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 :هاترین یافتهمهم

اثرات اصلي و متقابل سه فاكتور نوع قند، غلظت قند و دفعات تغذيه در حضور الروهاي ميزبان روي طوو  مرور و بواروري ◄

 دار بودند.غيرمعني Habrobracon hebetorي زنبور پارازيتوييد حشرات كامل ماده

هاي مختلف قندهاي گلوكز، فروكتوز و ساكارز به تنهايي در حضور الروهاي ميزبان كوه زنبوور از هروفنوف از غلظته تغذي◄

 .كند، طو  مرر و باروري حشرات كامل ماده را تحت تاثير قرار ندادها تغذيه ميآن

ها ذكور دود، روي طوو  از سه قند فوق، به دفيلي كه در مورد غلظت درصد هر يك 03تغذيه در دفعات مختلف از غلظت ◄

 مرر و باروري حشرات كامل اين زنبور اثري ندادت.

هاي اين گونه در درايط ميداني بسيار اهريت دارد و تغذيه بايد از دوهد ي قندي در نبود ميزبان براي حفظ جرعيتتغذيه◄

ي ايون امور حفا وت از گياهوان ها انجام دود. الزموهها در دهد گله نسبت آنيا تركيبي حاوي هر سه قند با نسبتي دبيه ب

بادد. در صورت تخريب و نابودي اين گياهان و انجام رهاسازي اين زنبور، در صورتي كوه هاي مزارع و باغات ميدار حاديهگل

سه قند گلوكز، فروكتوز و ساكارز توصيه هاي مساوي از ميزبان احتراال وجود ندادته بادد، پاديدن محلو  قندي حاوي نسبت

 گردد.مي

  

 

 ، غلظت قند، دفعات تغذيه، طو  مرر، توفيد نتاجHabrobracon hebetor کلیدي: هايواژه

 93-691-61ي ي دناسهطرح تحقيقاتي دراره منبع یافته:

 ملي افشاري -محسن يزدانيان :نویسنده)گان(

وكتوز و ساكارز و دفعات تغذيه بر طو  مرر و باروري حشرات كامل هاي مختلف سه قند گلوكز، فراثر تغذيه از غلظت :عنوان

 در حضور الروهاي ميزبان در درايط آزمايشگاهي Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae)زنبور پارازيتوييد 

 99-691-61 شماره:

 61/8/6196 تاریخ:

 علمی های کوتاهیافته
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 ها، جداول و سایر مستندات(:اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

روز  1/61±61/4توا  1/60±69/4هاي مختلوف سوه قنود از طو  مرر حشرات كامل ماده در اثر تغذيه از غلظت هايميانگين

ي فورد حشوره 62/92±06/1توا  1/93±00/1هاي باروري حشرات كامل مواده نيوز از ( و ميانگين6/64±30/0)داهد برابر با 

هاي طو  مرر حشرات كامل ماده در اثر دفعات مختلف تغذيوه ( متغير بودند. ميانگين1/12±61/0كامل/ ماده )داهد برابر با 

هوواي بوواروري حشوورات كاموول موواده نيووز از روز و ميانگين 32/61±06/0تووا  9/60±32/4درصوود سووه قنوود از  03 از غلظووت

ر نبوود دار تغذيوه از قنود دي كامل/ ماده متغير بودند. با توجه به اثر مثبت و معنويفرد حشره 0/96±01/0تا  10/1±22/10

دود كه در هنگوام الروهاي ميزبان روي طو  مرر و باروري اين گونه كه در دو پژوهش قبلي نگارندگان حاصل دده، ثابت مي

تواند جايگزين تغذيه از هروفنوف ميو يا تركيبات مشابه آن مدم دسترسي به ميزبان، تغذيه از منابع كربوهيدراتي مانند دهد 

 دود.

 

 

 اهمیت موضوع: 

هواي كنتور  تورين راهي بيوفوژيوك، ييوي از ايرندر مبوارزه H. hebetorاستفاده از پارازيتوييدها و به ويژه زنبور پارازيتوييد 

آميز بودن ها در درايط ميداني در موفقيترود. پرورش انبوه اين زنبورها و حفا ت و حرايت از آنبسياري از آفات به درار مي

ي قنودي و در نتيجوه، نقوش گياهوان وحشوي روش نقش بسيار مهري دارند. بررسي حاضر در پي آن بود تا نقش تغذيوه اين

 هاي باغات و مزارع را در افزايش كارايي اين روش كنتر  بيوفوژيك ارزيابي نرايد.دار حاديهگل

 )شرح مساله(: مقدمه

ي قنودي بور زنبوور ي اثور تغذيوهي دو بررسي قبلي نگارندگان و در راستاي تيريل اطالموات در زمينوهبررسي حاضر در ادامه

هاي صفر، اثر سه نوع قند گلوكز، فروكتوز و ساكارز به صورت جداگانه، غلظتاين مطافعه انجام دد. در  H. hebetorپارازيتوييد 

از قند فقط در روز او ، و تغذيوه  مدم تغذيه، تغذيه از آب مقطر، تغذيهي درصد از هر كدام، و دفعات تغذيه 03و  23، 03، 63

دفيول نقوش قابول ه ند. ببار( مورد آزمون قرار گرفتكبار و هر چهار روز يبار، هر سه روز يكبار، هر دو روز يكاز قند روزي يك

ي پنبوه ي بيوفوژيك مليه بسياري از آفات مهم، و نيز استفاده از آن مليه آفات مهري مانند كرم غوزهتوجه اين زنبور در مبارزه

 دود.گيري كلي حاصل بندي نتايج هر سه تحقيق، يك نتيجهدر ايران، اين موضوع انتخاب گرديد تا با جرع


