ی مادهنین ابتدا حشرات آفات کنترل بیولوژیک مهم این عامل  خصوصیات فینیولوژیکواکنش تابعی و 

مورد گیاهی های ها و اسانسکش( حشره30LCی )کشندهساعت در معرض غلظت زیر 24به مدت پارازیتوئید 

 . ندها مطالعه شددر آن مختلفپارامترهای سپس مطالعه قرار گرفتند و 
 

ها، کشنشان داد که در بین حشرهانتخاب شده های گیاهی ها و اسانسکشسنجی حشره زیست: هایافته

. ی تیمارها داشتندنسبت به بقیه باالتری، رزماری اثرات کشندگی ی گیاهیهاو در بین اسانسوالریت فن

نتایج بررسی اثرات بیان کمترین سمیت حاد را نشان دادند. پالینین و اسانس شیرین کشحشره ،همچنین

و سایر جنسی نسبت زادآوری، باروری، نرخ تفریخ تخم،  ، طول عمر،ءزیرکشندگی نین نشان داد که نرخ بقا

در نهایت، . تغییر یافتندهای مورد مطالعه ها و اسانسکشحشرهزنبور تحت تیمار  پارامترهای دموگرافیک

والریت فن کششاهد، حشرهجمعیت در  ترین پارامترهای دموگرافیکمهم عنوان یکی از به mrمقادیر 

ی عصاره و کش(، پالینین )صابون، روغن گیاهیکنه -کشکش(، دایابون )حشرهیرتروئیدی(، پروپارژیت )کنه)پ

های گیاهان دارویی سیر، رزماری، اسانسهمچنین ( و حشرات ی رشداکالیپتوس( و بوپروفنین )تنظیم کننده



 

 

، 153/0، 212/0، 240/0، 190/0، 183/0، 147/0، 274/0بیان به ترتیب گلی و شیرینفلفل سیاه، مریم

ی واکنش تابعی نین نشان داد که نوع بر روز به دست آمدند. نتایج مطالعه 263/0و  217/0، 207/0، 132/0

و  ها، پالینینکشولی در میان حشره ،هد )نوع دوم( تغییر کردندواکنش تابعی در برخی تیمارها نسبت به شا

نرخ ) را روی پارامترهای واکنش تابعی بیان کمترین اثرات سوء، شیرینی گیاهیهاو در میان اسانس دایابون

گوارشی های ی اثرات تیمارهای مورد مطالعه بر فعالیت آننیمنشان دادند. در مقایسه (حمله و زمان دستیابی

ها در بین اسانسگلی مریمها و اسانس کشدر بین حشره دایابون، تیمارهای .hebetor  Hر پارازیتوئیدزنبو

ننیم الریت و اسانس سیر کمترین فعالیت آمیلولیتیک را نشان دادند. در مورد آوو تیمارهای فن بیشترین

در آننیم بیان و کمترین فعالیت اسانس شیرین در تیمارهای پالینین و آننیم پروتئاز نین بیشترین فعالیت

زنبورهای تیمار شده با بوپروفنین و اسانس ، و اسانس سیر به دست آمدند. همچنین پروپارژیتتیمارهای 

کمترین فعالیت آننیم  رزماریو اسانس  پروپارژیتگلی به ترتیب بیشترین و زنبورهای تیمار شده با مریم

 ای آرد نشان دادند.  ی مدیترانهپرهشب اکسیداز را در الروهایفنل
 

های گیاهی ها و اسانسکشکه در میان حشره بیان نمودتوان می حاضر با توجه به نتایج تحقیق: گیرینتیجه

ثیر ساوء را روی ایان زنباور هاای سایر و رزمااری بیشاترین تااوالریت و اسانسفن کشمورد مطالعه، حشره

گلای و هاای ماریماساانسهمچناین و  پاالینیندایابون و  هایکشحشره هاآن خالفبر  و پارازیتوئید داشته

نار ایان عامال مهام کنتارل در کتوانند می پارازیتوئیدزنبور این به دلیل کمترین اثرات سوء روی بیان شیرین

