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 hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae)  Habrobracon مرحله اجتماعی خارجیو یالرویتعدادپارازیتوئید

باشد.اینزنبوربهعلتبرخورداریازنرختولیدمثلباال،کوتاهبودندورهنسلیآفاتبالپولکیانباریوزراعیمی زیادیاز
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درکشعنوانجایگزینحشره اثراتکشندگیوزیرکشندگیاسانسهایمصنوعیافزایشیافتهاست. هایاینمطالعه،

آوی (Zataria multiflora Boiss)شن بومادران ،(Achillea millefolium L.) رازیانه ، (Foeniculum vulgare Mill)و

پارازیتوئید (.Ocimum basilicum L) ریحان .ارزیابیشد .hebetor  Hرویحشراتکاملزنبور  .Hحشراتکامل

hebetor شب سنآخر پرهرویالرو Plodia. interpuctella Hubnerیهندی دمای یسلسیوس،درجه01±0در

شد.نتایجمربوطبهاثراتساعتتاریکیپرورشداده8ساعتروشناییو61ینوریدرصدودوره 12±5رطوبتنسبی
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ماده زنبور از عمرکمتر با معرض02ییکروزه جدولاسانسLC30 ساعتدر پارامترهایزیستیو گرفتند. قرار ها
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hebetor برعکسگیاهآویشندارایباالترینمقدار. آفاتکمتراستفادهشوداستکهدرتلفیقباکنترلبیولوژیکبهتر 

rmوR0(02/282/83برروزو)بهتراستکهدررویاینزنبورباشد،بهدلیلسمیتکمترمیمادهبرمادهبرنسل

هایبرایشاهدواسانس(rm)مقادیرنرخذاتیافزایشجمعیت. گیردقرارتلفیقباکنترلبیولوزیکآفتمورداستفاده
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مقدمه-1-1  

به پارازیتوئید درزنبوران باال توانایی گونهدلیل جمعیت قبولتنظیم قابل سطح در آفت های

کهقادراندبا (6،6338وهمکارانزهایزراعیدارایاهمیتباالییهستند)هنتاقتصادیدراکوسیستم

 بهدلیل Habrobracon hebetor Sayداشتنجمعیتآفتازطغیانآنجلوگیریکنند.زنبورپاییننگه

میزبانیبهصورتگستردهینسلیووسیعبودنطیفازنرختولیدمثلباال،کوتاهبودندورهبرخورداری

 (.0،0225پارازیتوئیدمورداستفادهقرارگرفتهاست)گوندازوگولل درمطالعاتاثرمتقابلمیزبان

دارانبهمهمبسیاریازبالپولکپارازیتوئیدهاییکیازBraconidaeازخانواده H. hebetorزنبور

شب هایپرهویژه آنباشدمی Noctuidae و Pyralidaeخانواده اکثر انباریکه و زراعی آفاتمهم ها

فابریک و )باکر 9هستند پارا0222، و ماگرو 2؛ میلوناس0226، 5؛ معافیوچای0225، امیر 1؛ ؛0221،

وآنهایخود،ازتغذیهیالرویمیزباناینزنبورباحملهبهمرحله.(6983عیدیبسطامیوهمکاران،

یمدیریتتلفیقیموفقیتدربرنامه(.2،0223ند)رسولخانوهمکارانکایجادخسارتجلوگیریمی

می شیمیایی ترکیبات و بیولوژیک کنترل عوامل توام کارگیری به نیازمند بیررآفات و )هال ،8باشد

6385 .) علیاما شیمیایی ترکیبات از زمینهاستفاده در مثبت اثر کنترلرغم ی منفیآفات، اثرات

محیطجبران رویدشمنانطبیعیآفاتو میناپذیریرا اینمشکالتزیستوارد با برایمقابله کند.

هایکشهایمتعددیبرایکنترلحشراتآفتبرمبنایکاهشاستفادهازآفتمحققانکشاورزیروش

به روشکارگرفتهشیمیایی این از یکی که جماند از گیاهان در موجود ترکیبات از استفاده لهها

میمتابولیت ثانویه همکارانهای و )سینگ 3باشد مهم6383، از متابولیت(. ترین ثانویه گیاهان،های

هاباداشتنخواصهاوترکیباتآنتدخینیباالییهستند.اسانسخاصیتباشدکهدارایهامیاسانس
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هایشیمیاییکشمکملحشرهتوانندبهعنوانجایگزینویاایمیکشی،دورکنندگیوضدتغذیهحشره

(.6،6336محصوالتانباریبهکارروند)شایاوهمکاراندرکنترلآفات

 تحت غیرمستقیم یا مستقیم طور به پارازیتوئیدها رشدی مختلف قرارکشآفتتأثیرمراحل ها

راتغیرمستقیم،ماندهسمبودهواثگیرند.اثراتمستقیمآنازطریقبرخوردباقطراتسمییاباقیمی

ونسبتجنسیبقاءرویباروری،طولعمر،تأثیرآنبررویپارامترهایزیستیوتولیدمثلیمانندتأثیر

اثراتغیرمستقیممی بررسیاثراتمستقیماینترکیبات، برمطالعهو پسضروریهستعالوه باشد.

