
 

١ 
 

    Habrabracon hebetor Sayزنبور پارازیتویید زاداوري و طول عمر روند بررسی

Braconidae) (Hym; در شرایط اینسکتاریوممتوالی پرورش انبوه  نسل طی ده  
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  چکیده

نسل متوالی روي  دهدر  Habrabracon hebetor sayحشرات کامل زنبور  طول عمر داوري وزادر این پژوهش، میزان 
میانگین . انجام شد 16:8 (L:D)درصد و رژیم نوري  60±5، رطوبت نسبی 28±2در دماي  Anagasta kuehniellaالروهاي 

روز،  43/14طول عمر حشرات نر . ین صورت بودبدنسل پرورش متوالی  دهصفات مورد بررسی براي افراد کامل زنبور در 
دهد که نتایج آزمایش نشان می. بودتخم به ازاي هر فرد ماده  74/11زاداوري روزانه و  روز86/17رات ماده طول عمر حش

  . دارداثر منفی زنبور  نسل  بر زاداوري و طول عمر ده میزبان تاپرورش مکرر روي این 
  

  روزانه، طول عمر ، نسل، زاداوريHabrabracon hebetor  :کلمات کلیدي
  

  



 

٢ 
 

  مقدمه - 1
ایجاد  به خاطر اش وبشر براي تامین نیازهاي خودخواهانه. دارد زیاد است و روند رو به افزایش نیز جمعیت انسان درکره زمین بسیار

گیاهان  ها، نابودي خاك وو موجب تخریب جنگلهاي طبیعی را به سرعت برهم زده برداري بیشتر، اکوسیستمتر و بهرهمزارع گسترده
است درکوتاه  ممکن یمصنوع شیمیایی مواد وتکنولوژي ماشینی  برو متکی  برداري هاي بهرهروش. گرددحیات وحش می خودرو و

   .)1379موسوي، ( بود محیط خواهدآالینده  نبوده و پایدار اما مسلما مدت پربازده باشد
ها، از بین رفتن کشهاي مقاوم به آفتدر جهت انتخاب جمعیت ها مانند افزایش فشاررویه آفت کشاثرات سوء مصرف بی

و آلودگی منابع آب و محیط  هاي سمی این ترکیبات در مواد غذایی و دامیحشرات مفید، شیوع آفات ثانویه، بر جاي ماندن باقیمانده
  .)1387کامکار ومهدوي دامغانی، ( ترکرده استنمایانضرورت استفاده از راهکار مهار زیستی را  تزیس

اي در   نقش ارزنده Habrobracon hebetor Sayدر میان عوامل کنترل کننده طبیعی آفات در استان گلستان زنبور پارازیتوئید 
عنوان  جازي است که بهاي همهحشره این زنبور .کندآفات اصلی و اقتصادي محصوالت زراعی ایفا میکاهش جمعیت تعدادي از 

این زنبور ابتدا میزبان خود را با نیش زدن فلج . از بالپولکداران گزارش شده استالروهاي تعداد زیادي  پارازیتویید خارجی و تجمعی
 يبراکون به خانواده  زنبور .)2005؛ گوندز وگولل، 2003؛ درویش، 1988؛ تیلر، 1974بنسون، ( گذاردکند و سپس روي آن تخم میمی

Braconidae ،يزیرخانواده Braconinae و جنس Habrobracon (=Bracon) این جنس به همراه دو جنس . تعلق داردApanteles  و
Opius 1974ماتئوس، ( باشندمیهاي این خانواده از نظر تعداد گونه ترین جنسبزرگ(.     

تواند سبب تحلیل رفتن خصوصیات زیستی عامل کنترل کننده و در نتیجه می مهار زیستی سیستم هاي پرورش انبوه عوامل 
پرورش و  زیرا حتی اگر عامل مناسب به درستی انتخاب گردد، اما براي. کاهش قدرت کنترل کنندگی آن در هنگام رهاسازي گردد

لذا امروزه مبحث ارزیابی توانایی عوامل  .زم فراهم نگردد، قدرت کنترل کنندگی تحت تاثیر قرار خواهد گرفتتکثیر انبوه شرایط ال
   .)2003 ،لنترنون( از اهمیت بسیاري برخوردار گردیده است مهار زیستی در موفقیت برنامه) کنترل کیفی(کنترل کننده 