 استفاده شوند.قی آفات های مدیریت تلفیدر برنامهبیولوژیک 
 

  های کلیدی:واژه

 .Habrobracon hebetorاثرات فینیولوژیک، ، دموگرافی، واکنش تابعی، اسانس ،کشحشره
 



 23      مقدمه و هدف                                                                                                                  

 

 مقدمه و هدف -1
 

 های انتخاب موضوع رسالهو محدودیتدالیل  -1-1

های کنترل بیولوژیک آفات و رهاسازی حمایت از برنامه ،گذشته ییک دهه ولدر ط   

توسط  ( به صورت جدیIPM) های مدیریت تلفیقی آفاتدر قالب برنامه این عوامل مفید

موضوع بسیار که  آغاز شده است وزارت جهاد کشاورزی در محصوالت کشاورزی ایران

 باشدمی Habrobracon hebetor Say پارازیتوئیداکتو استفاده از زنبوردر این مورد  مهم

این برنامه در استان  زمان آغاز. با توجه به این که اینجانب از (1395مخبر و همکاران، )

گیاهی آفات کنترل بیولوژیک مهم این عامل  و رهاسازی مراکن تولیدبرخی کرمانشاه با 

یافتن کنجکاوی برای و  کارشخصی به این  یبنا به عالقهلذا ، داشتم نسبی همکاری

کنترل بیولوژیک در برخی از نقاط استان مهم دالیل موفقیت یا عدم موفقیت این عامل 

حاصل نشده  یی مطلوبولی نتیجه انجام گرفته بودبه تعداد کافی که رهاسازی )کرمانشاه 

انتخاب نمودم. از طرفی،  و مشاور راهنما محترم موضوع حاضر را با هماهنگی اساتید( بود

ی تحقیقاتی وجود دارد و های مالی و زمانی که در هر پروژهبا توجه به محدودیت

امکان انجام پژوهش حاضر روی آفات هدف  مشکالت شخصیبرخی همچنین به دلیل 

و به  نشدای میسر منرعهنیمه ای یا های منرعهزنبور پارازیتوئید در قالب پژوهشاین 

شد. امیدواریم که با فراهم  اجرا طراحی و آزمایشگاهی به صورتهمین دلیل این پژوهش 

های از طرف مراجع ذیربط بتوان پژوهش مناسبهای و حمایتالزم شدن شرایط 

تواند به کاربردی دیگری را در این زمینه اجرا نمود. با این وجود، نتایج این تحقیق می
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مورد استفاده قرار ای در آینده ی جهت استفاده در مطالعات منرعهاعنوان یک مطالعه پایه

 گیرد. 

 

  مقدمه -1-2

 بشردر حال افنایش است و به همین دلیل روز به روز  زمین یکره روی انسان جمعیت   

 هاابیشاتر از آن برداری بهره و و باغات منارعگسترش  با غذایی خود نیازهای تامین برای

غیار  خاك، گیاهاان نابودی ها،جنگل تخریب باعث و زده هم بر طبیعی را هایزیست بوم

 ترکیباات مانناد های نوینفناوری ازی روزافنون استفادهوحش شده است.  حیات وزراعی 

 داشاته یمطلاوب ینتیجاه کوتاه مدت یهادوره در است ممکنهر چند مختلف شیمیایی 

، 1جارویس و کیاد)بود  محیط زیست خواهندگی آلودسبب و  نبوده پایدار قطعاً اما ،دنباش