پذیرد،درهایزیرکشندگیانجاممیغلظتهانیزبررسیگردد.اثراتغیرمستقیمکهازطریقبررسیآن

سم دموگرافیکعلم میشناسی جانبیآفتشودمطالعه اثراتاصلیو علم این در رویکشکه بر ها

(.0،0229گردد)استارکوبنکسجمعیتبررسیمی

تزیستنسبوهمچنیناستفادهازترکیباتسازگاربامحیط H. hebetorباتوجهبهاهمیتزنبور

بهترکیباتشیمیایی،دراینتحقیقاثرچهاراسانسگیاهیآویشن،بومادران،رازیانهوریحانرویزنبور

H. hebetor .بررسیشد

هدفعمدهدراینتحقیقعبارتنداز:

 H. hebetorرویزنبورپارازیتوئیدموردآزمایشهایگیاهیبررسیاثرکشندگیاسانس-6

رویپارامترهایزیستیوجمعیتیزنبوریگیاهیموردآزمایشهازیرکشندگیاسانسبررسیاثرات-0

H. hebetor
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 بررسی منابع -1-2

 Habrobracon hebetor Sayزنبور پارازیتوئید - 1-2-1

 (.2002، 1بندی جانوری )بوررو همکاراندر رده H. hebetor جایگاه زنبور پارازیتوئید -1-2-1-1

Order: Hymenoptera 

Suborder: Apocrita 

Superfamily: Ichneumonoidae 

Family: Braconidae 

Subfamily: Braconinae 

Genus: Habrobracon 

Species: hebetor 

براکونیدهرده اساسمبندیعمومی بر بهرها بالفولوژی، رگبندی صورتمیویژه زنبورها  گیرد.

 باالخانوادهH. hebetorپارازیتوئید به خانوادهIchneumonoidaeی دو دارای که دارد بزرگتعلق ی

Ichneumonidae 0باشد)واناکتربرگمیBraconidaeو علی، نقلازفعالمحمد یخانواده .(6983،

Braconidaeیادغامدومینوسومینترگانتشکموداشتنرگعرضیبهواسطهm-cuیازخانواده

Ichneumonidae(.6383شوند)بورروهمکاران،جدامی

میالدیتوصیفشدکهاینجنس6835درسال9نخستینبارتوسطآشمدHabrobraconجنس

موضوعاصلیبسیاریازمطالعاتژنتیکیبودهBraconهایدارد.گونهBraconارتباطنزدیکیباجنس

)متیوز 2است ،6322.) Habrobraconجنس جنس دو همراه Apantelesبه بزرگترینOpius و

 (.5،0225باشد)تریپلهورنوجانسونازنظرتعدادگونهمی Braconidaeیهایخانوادهجنس
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 شناسیشکل -1-2-1-2

9یکاملزنبوریبهطولحشره قهوهمیلی2تا بهرنگعمومیزرد البتهمتر رنگبهایاست.

ریز(.افرادمادهدارایتخم6385وهمکاران،یشود)احمدهایسیاهنیزدیدهمیسیاه،زردیازردبالکه

شوند.افرادمادهدارایشاخکدکهبدینترتیبازافرادنرتشخیصدادهمینباشبلنددرانتهایشکممی

یگربدنروشنبودهوپاهایمیانیوعقبیهایدترینسبتبهافرادنرهستند.پاهانسبتبهبخشکوتاه

مادهکوچک به نسبت نرها شکم باریکترند. کشیدهها و بالتر است. موهایتر از عقبی هایجلوییو

شده رنگتخمظریفیپوشیده طولآناست. دارایسهسنمترمیمیلی0/2هاسفیدشیریو باشد.

تکفرممیالرویورمی پساز الروها داخلپیلهمیلدورهباشد. در و ترککرده ییرشدیمیزبانرا

می تبدیل شفیره به نشوسفید )عطاران، تخم6922د زنبور(. این های طول دارایمیلی5/2به متر،

باشند،کهدریکپوششنازکقرارگرفتهودرمحورجلوییویغذاییوبهرنگسفیدشیریمیذخیره

درشکلH. hebetor(.مراحلزیستیزنبور6،6338د)گربیکواسترندعقبیتخم،جلدکشیدگیدار

 .آوردهشدهاست0-6و6-6



 

 

 

 

 



                                                             
1 Grabic and Strand 
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مادهونر)اصلی(H. hebetorحشراتکاملزنبورپارازیتوئید-6-6شکل