نسل متوالی مشاهده نمود که تعداد حشره  11در  Ephestia cautellaو  H. hebetorدر بررسی دینامیسم جمعیت ) 1974(بنسون 
کمترین تعداد حشره کامل، نرخ پارازیتیسم و  6ي نسل در محدوده. باشدهاي مختلف داراي نوسان میکامل زنبور تولید شده در نسل

) 1984(همکاران به نقل از تولیسالو  ونز وریدوي و همکاران و ج .بیشترین تعداد حشره کامل دیده شد  9نسبت جنسی و در  نسل 
براساس  .را با افزایش نسل در سال گزارش کردند Chrysoperla carneaکاهش توانایی غذایابی، طول عمر، زاداوري  بالتوري سبز 

آزمایشگاهی و شرایط هاي پرورش مکرر روي میزبان) 1995(، رش و هاپر )1988(هاي انجام شده توسط بیگلر و همکاران پژوهش
هاي زیستی زنبورها شد و در نهایت کارایی زنبورها پس مصنوعی ایجاد شده براي زنبورهاي تریکوگراما باعث ایجاد تغییراتی در فراسنجه

 تاثیر H. hebetor ي میزبان روي طول عمر حشرات کاملدارد که گونهبیان می) 1374(عطاران . از رهاسازي در مزرعه کاهش یافت
ها به عنوان عامل دانندکه در انتخاب آنباروري و طول عمر را دو صفت مهم  پارازیتوییدها  می) 2001(استیدل و همکاران . زیادي دارد

 Trichogrammaپرورش مکرر زنبورهاي تریکوگراما ) 1385(یزدانی خوراسگانی و همکاران . کنترل بیولوژیک نقش موثري دارند

brassicae  روي تخم هاي  بیدغالتSitotroga cerealella در ) 1389(موسویان و همکاران . را موجب کاهش کارایی زنبور دانستند
تحقیق . یابدبررسی خود نشان دادند که با افزایش تعداد نسل، درصد افراد داراي قدرت پرواز و تحرك زنبورهاي تریکوگراما  کاهش می

 سالمانووا .ي زیستی  طول عمر و زاداوري زنبور براکون انجام شدنسل متوالی پرورش بر دو فراسنجهحاضر به منظور بررسی تاثیر ده 
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داتون و بیگلر . پی در شرایط آزمایشگاهی اشاره کرده است در نیز به کاهش کیفیت زنبورهاي تریکوگراما در اثر پرورش پی) 1991(
  .یابدکاهش می Trichogramma brassicaeزنبورهاي  گزارش کردند که با افزایش نسل قدرت پرواز) 1995(
  
  هامواد و روش -2

 سازمان نباتات حفظ اینسکتاریوم در تیمارها اثر بررسی وپرورش زنبور  ،میزبان پرورش شامل حاضر، پژوهش مراحل ي کلیه
  .انجام شد  گرگان در گلستان استان جهادکشاورزي

  
   پرورش 2-1

منظور از به  .جمع آوري شدند ي تلهبه وسیله مزارع کلزاي داراي گلاز حشرات کامل زنبور براکون عدد  50تعداد  1390در بهار سال 
مدت یک نسل در شرایط کردن مواد آزمایشی، حشرات کامل زنبور را به بین بردن اثرات محیطی، کاهش خطاهاي آزمایش و استاندارد

  .نی اولیه در آزمایش اصلی مورد استفاده قرارگرفتندوداده شدند و به عنوان کلآزمایشگاهی پرورش 
  
  نحوي اجراي آزمایش -2-2

ها بصورت تصادفی از جمعیت داخل از آن) نر و ماده(جفت  25تعداد  ي زنبورهاي هر نسل در درون کابین پرورش،پس از مشاهده
در . متر قرارداده شدندسانتی 1و قطر دهانه  10درون لوله آزمایش به طول ساعت  24کابین انتخاب شد و جهت جفت گیري به مدت 

هاي آزمایش خارج شده و یک ساعت، زنبورها از لوله 24پس از . درصد مسدود شدند 5ي آغشته به آب عسل هاي آزمایش را با پنبهلوله
ها  با متر رها سازي شدند و در آنسانتی 5و قطر دهانه  مترسانتی 10جفت از آن ها در درون لیوان یک بار مصرف به ابعاد ارتفاع 

اي آرد به صورت غیرمستقیم و روي کاغذ در اختیار ي مدیترانهعدد الرو سن آخر شب پره10روزانه تعداد . پارچه و تور پوشانده شد
در این آزمایش  .از سقف لیوان آویزان  شددرصد به منظور تغذیه زنبورها   5هاي آغشته به آب عسل هاي پنبهزنبورها قرارگرفت و تکه