یاا  مقاومات یپدیادهظهاور از جملاه  ترکیبات شایمیایی کاربرد نامطلوب (. اثرات1999

 ،هدف از جمله دشامنان طبیعای غیر بندپایان نابودی ،توسط آفات گیاهی هاآن به تحمل

 در سامی هاایباقیمانادایجااد  ،در محصاوالت کشااورزی ثانویاه آفات گسترش و طغیان

 محیط زیساتتخریب  همچنینزمینی و های سطحی و زیربآ ذایی، آلودگیغ محصوالت

 را های سازگار باا محایط زیساتبیولوژیک و دیگر روش کنترلروش استفاده از  ضرورت

  (.1379موسوی،  ؛1378دامغانی، و مهدوی است )کامکار کرده آشکارتر
 

اسات  یموضاوعدر شکل فعلی آن )رهاسازی انبوه دشمنان طبیعای(  یولوژیککنترل ب   

و هادف آن صارف  در ایاران آغااز شاده اسات به صاورت عملای ی اخیردر چند دههکه 

و انسان برای  یستز محیط برسموم شیمیایی  ءاثرات سو کاهشو زمان و  ینههن ینکمتر

است به نحاوی  اقتصادی سطح زیاناز  پائین ترها به یماریآفات و ب یتجمع کاهش دادن

برای دستیابی به چنین هادفی،  .(1395)مخبر و همکاران،  فت محسوب نشوندآ یگرکه د

هساتند کاه و مفیدی بسیار موثر  عوامل کنترل بیولوژیک یاز جمله زنبورهای پارازیتوئید

                                                                                                                               
1- Jervis and Kidd 
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کاهش مصرف سموم یاا اساتفاده از ساموم کام  و ی زیستیشرایط بهینهدر صورت ایجاد 

هاای مختلاف جمعیات گوناهکاهش تراکم  الزم برایتوانایی  ،هاآنخطر در محل فعالیت 

کشااورزی و بااغی هاای در اکوسیساتمرا  (EIL) اقتصادی زیان گیاهی به زیر سطحآفات 

  Say hebetorHabrobracon پارازیتوئید (. زنبور1998و همکاران،  1)هنتنباشند دارا می

قادرت  به ویاژه باا داشاتنو مطلوب  مناسبزیستی و رفتاری  هایویژگیداشتن دلیل  به

جهات وسایع  مینباانیی گساترههمچناین و  آن نسال مثل باال، کوتاه بودن طاول دتولی

ماورد اساتفاده اکثر نقاط جهان ایران و در مختلف کشاورزی در محصوالت انبوه رهاسازی 

باال  یراساته متعلق باه ر پارازیتوئیدزنبواین (. 2005، 2)گوندوز و گوللاست  قرار گرفته

عوامال کنتارل تارین و از مهم است Braconidaeی خانوادهو  (Hymenoptera)غشائیان 

 محصوالتدر  Noctuidaeو  Pyralidae هایپرهشببه متعلق  آورزیانالروهای  بیولوژیک

؛ امیر معاافی و 2005، 4؛ میلوناس2001، 3)ماگرو و پارا رودبه شمار می کشاورزی مختلف

از  ،هااگذاری روی آنو تخم خود هدفی هاالرو پارازیته کردناین زنبور با  .(2006، 5چی

و  6کند )رسول خاانجلوگیری میمختلف و باغی کشاورزی محصوالت  به شانخسارت بروز

 (.2005همکاران، 
 

روش در مورد  به ویژه گیاهیآفات  تلفیقی مدیریتدر مختلف های روشاستفاده از    

و رفتاری زیستی،  هایویژگید بود که نآمین خواه کنترل بیولوژیک زمانی موفقیت

نیازمند  این موضوعکه  شوندبررسی و ارزیابی  به دقتدشمنان طبیعی  اکولوژیکی

. استی زیاد و صرف زمان و هنینه و صحرایی ، نیمه صحراییدقیق آزمایشگاهیمطالعات 

آفات بسیاری از ر موفق و پایدا مدیریت مطلوب در روش بر اساس مطالعات صورت گرفته،

کنترل های روشاز و سازگار  همنمان یاستفاده، در محصوالت مختلف کشاورزی گیاهی

                                                                                                                               
1- Hentz  
2- Gunduz and Gullal 

3- Magro and Parra 

4- Milonas 
5- Amir-Maafi and Chi 

6- Rasool Khan  
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های مدیریت تلفیقی آفات در قالب برنامه کنترل زراعیبیولوژیک، کنترل شیمیایی و 