شفیرهالروتخم

شفیره(ازراستبهچپ)تخم،الرو،H. hebetorمراحلمختلفرشدیزنبور-0-6شکل
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 ی میزبانیدامنه -1-2-1-3

هایباشد.میزباناستکهدارایطیفوسیعمیزبانیمی6پارازیتوئیدیچندخوارH. hebetorزنبور

؛6986؛اسماعیلیوهمکاران،6922؛عطاران،6920متعددیبرایاینزنبورگزارششدهاست)نوری،

هاعبارتندترینآن(.برخیازمهم2،0225وهمکاران خان؛رسول9،0226؛ماگرووپارا0،6326گرلینگ

 از:

  Helicoverpa armigera Hȕbner  یپنبهکرمقوزه

 Ostrinia nubilalis Hȕbnerخواراروپاییذرتکرمساقه

 Anagasta kuehniella Zeller ایآردیمدیترانهپرهشب

 .Galleria mellonella Lیمومخواربزرگپرهشب

 Sesamia cretica Lederer خوارذرتساقهکرم

 Plodia interpunctella Hȕbnerیهندیپرهشب

 Spodoptera littoralis Boisduval خوارمصریپنبهکرمبرگ

 Batrachedra amydraula Meryخوارخرماکرممیوه

 .Cydia pomonella L کرمسیب

  Sounders Pectinophora gossypiellaپنبهکرمسرخ

 Platyedra malvella Hȕbner کرمسرخثانویهپنبه

 Etiella zinckenellaخوارسویاپروانهدانه

 Cephalonica staintion Corcyraبیدبرنج

 Homoeosoma nebullela Staintionخوارآفتابگردانهیدانپروانه

                                                             
1 Polyphagous 
2 Gerling 
3 Magro and para 
4 Rasool-Khan 
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 شناسیزیست -1-2-1-4

زمینهاو یزیستلینمطالعاتدر پراکنشزنبور اکولوژیو عراق H. hebetorشناسی، کشور در

)توسط جعفر و شب6313حسین روی مدیترانهپره( ی صورت آرد حشرهگرفتای زنبور این ای.

خارجیهمه پارازیتوئید عنوان به 6جازیاستکه ایدیوبایونت0تجمعیو از9و زیادی الروهایتعداد

کندوسپسرویآنزدنفلجمیاست.اینزنبورابتدامیزبانخودرابانیشدارانگزارششدهبالپولک

عالیمشیمیایی (.1،0225؛گوندوزوگولل0229؛درویش،5،6388؛تیلور2،6322گذارد)بنسونتخممی

حشراتکاملوالروهایجوانمیزبان،،عالیمناشیازفضوالتتولیدشدهتوسطالروسنآخربیشاز

(.زنبورهایماده،2،0229کند)درویشوهمکارانهایزنبوررابهسمتزیستگاهمیزبانهدایتمیماده

ترراکنند.اماالروهایبزرگیمختلفمیزبانراپارازیتهمیبااندازهییسنینالرویونیزالروهاهمه

میزبان روی و داده ترجیح بزرگبیشتر تخمهای میتر، بیشتری گهای )تیلور، زنبور6388ذارند .)

دهدیمیزبانیادامهمیریزینیزبهفلجوتغذیهیپسازتخمدورهدرطول H. hebetor پارازیتوئید

(.8،6332ویسوهمکارانر)ج

گولل) و طولدوره0225گوندوز ) H. hebetorینشوونمایزنبور دمای در یدرجه01±0را

روز66-69و60-62خواربهترتیبیمومپرهآردوشباییمدیترانهپرهشبرویالروهایسلسیوس

نتایجنشاندادکههرچهزنبورکاملمسنآوردندبهدست دورهترباشد. یرشدیرویالروهایدو،

.یابدمی میزبانافزایش

                                                             
1
 Ectoparasitoid 

2 Gregarius parasitism 
3
 Idiobiont 

4
 Benson 

5 Taylor 
6 Gunduz and Gulal 
7 Darwish 
8 Jedwis 



 
 
 
 

62 

 

چای امیرمعافی زیست0221)6و ) زنبور H. hebetorشناسی  در را یدرجه08شرایطدمایی

طول.آردبررسیوگزارشکردنداییمدیترانهپرهشبدرصدرویالرو22±5نسبیورطوبتسلسیوس

زنبورهایمادهاکثرتخم95تا02گیریکردهبینیجفتعمرزنبورهایماده هایخودرادرروزبود.

