
 ؛ 683وم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه عل

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 هاترین یافتهمهم

در یخچال، درصد ظهور حشرات کامل و نیز طول عمر حشرات  Bracon hebetor ی زنبورهاسازی شفیرهذخیره ◄

 داری کاهش داد.طور معنیی آن را بهکامل، نسبت جنسی و میانگین تخمگذاری روزانه
 

که در طوریها افزوده شد بهسازی در یخچال بر میزان مرگ و میر شفیرهبا افزایش طول مدت ذخیره ◄

 ها خارج نشد.ی کاملی از آنها مردند و هیچ حشرهروز، صد درصد شفیره 03و  54، 03 هایزمانمدت
 

در یخچال، بر درصد خروج حشرات کامل تاثیر های زنبور ای شفیرههفتهسازی یکذخیرهبا توجه به این که  ◄

 شود.ته توصیه میهای این زنبور در یخچال حداکثر برای یک هفسازی شفیرهمنفی نداشت، بنابراین ذخیره

 

   سازی در سرما، بالپولکدارانذخیرهپارازیتویید،  های کلیدی:واژه

 

 29-015-43  یشناسه یشمارهبه طرح تحقیقاتی  منبع یافته:

 علی افشاری، علی ایرجی  :(گانه)نویسند

 29-413-05 شماره:

 90/11/1420  تاریخ:

 های کوتاهیافته

   علمی

 :Bracon hebetor (Say) (Hymenopteraسازی شفیره در سرما بر نشوونما و تولیدمثل زنبور تاثیر ذخیره عنوان:

Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی 
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 اهمیت موضوع

بالپولکداران آفت در  هایترین پارازیتوئیدهای خارجی الرویکی از مهم Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) (Say)زنبور 

ای آرد ی مدیترانهپرهروی الروهای شبهای دولتی و خصوصی بر ساله در تعداد زیادی از انسکتاریومباشد. این زنبور همهشرایط مزرعه و انبار می

بالپولکدار  و برخی آفات Helicoverpa armigera (Hübner) ،ی پنبهغوزه ویژه کرممنظور کنترل آفات بالپولکدار بهیابد و بهپرورش می

های ی از اجزای کلیدی برنامهعنوان یکسازی در سرما بهذخیره .گرددرهاسازی می فرنگی و ذرتپنبه، سویا، گوجه دیگردر سطح مزارع

توانند دشمن طبیعی را به تعداد کافی و برای ها میصاحبان انسکتاریوم ،فنکنترل بیولوژیک در نظر گرفته شده است. به کمک این راه

ت میسر شود و سازی رهاسازی دشمن طبیعی با زمان طغیان آفشود تا همزمانسازی نمایند. این کار باعث میی طوالنی ذخیرهیک دوره

ی تواند مورد استفادهار خود برسد. نتایج این پژوهش میدترین مقباشد، به کمهایی که مورد نیاز نمیی نگهداری کلنی در زمانهزینه

 ها و موسسات پژوهشی قرار گیرد.صاحبان انسکتاریوم

 مقدمه )شرح مساله(

)زیستی( مانند  دزای متنوعی از عوامل بیرونی )غیرزنده( و درونباشد که مجموعهای میفرایند پیچیده به سرما مقاومت پارازیتوییدها

دهند. اگرچه تاثیر قرار میی نشوونمایی ذخیره شده و کیفیت تغذیه آن را تحتسازی، سن یا مرحلهسازی، طول مدت ذخیرهدمای ذخیره

برخی اثرات نامطلوب  سازی،اما پس از ذخیره آید،به حساب میهای کنترل بیولوژیک های مهم برنامهسازی در سرما یکی از بخشذخیره

توانند کارآیی عامل می کنند کهبروز میمانند مرگ و میر و کاهش زادآوری، درصد ظهور و سایر صفات مرتبط با کیفیت دشمن طبیعی 

در کنترل بیولوژیک آفات در ایران، این تحقیق با هدف  Bracon hebetorدلیل نقش کلیدی زنبور بیولوژیک را کاهش دهند. به

منظور، انجام شد. بدین سلسیوسی درجه 4های این زنبور در دمای سازی شفیرهسنجی و بررسی پیامدهای احتمالی ذخیرهامکان

روز در شرایط یخچال )دمای پنج  03و  54، 03، 91، 15، 7های مختلف شامل صفر )شاهد(، زمانی این زنبور برای مدتروزه 4ی هاشفیره

( نگهداری شدند و تاثیر این کار بر درصد خروج حشرات کامل و طول عمر، نسبت جنسی و میانگین و تاریکی مطلق سلسیوسی درجه

  مورد ارزیابی قرار گرفت. تخمگذاری حشرات کامل ظاهر شده 

 

 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

  (.1داری کاهش داد )شکل طور معنیرا به هامانی آندر یخچال زنده Bracon hebetorهای زنبور رهسازی شفیذخیره

 
  . B. hebetorهای زنبور مانی شفیرهسازی در یخچال بر زندهتاثیر طول مدت ذخیره -1شکل 

 