در مورد استفاده های مختلف روش، بر اساس مطالعات صورت گرفتهزیرا . استگیاهی 

جامع اهداف و  هستند اشکاالتیدارای قطعًا جداگانه به صورت گیاهی مدیریت آفات 

و همکاران،  یدریح)کنند برآورده نمیرا به طور کامل  مدیریت تلفیقی آفاتهای برنامه

اثرات  پی بردن به، گیاهی شیمیایی در مدیریت آفات ترکیبات کاربرد مورددر . (1384

 مناسب به کار بردندشمنان طبیعی برای  بر این ترکیباتحاد و منمن( سمیت ) گوناگون

بسیار امری آفات تلفیقی مدیریت های برنامهدر و غالب مهم بسیار  روشاین دو  و سازگار

 بر ترکیبات شیمیایی گوناگون(. ارزیابی اثرات 1391 جهرمی، ضروری است )طالبی

)سمیت  و با در نظرگرفتن اثرات کشندگی جامعبه صورت باید آفات دشمنان طبیعی 

ین مبه ه باشد.ها همراه آن (کدموگرافی پارامترهای)بررسی  زیرکشندگیاثرات و  حاد(

بسیار  هایروش یکی ازکه  شوداستفاده می 1شناسی دموگرافیک سماصطالح از  دلیل

 دشمنان طبیعی بر و گیاهی مختلف ترکیبات شیمیایی اثرات یمطالعهبرای برای  مطلوب

 هاآن سمی روی جمعیت ترکیبیک  دارد احتمالاست، زیرا تمام اثراتی که  آفات گیاهی

 (.1982، 2آلن و دانیل)شود شامل میرا کند ایجاد 
 

و به همین دلیل شناخت های اساسی دارند با هم تفاوت 4گیاهی یو عصاره 3هااسانس   

که با  یربه محصوالت معطر به دست آمده از روش تقطها بسیار مهم است. این تفاوت

مواد موجود  یوقتاما  گرددمی گیاهی اطالقاسانس ، اندشده یجداساز یتفرار یسممکان

استخراج شود به  یاهاناز گ یآل یهاحالل یااز جمله آب ها با حالل یاهیگ یهادر سلول

 یاهگ یدتمام مواد مف یاست که حاو یعصاره محلول یه طور کلب .یندگویآن عصاره م

 یباتاما اسانس تنها شامل ترک ؛باشد یاهها و امالح گیتامیناسانس، و یالژ،مانند تانن، موس

 یهاها ممکن است حاللعصاره یگر. از طرف داست یاهگ یمشتقات ترپن یاو  یترپن

                                                                                                                               
1- Demographic toxicology 

2- Alan and Daniel 
3- Essential oils 

4- Plant extract 
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 ینن یاهیو روغن گ یروغن یو تفاوت عصاره آب داشته باشند و مانند روغن، الکل یتمتفاو

استخراج  یاست که برا یاعصاره یروغن یعصارهبه این صورت که  استمورد  یندر هم

 ییلهاست که به وس یروغن یاهیاما روغن گشود میآن از روغن به عنوان حالل استفاده 

 .(1395)جهانشاهی،  استخراج شده است یاهاز گ یمپرس مستق
 

های گیاهی در مقیاس تجاری تولید ها و عصارهی ترکیبات گیاهی به ویژه اسانسهمه   

به عنوان مثال، چنین اقداماتی انجام شده است.  هااند اما در مورد برخی از آننشده

هستند که به ترتیب بر کش گیاهی جدید تولید شده در ایران دایابون و پالینین دو حشره

ی اکالیپتوس تهیه و روغن نارگیل به همراه عصاره 1ی اسانس گیاه دارویی آویشنپایه

در مطالعات قبلی، کمترین اثرات زیان آور و مذکور  گیاهی کشدو حشره اند.شده

اند و به همین دلیل برای کنترل آفات های سمی را در محیط بر جای گذاشتهباقیمانده

؛ 2014، 2اند )شیبانی و حسنیی مختلف در محصوالت کشاورزی ایران توصیه شدهمکنده

 (2015، 3رضائیان و همکاران

 

 ضرورت انجام پژوهش -1-3

یا عدم موفقیت یک عامل کنترل بیولوژیک آفات و موفقیت دالیل برای ارزیابی صحیح    

رفع نواقص موجود و برای  به دست آمدهاز نتایج  برداری بهرهو  محصولدر یک گیاهی 

 شناخت، و باغبانی کشاورزی هایبخشدر  کنترل بیولوژیک هایبرنامه یتوسعهدر نهایت 

)تاثیرات مثبت یا  طبیعی اندشمنو اکولوژیکی رفتاری ، عوامل موثر بر خصوصیات زیستی

 هایکشحشره با توجه به این کهباشد. میو با اهمیت ضروری امری بسیار  منفی(

دایابون،  ،پروپارژیت ،والریتفنشیمیایی و گیاهی انتخاب شده برای این رساله شامل 

 آفاتی مانند های مختلفگونه کنترل دربه صورت مستقیم پالینین و بوپروفنین 

                                                                                                                               
1- Thymus vulgaris L. 
2- Sheibani and Hassani 

3- Rezaeian 
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 ایران وکشاورزی  محصوالت در آفات مکنده دیگرو  ی نباتیها، کنه2سنامیا، 1هلیوتیس