هایگذاشتهشدهتوسطهرزنبورمادهبهطورمتوسطروزانهروزاولعمرخودقراردادند.تعدادتخم62

داردنسلدرسال62تا69یکاملبودهوگذرانیاینزنبوربهصورتحشره.زمستانبودعدد60تا8

(.6332وپرس،0)بروور

 )9ژانک همکاران محدوده (0223و فعالیت برای دمایی H. hebetorی 61را یدرجه03تا

 کند.بیانکردند.زیرادرایندماهاتعدادمیزبانبیشتریراپارازیتهمیسلسیوس

 یافتشدهH. hebetorزنبور پنبه مزارع در خساراتمیزبانوبیشتر پنبه برای که را زاهایی

(.اینزنبوردارایقدرتپراکنشباالوشعاع6981دهد)رفیعیدستجردی،باشندموردحملهقرارمیمی

 (.6332باشد)برووروپرس،کیلومترمی6پروازبسیارزیادتا

 های آزمایشگاهی و پرورش زنبور در آزمایشگاهمیزبان -1-2-1-2

حشره زنبور پلیاین میزبانای روی که بوده پرورشمیفاژ متعدد آزمایشگاهی )نوری،های یابد

درویش2،0226؛ماگرووپارا6920 رسول0229یووهمکاران،؛0229وهمکاران، ؛ خانوهمکاران،؛

بید،Sitotroga cerealella Olivierبیدغالتتوانبههایمهماینحشرهمییمیزبانازجمله(.0225

Corcyra cephalonica Staintonبرنج یپرهشب، Plodia interpunctella Hȕbner هندییپرهشب،

 Anagasta kuehniella Zeller ایآردیمدیترانهپرهشب و Galleria mellonella L. خواربزرگموم

 . نمود اشاره

هاالرواندکهازبینآنمیزبانآزمایشگاهیجهتتکثیرانبوهاینزنبوربهکارگرفتهشدهچندین

؛6929ترشناختهشدهاست)دانیالی،ایآردجهتتکثیرانبوهزنبور،مناسبیمدیترانهپرهسنآخرشب

                                                             
1 Amir_maafi and Chi 
2 Brower and Press 
3 Zhong 
4 Magro and Para 
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اینشب0226؛ماگرووپارا،6332برووروپرس، پرهبهراحتیرویموادغذاییمختلفازجملهآرد(.

برووروپرس،6922یابد)عطاران،گندموذرتپرورشمی هایمناسببرای(.درموردمیزبان6332؛

مس دارد. وجود نظرهایی اختالف زنبور )پرورش همکاران و زنبور6983تقیمی که دادند نشان )

H. hebetor الروهایشباییمدیترانهپرهشبالروهای نسبتبه را ترجیحپرهآرد بیشتر یهندی

برایپرورشمی الروهایسنآخرشبایندهند. از آزمایشگاه در توانایآردمییمدیترانهپرهزنبور

گیرد.هرزنبورمادهروزانهزنبورهاباالیهنازکیازعسلبرروینوارکاغذیانجاممیاستفادهکرد.تغذیه

پرهکشد.الروهابعدازتغذیهازشبروزطولمی2الی9یالرویگذارد.مرحلهعددتخممی60الی8

روز5تا2فیرگیکهیششوند.بعدازمرحلهایآردجداشدهودرکنارآنبهشفیرهتبدیلمیمدیترانه

(.6922شوند)عطاران،کشد،حشراتکاملظاهرمیطولمی

یمیردورهوعددباشدمرگ8هایگذاشتهشدهروییکالرومیزبانبیشتراززمانیکهتعدادتخم

 (.6332؛ماگرووپارا،6،6329یابد)بنسوننابالغیافزایشمی

 رویتوانمیراH. hebetorزنبور شامل مصنوعی 12غذای شفیرهدرصد  Diatraea ی

saccharalis،60،مرغدرصدزردهتخم61درصدالکتوآلبومینهیدرولیزهو60درصدسرمجنینگاوی

 (.0222)ماگرووپارا،پرورشداد

 :روی دشمنان طبیعیهای گیاهی و اسانسها کشاثر آفت -1-3

هایمحیطیروزهاوسمومکشاورزیقرارگرفتهوآلودگیمحیطاطرافمادرمعرضانواعآالینده

باقی اثرات و است افزایش حال در روز حشرهماندهبه حشرهکشی مانند رایج فسفره،کشهای های

کارباماتیوکلرهموجببروزمشکالتمتعددیبرایموجوداتغیرهدفازجملهپارازیتوئیدهاشدهاست

0)ساک 0223وهمکاران، اغلبحساسیتبیشترینسبتبهمی(. شکارگرها و بانشاندرزپارازیتوئیدها

                                                             
1 Benson 
2 Sak 
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)کرافتکشمقابلآفت دارند 6ها اورتل6332، و کازمیرووا 0؛ بیوکگوزل0222، 9؛ ارگین0221، و2؛