  .و میانگین زاداوري روزانه حشرات محاسبه گردیدو ماده  هاي طول عمر حشرات کامل نرنسل متوالی پرورش فراسنجه طی ده
  
  هاتجزیه و تحلیل داده -2-3

. زنبور براکون مورد آزمایش قرار گرفتندجفت  25هاي پرورشی به عنوان یک تیمار محسوب شدند و در هر نسل تعداد هر یک از نسل
هاي به دست آمده در قالب یک طرح آماري کامال تصادفی و ابتدا با استفاده از  داده. تکرار بود 25به عبارت دیگر، این آزمایش داراي 

ي واریانس و مقایسه سپس تجزیه و شد استفاده جذري داده تبدیل از ها داده کردن نرمال براياستفاده شد و  spss 16نرم افزار آماري 
  .پنچ درصد انجام گردیدیک و هاي مورد نظر به کمک آزمون آماري دانکن در سطح هاي فراسنجهمیانگین
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  نتایج و بحث -3
  نر و ماده  کامل حشرات عمر طول روي نسل اثر -3-1

پنج  احتمال سطح در ماده کامل حشرات عمر طول برنسل پرورشی  اثر بدست آمده از جدول تجزیه واریانس نتایج )1 جدول( براساس
 سایر از تر بیشروز  88/21 با طول عمرنهم نسل  تیمار در ماده کامل حشرات عمر طولروز و 86/17 کل میانگین .ودب دار معنی درصد

 با توجه به ).1 شکل( بود متعلق روز 86/13 عمر طول با ششمنسل  تیمار به ماده کامل حشرات عمر طول ترین کم و بود تیمارها
میانگین  .داشت يدار معنی اثر در سطح احتمال پنج درصد رن کامل حشرات عمر طول میانگین رويها پرورش متوالی نسل )2 جدول(

 بود و اول دهمهاي نسل به مربوط ترتیب روز به 16/11 و 60/17 نر کامل حشرات عمر طول ترین کم و ترین بیش، روز43/14کل 
 ) 1379(امیر معافی و همکاران  .یابدمیدهد که با افزایش نسل طول عمر حشرات نر و ماده افزایش نشان می نتایج آزمایش ).2کلش(

دانند، به دلیل اینکه این پارازیتوییدها انرژي بیشتري می Trissolcus grandisتولید نتاج را عامل مهمی در کاهش طول عمر زنبورهاي 
طول عمر  علت کاهش) 1381(فولسوم، آدامز و همکاران به نقل از فروزان و همکاران و همچنین  نمایندمیریزي فعالیت تخمرا صرف 

) 1997(نوردالند وهمکاران ي بدست آمده در مغایرت با نتیجه. دانندرا فعال بودن آنها از نظر تولید مثلی می B. meliitorحشرات بالغ 
نسل متوالی  100، در پرورش )2006(بوِنو و همکاران و همچنبن  Trichogramma minutumنسل متوالی زنبور  10در بررسی پرورش 

پرورش مکرر  )1385(و یزدانی خوراسگانی   Anagasta kuehniellaروي میزبان آزمایشگاهی  بر Trichogramma pretiosumزنبور 
را مشاهده زنبور کاهش طول عمر  Sitotroga cerealellaروي تخم هاي  بیدغالت  Trichogramma brassicaeزنبورهاي تریکوگراما 

  .نمودند
  

  .براکون ي ماده کامل حشرات عمر طول بر هاي پرورشسلن تاثیر به مربوط هاي داده واریانس ي تجزیه 1 جدول
  

 Df Ms F  تغییر منابع
  54/1*  09/2  9  نسل پرورش

    36/1    237      آزمایشی خطاي
                                                          246      برداري نمونه خطاي
      73/28  (%) تغییرات ضریب

  .درصدپنج  احتمال سطح در دار معنی *                      
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.هاي مختلف پرورشنسل درطول عمر حشرات کامل ماده  میانگین ي مقایسه 1 شکل  

 

 
  .براکون نر کامل حشرات عمر طول بر هاي پرورشنسل تاثیر به مربوط هاي داده واریانس ي تجزیه 2 جدول

  
 Df Ms F  تغییر منابع

  75/1*  34/1  9  نسل پرورش
    76/0  240  آزمایشی خطاي
      249  بردارينمونه خطاي
      70/23  (%) تغییرات ضریب