برای کنترل الرو نین  H. hebetor پارازیتوئید زنبور شوند ومصرف مینقاط جهان  دیگر

مختلف اثرات  یهشود، مطالعرهاسازی می محصوالتآن در ر آوزیانمهاجم و  بالپولکداران

 ،فلفل سیاه ،رزماری ،های گیاهان دارویی سیربا اثرات اسانسها آن یها و مقایسهآن

خطر برای این  ترکیبات گیاهی و شیمیایی کم در تعیینتواند می بیانگلی و شیرینمریم

ها جهت استفاده در مدیریت تلفیقی آفات دارای آن یهو توصی مفیدزنبور پارازیتوئید 

  باشد. فراواناهمیت 

 

 اهداف پژوهش -1-4

 های شیمیاییکشحشرهکشندگی و زیرکشندگی  بررسی اثرات اول این پژوهشهدف    

گیاهی  کشحشرهو همچنین دو  والریت، پروپارژیت و بوپروفنینانتخاب شده شامل فن

بر دارویی انتخاب شده  گیاهپنج های اسانسها با اثرات ی آنمقایسهو  دایابون و پالینین

دو اثرات  یمقایسه بود. دومین هدف از تحقیق حاضر H. hebetorزنبور پارازیتوئید 

بود که در  استخراج شده گیاهان دارویی هایاسانس ذکر شده با های گیاهیکشحشره

هدف . ندمقایسه شد با ترکیبات شیمیایی فرموله شدهترکیبات گیاهی  ننهایت اثرات ای

ها ی آنو توصیه H. hebetorزنبور  و سازگار باخطر کم ترکیبات  شناسایی نهایی نین

 . بودنبور پارازیتوئید در کنار رهاسازی ز مدیریت تلفیقی آفاتهای برنامهدر جهت استفاده 
 

نین یکی از خصوصیات بسیار مهم در دشمنان طبیعی آفات گیاهی در  3واکنش تابعی   

بررسی به همین دلیل در تحقیق حاضر  .رودها به شمار میهای آنکنترل طعمه یا مینبان

شامل نرخ حمله و زمان و پارامترهای آن  H. hebetorواکنش تابعی زنبور  تغییرات

های اسانسو  هاکشحشره تحت تیمارآرد  4ایمدیترانهی پرهروی الروهای شب دستیابی

                                                                                                                               
1- Heliothis spp. 

2- Sesamia spp. 
3- Functional response  
4- Ephestia kuehniella Zeller 
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در نهایت نین خصوصیات فینیولوژیک ور کار قرار داشت. در دست گیاهی مورد مطالعه

  ،که در تغذیه، تولید انرژی 1های گوارشیدشمنان طبیعی از جمله مینان فعالیت آننیم

مورد بررسی قرار گرفت.  نقش داردهای زیستی دشمنان طبیعی تولید تخم و سایر فعالیت

های از مینبان یهای مهم در سیستم ایمنی یکدر این تحقیق همچنین یکی از آننیم

تواند در میآن مورد بررسی قرار گرفت که بررسی  آزمایشگاهی این زنبور پارازیتوئید

د روی این مینبان آزمایشگاهی های پرورش انبوه این زنبور پارازیتوئیموفقیت برنامه

 مرسوم آن بسیار موثر باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
1- Digestive enzymes  
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 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2
 

 بررسی منابع -2-1

  (2005و همکاران،  20حشرات )بورردر رده بندی  H. hebetor پارازیتوئید زنبورجایگاه  -2-1-1

Order: Hymenoptera 
Suborder: Apocrita   
Superfamily: Ichneumonoidea 
Family: Braconidae 
Subfamily: Braconinae 
Genus: Habrobracon 
Species: hebetor 
Author: (Say, 1836) 