(.0222وهمکاران،5؛اوکان0222همکاران،

گیرد:سهطریقانجاممیهایشیمیاییرویدشمنانطبیعیازکشمحققانمعتقداندکهاثرآفت

کهبهمرگآنهابرایپارازیتوئیدکشاثرمستقیمیعنیسمیتمستقیمآفت-6 شکارگرها منجرو ها

شود.می

آفت-0 دورکنندگی خاصیت با و زیرکشندگی دز وسمیت پارازیتوئیدها شدن دور باعث که کش

.شودشکارگرهاازمحلزندگیآفاتمی

غذاییآنکاهشجمعیتدشمنان-9 یعنیمنابع بینرفتنمیزبان، طریقاز توسططبیعیاز که ها

(.6985گیرد)طالبیجهرمی،هاصورتمیکشآفت

 آفتهمچنین و ترکیبات سوء آثار به توجه آنکشبا توسط وارده خسارات و شیمیایی بههای ها

انسانتالشمحیط اززیستو استفاده است. صورتگرفته کمضرر از راستایاستفاده هایزیادیدر

درکنارروشخطربرایکنترلآفاتمیهایایمنوکمیکیازروشگیاهاندارویی هایزراعی،باشد.

به و ترکیباتطبیعی از استفاده شیمیایی فیزیکیو گیاهانبیولوژیک، ترکیباتثانویه 1ویژه
از  یکی

کمترینمهم حشرهو جایگزین ترکیبات میکشخطرترین محسوب مصنوعی شیمیایی های ازشوند.

هایزیستیبرویژگی(Ferula assafoetidaeاسانسآنغوزه)تأثیر،ارتباطاینانجامگرفتهدرمطالعات

 باشددرشرایطآزمایشگاهیمیH. hebetorزنبور نتایجتحقیقاتایشان6939)هاشمیوهمکاران، .)

اسانس از استفاده که اثراتمنفیرویپارازیتوئیدهاهایگیاهیبرایکنترلآفاتمینشانداد تواند

دربینکهگزارشداد H. hebetor(رویزنبور6935همچنینطبقتحقیقاتفرهومند)داشتهباشد.

عصارهعصاره آزمایش، غلظتهایمورد ریحانسمیت02یاسطوخودوسدر و درصدسمیتبیشتر

                                                             
1
 Craft 

2 Kazmirowa and Ortel 
3 Bȕyȕkgȕzel 
4 Ergin 
5 Urkan 
6 Secondry metabolites 
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هایدیگررویزنبورکاملنرومادهداشتوهمچنیندراینتحقیقعصارهگیاهکمترینسبتبهعصاره

درصدبهدلیلاثراتسوءرویاینزنبور،بهتراستکهدرتلفیقباکنترلبیولوژیک62ریحاندرغلظت

H. hebetorسوءرویزنبورپارازیتوئیدتأثیرشودوبرعکساسطوخودوسکمترینآفاتکمتراستفاده

توانهمراهبااینعاملکنترلبیولوژیکدرایازاینعصارهمیداشتکهپسازمطالعاتتکمیلیمزرعه

هایمدیریتتلفیقیآفاتاستفادهنمود.برنامه

تاکیداولیه ابتدا تلفیقروشIPMیاز است)بارتلتهایبه 6کنترلآفاتبوده که6312، چرا .)

ندومدیریتآفاتتعاملبینایندورابرایباشمیکنترلشیمیاییوکنترلبیولوژیکدواستراژیمهم

 (.0،6335وورکرترایت)داندضروریمیIPMهایموفقیتدربرنامه

 سموم حاد کشندگیاثرات  -1-3-1

میرکوتاهمدت)چندروزتاچندساعتپسازتیمار(استکهباومرگهاکشتریناثرآفتسریع

آیدوبرحسبدزکشندهدستمیهایادزهایمتفاوتدرآزمایشگاهبهقراردادنافراددرمعرضغلظت

(LD(وغلظتکشنده)LCاندازه)هاییکهبرایکشمطالعاتنشاندادهاستکهحشره.شودگیریمی

هارویدشمنانطبیعیبهصورتتماسییابهصورتتغذیهرونداثراتمستقیمآنکارمیتبهکنترلآفا

 .(9،0226شود)ولیزوهمکارانهایسمیاستکهدرنهایتباعثمرگدشمنانطبیعیمیازمیزبان

 ( مولرونی و حشره0222تیلمن سمیت تعیین در زیر روش سه که کردند بیان برایکش( ها

شوند:دشمنانطبیعیبهکاربردهمی

کاربردموضعیسمدرآزمایشگاه-6

هاکشقراردادنحشراتدرمعرضسطوحآغشتهشدهبهحشره-0

هادرمزرعهکشپایشجمعیتدشمنانطبیعیقبلوبعدازکاربردحشره-9

                                                             
1 Bartlett 
2
 Wright and Verkert 

3 Wells 
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یعیصورتگرفتههابررویدشمنانطبکشآفتتاکنونتحقیقاتمتعددیبهبررسیاثراتحاد