  .درصد پنج احتمال سطح در دار معنی*                      
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  .مختلف هاينسل دربراکون  نر کامل راتحش عمر طول میانگین ي مقایسه 2 شکل

  
  ماده کامل حشرات زاداوري روي نسلاثر  3-2

در سطح احتمال یک درصد براکون  ماده حشرات ريزاداو روي نسل اثر به مریوط هاي داده هاي میانگین ي مقایسه )3جدول( براساس
میانگین کل  .میزان زاداوري تا نسل پنجم روند صعودي داشت اما پس از آن روند کاهشی به خود گرفت .ي داشتدار معنیاختالف 

 بود ماده فرد هر ازاي به تخم عدد 24/14روزانه  میانگین با پنجم تیمار در شده گذاشته تخم تعداد ترین بیشماده بود و /عدد 74/11
 ماده/ عدد 43/8نسل هشتم  به شده گذاشته هاي تخم تعداد میانگین ترین کم. داشت دار معنی اختالفهاي هشتم و دهم نسل با که

 ي بقیه با ولی داشت داري معنی اختالف ماده/ عدد )22/13و 24/14، 79/12، 13(هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم نسل با که بود متعلق
  .)3 شکل(نداشت يدار معنی اختالف درصد یک احتمال سطح در تیمارها

روي باروري و نسبت  H. hebetorبا بررسی اثر سن زنبور، ) 1387(و جوینده ) 2005( گوندز وگوللدر تایید نتیجه بدست آمده 
 .داري کاهش یافتطور معنی آن به از ، نشان دادند که زادآوري زنبور براکون در پنج روز اول زندگی تغییر نکرد، اما پسجنسی آن

گردد و در میي زنبور براکون از نسل سوم به بعد مشاهده هاي سنجیده شده تعداد تخم گذاشته شدهدارد که تفاوتاعالم می عطاران
روي   Trichogramma carveraeنسل متوالی زنبور 6در بررسی پرورش ) 2002(تامسون و هافمن  .شودنسل بعدي هم کاسته می

در ) 2002(میوتاکی  و شیموجیهمچنین . یابدزادآوري آن نشان دادند که با پرورش آزمایشگاهی کارایی زنبور در مزرعه کاهش نمی
نسل متوالی روي یک رژیم  14طی  Euscepes postfasciatus (Col: Curculionidae)زمینی شیرین پرورش مکرر سرخرطومی سیب
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این  .باشدکه علت تفاوت آن با آزمایش حاضر تفاوت در حشره آزمایشی می افزایش زادآوري حشره را اعالم داشتندغذایی مصنوعی 
   .داردزاداوري زنبور براکون اثر منفی  میزان نتایج نشان داد که افزایش نسل بر

  
  

  .ماده کامل حشرات زاداوري بر مختلف هاينسل تاثیر به مربوط هاي داده واریانس ي تجزیه 3 جدول

 Df Ms F  تغییر منابع
  30/3**  09/3                  9                      نسل پرورش

                                   93/0                  240                   آزمایشی خطاي
                                                            249         بردارينمونه خطاي
      56/29  (%) تغییرات ضریب

  .درصد یک احتمال سطح در دار معنی **                      
  

 
  .مختلف هاينسل در ماده کامل حشرات توسط شده گذاشته هاي تخم تعدادروزانه  میانگین ي مقایسه 3شکل
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  سپاسگزاري -4
ریاست محترم اینسکتاریوم (مهندس کردي  راهنما و مشاور آقایان دکتر محمد حسن سرایلو و دکتر علی افشاري،د تیابدین وسیله از اس
 .شود که در اجراي این تحقیق مرا یاري نمودند، تشکر و قدردانی می و کلیه همکاران این مرکز) شهرستان گرکان

 
  

  منابع -5
  

 Trissolcus grandis مطالعه بیولوژي ؛)1379( ، و رسولیان، غالمرضا.صحراگرد، احمد، .زیزخرازي پاکدل، ع ،.امیرمعافی، مسعود. 1

Thomson (Hym: Scelionidae) 29ي صفحه :2و  1ي ، شماره68هاي گیاهی، جلدو بیماري در شرایط آزمایشگاهی، نشریه آفات-
41.  

و نسبت  يبارور زانیبرم Habrabracon hebetor Say (Hym: Braconidae( دییتویسن پاراز ریتاث یبررس ؛1387 لیع نده،یجو. 2
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