 

متعلق به  پارازیتوئیدهایاز ارزش بسیار با  یهاخانوادهاز  ییک Braconidae یخانواده   

 خانواده بنرگ یندوم Ichneumonidae یخانوادهپس از که  استبال غشائیان  یراسته

ذکر شده در کنترل  یهر دو خانواده. شودمحسوب میبسیار مهم حشرات در این راسته 

بیولوژیک آفات گیاهی و به ویژه در کنترل مراحل نابالغ بالپولکداران نقش بسیار موثری 

در سراسر جهان  شناخته شده یگونه 17000د حدو دارای Braconidae یخانوادهدارند. 

تا  30000بین  این خانواده حتیهای تعداد گونه هاکه بر اساس برخی برآورد ،است

بندی رده .(1389، و همکاران علیمحمدفعال) تخمین زده شده استنین  گونه 50000

ها آنهای مختلف رگبالی هعبا مطال ویژهها به بال شکلبر اساس  خانوادهاین در  ایپایه

به  که استاین خانواده در مهم بسیار های یکی از گونه H. hebetor . زنبورشودانجام می

                                                                                                                               
20- Borror 



 

 

 Braconidaeی های مختلف در خانواده. گونهتعلق دارد Ichneumonoideaی باالخانواده

رگبال عرضی یک داشتن همچنین شکم و  دوم و سومبندهای ادغام  ی بررسیبه وسیله

M-Cu معر(ف به رگبال وRecurrent) یاز خانواده Ichneumonidae  در این خانواده دو(

و همکاران،  بورر؛ 1385میرمویدی، ) دنشومی تفکیک وجود دارد( M-Cuرگبال عرضی 

2005.) 
 

 وسیعبه صورت  Braconidae یخانواده زنبورهایهای مختلف از گونهکه  این علیرغم   

های این جنساز ده درصد فقط  کنونتا اما  اند،گسترش یافته جهانمختلف  مناطقدر 

و  Opius ،Apanteles شاملاین خانواده  های مهماند. جنسشده تشخیص دادهخانواده 

Bracon گیاهی های کنترل بیولوژیک آفات در برنامه ی بسیار زیادیاستفاده باشندکهمی

به بار  اولین خانواده این در Habrobracon(. جنس 2004ماگرو و پارا، ) دارندمختلف 

نندیکی بسیار  ایشجره شد و ارتباط توصیفمیالدی  1895در سال و  21دیآشم یوسیله

وارد  Habrobraconبا توجه به این که از سالیان گذشته جنس  دارد. Braconبا جنس 

ایران شده است در مقاالت و منابع علمی نین از همین جنس یاد می شود ضروری است 

های مختلف این ها و گونهکه یک تحقیق جامع سیستماتیک در مورد شناسایی جنس

 جنس نسبت به Habrobraconجنس  هایگونهجام شود. زنبور پارازیتوئید در ایران ان

Bracon اما شوند،یم طبقه بندی یاجتماع هایی پارازیتوئیدبوده و در دسته ترکوچک 

 )عطاران، هستند ی حشرات مختلفانفراد یتوئیداغلب پاراز Braconجنس  هایگونه

 نین مرده یاو روی الروهای فلج شده  Braconidae هخانواددر  های مختلفگونه (.1374

، پارازیتوئیدهای انفرادی 22پارازیتوئیدهای خارجی و داخلی شاملو  دارندپرورش قابلیت 

 (. 2005هستند )بورر و همکاران،  24های اولیه و ثانویهپارازیتوئیدهمچنین و  23و اجتماعی

 

                                                                                                                               
21- Ashmead 

22- Ectoparasitoid and endoparasitoid species 
23- Solitary and gregarious parasitoids 

24- Primary parasitoids 
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 شکل شناسی -2-1-2