 Anisopteromalus calandrae(درارزیابیحساسیتزنبورپارازیتوئید6983است.مهدویوهمکاران)

(Hym: Peteromalidae)هایکلرپایریفوس،آبامکتینودلتامترینگزارشکردندکهاینکشبهحشره

دلتامترینتلفاتکمتریمشاهدهکهدرتیمارزنبورنسبتبهکلرپایریفوسبسیارحساسبودهدرصورتی

 Braconکشرایجوزیستیراروی(اثرکشندگیچندینحشره0225خانوهمکاران)گردید.رسول

hebetor درصدتلفاترانشانداد622ساعت،02بررسیکردندونشاندادندکهکلرپایریفوسبعداز

حشراتکاملبود.ترینتلفاتبررویامکتینبنزوآتدارایکمآبو

 سموم زیرکشندگیاثرات  -1-3-2

هادرکشحشرهکاراییهارویدشمنانطبیعیبرایارزیابیکشدگیحشرهنیاثراتزیرکشمطالعه

اثراتزیرکشندهمهموضروریمیIPMهایبرنامه تواندمثبتویامنفیباشد،هامیکشفتآیباشند.

 گزارش بیشتر آن منفی اثرات کاراییاما افزایش باروری، افزایش شامل: مثبت اثرات است. شده

(.6932باشد)صابر،ینشوونمامیپارازیتوئیدها،افزایشتحرکوکاهشدوره

گردد:بهطورکلیاثراتزیرکشندگیباعثدونوعتغییرمی

رویزادآوریوهکشنددزهایزیرتأثیریتغییردرنرخذاتیافزایشجمعیت:ایننوعتغییراتنتیجه-6

باروری،نشوونما،طولعمرونسبتجنسیدشمنطبیعیاست.

تخم-0 و تغذیه جستجوگری، رفتار تحرک، ممکناستدر دزهایزیرکشنده رفتار: در گذاریتغییر

باشددشمنانطبیعیاثر مجموعگذار تواناییدشمنطبیعیبرایکنترلجمعیتیه. اینتغییراتبر

 میمیزبان اثر شکار )کرافتبا 6گذارد گالوان6332، 0؛ همکاران، اثرات (.0225و مطالعات، اکثر در

 .شودمیکشندگیوزیرکشندگیبهصورتجداگانهبرآورد

                                                             
1 Craft 
2 Galvan 
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 شناسی دموگرافیک و جداول زیستیسم -1-3-3

بهمعنیانسانگرفتهشده،چراکهDemoیکمیجمعیتبودهوازریشهدموگرافیشاملمطالعه

مثلواولینباردرموردانسانمطرحشدهاست.دموگرافیشاملسهبخشاساسیجدولزندگی،تولید

کنترلشیمیاییرویدینامیسمجمعیت،تأثیرجمعیتپایداراستکهدارایکاربردهایوسیعیازجمله

وارزیابیدشمنانایآزمایشگاهیووحشی،مقایسههیجمعیتمیر،مقایسهوگتجزیهوتحلیلعللمر

بیولوژیکمی کنترل در آفات )کریطبیعی سینگ6،6380باشد و تریپاتی 0؛ اثرات.(6332، ارزیابی

هاجانبهوبادرنظرگرفتناثراتکشندگیوزیرکشندگیآنهارویدشمنانطبیعیبایدهمهکشحشره

سم از منظور این به میشناسیباشد. زیستیدموگرافیکاستفاده جدول پارامترهای آن در که شود

معرضغلظتجمعیت در گرفته قرار مختلفیکحشرههای شودهای مقایسه جمعیتشاهد کشبا

(.6982)صابر،

یاثراتیراکهشناسیدموگرافیکروشمناسببرایبررسیاثراتکلیسموماست.زیراهمهسم

استیکماده بنکسممکن )استارکو دارد بر در نماید ایجاد جمعیت روی سمی 9ی از0229، .)

شودکشرویدشمنانطبیعیاستفادهمیآفتهشناسیدموگرافیکبهمنظوربررسیاثراتزیرکشندسم

بهعنوانیک( r)اتیافزایشجمعیتذشناسیدموگرافیکازنرخ(.درسم6981)رفیعیدستجردی،

،تولیدمثل،بقاء،باروریوطولنماونشوهاینرخ (.2،6380شود)آلنودانیلپارامترکلیدیاستفادهمی

عواملمختلفزنده)اندازه،سن،تراکممیزبان(وتأثیرعمربخشیازپارامترهایزیستیهستندکهتحت

می قرار رطوبتنسبی( )دما، غیرزنده )روییا 5گیرند و دانون0229همکاران، 1؛ همکاران، (.0262و

آیدگیریکلیازاثراتسمیبدستنمیترینمزیتدموگرافیایناستکهدراینروشفقطاندازهمهم

                                                             
1
 Carey 

2 Tripathi 
3 Stark and Banks 
4 Alan and Daniel 
5 Roy 
6 Dannon 
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آزمایش در اثراتمتقابلکه سایر ارزیابیمیهایسمیتکوتاهبلکه نیز شوندمدتقابلدرکنیستند

(.6932)مهدویپرچینسفلی،
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 Plodia interpunctellaی هندی پرهتهیه و پرورش شب -2-1

گیاهپزشکیدانشگاهمحققاردبیلیگروهازآزمایشگاهتحصیالتتکمیلییهندیپرهجمعیتشب

شب ی(رویجیره6332)سایتوهمکارانبراساسروشP. interpunctella یهندیپرهتهیهشد.

(گرم822لیتر،سبوسگندممیلی022لیتر،عسلمیلی022گلیسرول ،گرم612مخمر)غذاییمصنوعی

 با رطوبتنسبییدرجه01±0دمایدردستگاهژرمیناتور 12±5سلسیوس، ساعت61ینوریدوره،

برایپرورشازظروفوپرورشدادهتاریکیساعت8روشناییو 90×00×62پالستیکیبهابعادشد.

جهتت6-0متراستفادهشد)شکلسانتی ای،درقسمتدرپوشظروفپالستیکی،دریچهمینتهویهأ(.

یغذایمصنوعی،مشپوشاندهشد.بعدازتهیه52وریتیپارچهبامترایجادوسانتی05×65بهابعاد

مترازغذایمصنوعیسانتی0کهحاویحدودظروفییهندیبررویپرهگرمازتخمشب0/2مقدار

 تریخبود ازه استفاده با شده ظاهر حشرات کامل، حشرات ظهور و رشدی مراحل طی از بعد شد.

برقی)شکل جمع0-0آسپیراتور ظروفتخم( به و آوریشده جهتتخمندشدریزیمنتقل گیریاز.

دهانهظروفپالستیکیاستوانه قطر سانتی66یایشفافبه ارتفاع و شدسانتی92متر استفاده متر

بهمنظورتهویهدرقسمتکفظروفدهانه9-0)شکل ازپارچه(. استفاده پوشاندهویتورییآنبا

هایساعت،تخم02یکاغذسفیدقراردادهشد.پسازسپساینظروفبهصورتوارونهرویصفحه

آوریوبرایتشکیلجمعیتجدیدمورداستفادهقرارگرفت.هاازرویصفحاتکاغذیجمعپرهشب
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)اصلی(دستگاهآسپیراتوربرقی-0-0شکل)اصلی(پرههندیظرفپرورشالروشب-6-0شکل



 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری)اصلی(جهتتخمایظروفپالستیکیاستوانه-9-0شکل
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  H. hebetorتهیه و پرورش زنبور پارازیتوئید  -2-2

گیاهپزشکیدانشگاهمحققاردبیلیگروهجمعیتزنبورپارازیتوئیدازآزمایشگاهتحصیالتتکمیلی

ظروف از پرورشزنبور برای شد. پتریتهیه قطر به شفاف گردیدساتی62پالستیکی استفاده متر

برایتأ(.2-0شکل( چند سوراخمینتهویه، شد.عدد توریپوشانده با و باالیپتریایجاد هردر در

 عددزنبورمادهدر5عددزنبورنرو5یهندیقراردادهشدوپرهعددالروسنآخرشب02ظرف،

داخلهرشدندپتریرهاسازیظروف داخل در کاغذیآغشتهبهالیه،پتریظرف. ینازکیکنوار

بااستفادهازساعتزنبورها02مترقراردادهشد.پسازمیلی02×5ابهابعادیزنبورهعسلجهتتغذیه

پارازیتههایوظروفحاویالروآوریوبهظروفپرورشجدیدانتقالدادهشدندآسپیراتوردستیجمع

 دمایی شرایط با پرورش مناسب شرایط در جدید نسل کامل حشرات ظهور تا یدرجه01±0شده

دارینگه ساعتتاریکی8ساعتروشناییو61ینوریدرصدودوره12±5نسبیرطوبتسلسیوس،

(.6981)رفیعیدستجردی،شدند



 

 







 آسپیراتوردستی-5-0شکل     H. hebetorظروفپتریاستفادهشدهبرایپرورشزنبور-2-0شکل
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 ی گیاهان دارویی مورد مطالعهتهیه -2-3

دانشگاهمحققاردبیلی،ریحانازبازارمحلی،رازیانهوآویشنشیرازیازیمحوطهازگیاهبومادران

عطاریتهیهشدند.