 ومتر میلی 5تا  3 حدود بدن طول اب کوچکی زنبور H. hebetorزنبور  بالغی حشره   

این زنبور  یماده حشرات(. 1974، همکاران و 25احمد) است تیره ایقهوهبدن رنگ 

از بوده و با آن خود بدن در انتهای  سیاه رنگ مشخصرین تخمیک دارای پارازیتوئید 

 بینبسیار خوب  یشوند. یکی دیگر از صفات متماین کنندهداده می تمایننر  حشرات

 پاهارنگ . باشدمیافراد نر تر از کوتاه هامادهکه در هاست آنشاخک های نر و ماده جنس

های جلویی و و بال بودهتر های بدن روشنبخشدیگر  از زنبوراین  حشرات کاملدر 

 زنبورهاینر نسبت به  زنبورهایاست. شکم بسیار رین پوشیده از موهای ها نین عقبی آن

با شیری به رنگ سفید پارازیتوئید  زنبوراین ی هاتر است. تخمتر و کشیدهماده باریک

-پس از اتمام دوره(. 1998، 26)گربیک و استرند هستند بیضی شکلو متر میلی5/0طول 

ی این زنبور پارازیتوئید در طول دورهشوند. الروهای زنبور ظاهر می ،تخمدر ی جنینی 

که الروهای آن در سن اول تقریباً به رنگ  می باشد یسن الرو سه زندگی خود دارای

 یدوره یل. الروها پس از تکمشوندیم یدهبه رنگ کدر د سومسن سفید بوده ولی در 

. شوندیم یلتبد یرهبه شف ید رنگسفهای یلهپدرون و جدا شده خود ی از مینبان رشد

ی شفیرگی پس از سپری شدن مرحله طول دارند. متریلیم 4 های این زنبور حدودیرهشف

 . (1-2)شکل  (1374)عطاران، شوند حشرات کامل زنبور ظاهر مینین 
 

                                                                                                                               
25- Ahmed 
26- Gribc and Strand  



 

 

 
 

 (هستند اصلی کامل تخم، شفیره و حشره) H. hebetor پارازیتوئید  مراحل مختلف زندگی زنبور -1-2شکل

 )ماده(ی کامل : حشرهد: شفیره، ج، (2000)باکر و فابریک،  : الروب: تخم، الف

 

  ی میزبانیپراکنش جغرافیایی و دامنه -2-1-3

توسط محققین مختلف و  بوده 27جازیهمه یحشره یک H. hebetor پارازیتوئید زنبور   

 محصوالت کشاورزیدر های زیان آور پرهشب هایاز روی الروو  جهان گوناگون مناطقاز 

و  29؛ پاوست1985و همکاران،  28کیورشده است ) شناساییآوری و مختلف جمع و باغی

و در ورامین  (1340فرحبخش ) به وسیلهدر ایران اولین بار (. این زنبور 2006همکاران، 

که  (ای آردی مدیترانهپرهی هندی و شبپرهشب)ی انباری پرهدو شب الروهای از روی

 سپسشد.  شناساییآوری و جمع ،تعلق دارند  Pyralidaeیها به خانوادههر دوی آن

ی بنرگ پرهشبمعروف به ) خرما خوارکرم میوه الروهایاز روی آن را ( 1346قریب )

                                                                                                                               
27- Casmopolitan 

28- Keever  

29- Paust 
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روی الروهای از آن را ( 1352، باقری زنوز ) Batrachedra amydraula Meyrickخرما(

خرطوم  سوسک های( از روی الرو1366مقدم و پروینی ) جوان و آرد ی هندیپرهشب

( گنارش کردند که .Lixus sppبا نام علمی  چغندرقندخوار  دمبرگکرم معروف به ) بلند

ی مینبانی این زنبور پارازیتوئید که عمدتاً الرو بالپولکداران را البته با توجه به دامنه

پور و همکاران عباسیهمچنین،  .استتوجه د بسیار جالب رکند این موپارازیته می

، خوار نیشکرکرم ساقهآفت مهم های الرواز روی این زنبور پارازیتوئید را ( 1370)

Sesamia nonagrioides Lefebvre   ،نوری در نهایت ( و 1385)به نقل از شجاعی

 و شناسایی یآوردر نقاط مختلف ایران جمع Heliothis هایاز روی الروآن را ( 1372)

 نمودند.
 