 معرفی اجمالی گیاهان -2-3-1

 Zataria multiflora Boissآویشن شیرازی  -1

ایکوتاهوپرشاخهاست.ینعناعاست.آویشندرختچهترینگیاهانداروییازتیرهیکیازشناخته

یاسانساینهایسفیدچتریومنفرداست.ترکیبعمدههاینازکومتقابلدارد.دارایگلرگب

(.1-0)شکل(6988گیاهتیمولاست)یاوریوهمکاران،

 .Achillea millefolium Lبومادران  -2

هایبدونباشد.اینگیاهدارایبرگیکاسنیمیبومادرانگیاهیپایا،چندسالهومتعلقبهتیره

بریدگی به مقسم کرکو از پوشیده دراز، سرشاخهدمبرگ، باریکاست. اینگیاههایبسیار یگلدار

تویون،بورنئول،اسیدفرمیکواسیدوالرینگمی باشد)زرگری،دارایاسانساستکهشاملسینئول،

(.2-0)شکل(6918

  .Foeniculum vulgare Millرازیانه -3

ارتفاعگیاهیدوسالهکه برگمتررشدمی0تا شاخهدارد. دارایکندوریشهدوکیشکلدو ها

آذینچترمرکبقراردارند.هادرونگلباشد.گلآغوشبودهوخوراکیمیغالفگوشتیضخیموساقه

شیزوکارپتخم دارایرگمیوه طولیمیمرغیو مناطقمدیترانههایبرجسته در رازیانه بهباشد. ای

روید.هایالبرزبهطورخودرومیهایکوهکند.درایراندرمناطقشمالیکشوردردامنهبیرشدمیخو

ب اسانسدانه در شده انجام بتایطیمطالعاتیکه )خدادیومیرسنمی-شترینترکیباتشامل باشد

  (.8-0)شکل(6930همکاران،
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 .Ocimum basilicam Lریحان  -4

 گیاهی  از دارایتیرهیکساله اینگیاه دارد. بنفشوجود و سبز نوع دو در است. نعناعیان ی

باشد.مترمیسانتی52تا65یچهارگوشومنشعبازقاعدهوارتفاعگیاهبستهبهارتفاعساقهساقه

بیضوینوکبرگ متقابل، کنارهها با گلهایدندانهتیز بدار، بنفشو گاهی و رنگسفید با معطر اها

2هایآرایشسنبلهومجتمعبهصورتدسته می1تا طولقسمتانتهاییساقه، وهفندقهوتاییدر

منشأ قسمتیاست. میآننواحیاستواییقارهچهار ترکیباتشیمیایییآفریقا طیمطالعاتی، باشد.

مهم استکه مشخصشده گرفت. بررسیقرار ریحانمورد یدهندهترینترکیبتشکیلاسانسگیاه

(.3-0)شکل(6983اسانسریحاناتیلدکبوراناست)نوربخشوهمکاران،













بومادران-2-0شکلآویشنشیرازی-1-0شکل







ریحان-3-0شکل



ریحان-3-0شکلرازیانه-8-0شکل
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Abstract:                                                                                                                       
Habrobracon hebetor Say (Hym: Braconidae) is an  ectoparasitoid and social parasitoid of 

the larval stage of many lepidopter an Pests in storage and hield conditions.This wasp has 

been widely used in parasitoid- host interaction studies due to its high reproductive rate, 

short generation time, and wide range of host populations sizes.Because of the basic 

physiological similarities between pests and natural enemies, pesticides usually cause 

severemortalityon both groups.Considering the adverse effects of toxins, Increased the 

tendency to investigate the possible application of plant essential oils as an alternative to 

artificial insecticides.In this study, the Lethal and sublethal effects of Thymes,Yarrow, 

Fennel, Basil Essential oilson Parasitoid wasp H. hebetor were evaluated.Adults H. 

hebetorwas on the last instar larvae P. interpunctella was kept at 26 ± 2 ° C and relative 

humidity 60 ± 5%, and the photoperiod was 16 hours of light and 8 hours darkness. Lethal 

effect of essential oils showed that the lethal of  fennel essential oil of  F. vulgare is higher 

than the other plants. And essential oil of Z. multiflora lower than the other plant. In survey 

of sublethal effects, 100 numbers of one-day female wasp were exposed to LC10 -LC30 

toxicity of essential oils for less than 24 hours. The present results showed that essential 

oils from all four plants, especially F. vulgare have potential to be used in sustainable pest 

management in the store. Most essential oils have environmentally friendly properties and 

can be considered as reduced-risk pesticides. However, for the practical use of these plant 

essential oils, further studies on their safety to human health are necessary . Stable 

population parameters as well as biological and reproductive parameters were adversely 

affected by the insecticides. Intrinsic rate of increase (    values for O. basilicam, A. 

millefolium, F. vulgare and Z. multiflora 0/294, 0/278, 0/264, 0/202 and 0/255 (   - ), 

respectively.     
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