است.  گسترده مینبانی طیفخوار بوده و دارای ین چند پارازیتوئیدی H. hebetor زنبور   

 گنارش شده گیاهی عامل مهم کنترل بیولوژیک آفاتبرای این  متنوعیبسیار های مینبان

؛ 1971، 30؛ گرلینگ1381؛ اسماعیلی و همکاران، 1374؛ عطاران، 1372است )نوری، 

های این مینبانترین  از مهم تعدادی. (2005خان و همکاران، ؛ رسول2001ماگرو و پارا، 

 عبارتند از: زنبور پارازیتوئید

 Ephestia  kuehniella Zeller  با نام علمی ای آردمدیترانه یهپرشب -1

 Pyralidaeی از خانواده

 .Galleria mellonella Lبا نام علمی موم خوار بنرگ یهپرشب -2

 Pyralidaeی از خانواده

 Batrachedra amydraula Mery با نام علمی خوار خرما کرم میوه -3

 Pyralidaeی از خانواده

 L. Etiella zinckenella با نام علمی خوار سویا ی دانهپروانه -4

 Pyralidaeی از خانواده

                                                                                                                               
30- Gerling 
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Abstract 
 

Research aim: The aim for doing of this research was to investigate the toxicity of 

some essential oils of medicinal plants and some chemical and botanical insecticides 

and their effects on the demographic parameters, functional response and 

physiological characteristics of the parasitoid wasp, Habrobracon hebetor Say, under 

laboratory conditions. 
 

Research method: Rearing of H. hebetor female wasps were done on the larvae of 

Mediterranean flour moth in 26±2 °C, 60±5% RH and photopoeriod of 16:8 (L:D) h. 

Toxicity of selcted insecticides and essential oils were investigated by contact and 

fumigant methods. For studying the sublethal effects on the demographic parameters, 

functional response and physiological features of this biocontrol agent, the adults of 

parasitoid wasp firstly were exposed to LC30 of selected insecticides and essential oils 

for 24 h and the mentioned parameters were studied. 
 

Findings: The bioassay of selected insecticides and essential oils showed that among 

the insecticides, fenvalerate and among the essential oils, R. officinalis had higher 

lethal effects compared with the other treatments. Also, palizin and G. glabra 

essential oil had the lowest acute toxicity. The sublethal results also showed that 

survival rate, longevity, feundity, fertility, hatch rate and offsprings sex ratio and the 

other demographic parameters were decreased under treatment of selected 

insecticides and essential oils. The rm values for the control, fenvalerate (pyrethroid), 

propargite (acaricide), dayabon (insecticide-acaricide), palizin (soup, botanical oil, 

eucalyptus extract) and buprofezin (insect growth regulator) and essential oils of A. 

sativum, R. officinalis, P. nigrum, S.officinalis and G. glabra were obtained 0.274, 

0.147, 0.183, 0.190, 0.240, 0.212, 0.153, 0.132, 0.207, 0.217 and 0.263, respectively. 

The results of functional reponse studies also showed that type of functional response 

in some treatments were  changed compared with the control (type II); but, among the 

insecticides, palizin and dayabon and among the essential oils, G. glabra had the 

lowest negative effects on the functional response parameters (attack rate and 



 

 

handling time) of this parasitoid wasp. In comparision about the effects of studied 

treatments on the activity of digestive enzymes in this ectoparasitoid wasp; dayabon 

and G. glabra essentil oils treatments had the highest and fenvalerate and A. sativum 

essential oil treatments showed the lowest amylolytic activity. About the protease 

enzyme; the highest enzyme activity were obtained in palizin and G. glabra essentil 

oil treatments and the lowest being in propargite and A. sativum essential oil. In 

additin, the treated wasps by buprofezin and S. officinalis essential oil had the highest 

and the treated wasps by propargite and A. sativum essential oils showed the lowest 

phenoloxidase activiy in E. kuehniella larvae. 

Conclusion: According to the results of this research, it can be concluded that among 

the different insecticides and essential oils, fenvalerate and essential oils of A. 

sativum and R. officinalis had the highest harmful effects on this parasitoid wasp; but, 

palizin and dayabon insecticides and also S. officinalis and G. glabra essential oils 

due to the lowest negative effects on this parasitoid wasp can be combined with this 

important biocontrol agent in integrated pest management (IPM) programs. 

Keywords:  

Insecticide, essential oil, demography, functional response, physioloical effects, 

Habrobracon hebetor. 
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