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 چکیده

یکی از نیازهای تحقیقاتی در برنامهی رشدی دشمنان طبیعی زنده مانده هافرآسنجه بر هاکشحشرهی کشندهی کشنده و زیرهاغلظتتعیین اثرات 
. باشود یمو عمل کرده و در برنامه کنترل آفات از جایگاه بهتری برخورردار   تریانتخاب کشحشره. هرچه این اثرات کمتر باشد باشدیمهای مدیریت آفات 
در ایون تحقیوا اثور کشونده و      مسوتننی نیسوت.  نیز از این قاعده  مؤثریک دشمن طبیعی  عنرانبه Habrobracon hebetor Sayزنبرر پارازیترئید 

به دو روش تماسی و میزبان مسمرم بور خوریویات رشودی ایون زنبورر بررسوی        ®و سیرینرل ®و پروتئرس ®های رایج آبامکتینکشحشره یزیرکشنده
( در پنج تکرار 8D:16Lروشنایی درید و  60±5درجه سلسیرس، رطربت نسبی  25±2سنجی در شرایط آزمایشگاهی )دمای های زیستگردید. آزمایش
( در روش میزبوان  Ephestia kuhniella Zellerپوره آرد،  الرو میزبان آزمایشوگاهی )شو    15زنبرر در روش تماسی و هر تکرار با  30و هر تکرار با 

لیتر بور لیتور و روی الرو   میلی 621/6و  037/0، 38/1 در روش تماسی روی این زنبرر پارازیترئید به ترتی غلظت کشنده این تیمارها مسمرم انجام شد. 
ی رشدی لیتر بر لیتر بدست آمد. نتایج نشان داد که بیشترین کل طرل دورهمیلی 138/0و  155/2، 490/0میزبان آزمایشگاهی برای این زنبرر به ترتی  

روز( بورد.   42/23 ± 86/0مسومرم بوا غلظوت زیرکشونده )     روز( مربرط به تیمار سیرینرل در روش میزبان 95/25 ±79/0این زنبرر پس از تیمار شاهد )
روز( و بیشترین طرل عمر  31/30 ±17/0بیشترین طرل عمر حشرات ماده زنبرر مربرط به تیمار سیرینرل در کاربرد غلظت زیرکشنده به یررت تماسی )

شوده در  روز( برد. بیشترین میزان تخم گذاشوته  02/22 ±15/0حشرات نر مربرط به کاربرد تیمار سیرینرل در غلظت زیرکشنده در روش میزبان مسمرم )
عدد( مشاهده شد. نتایج نشان داد که تیمار سیرینرل به یوررت کواربرد    01/177 ± 48/1تیمار سیرینرل در غلظت زیرکشنده به یررت کاربرد تماسی )
 تماسی کمترین اثر سرء را روی زنبرر پارازیترئید داشت.   
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تشووریا  هوا و ترلیود و عرهوه آن   و ظهورر سومرم شویمیایی مختلو     
سریع سومرم در کنتورل    ریتأث ،سمرم حد از شیبکشاورزان به استفاده 
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فوت زمان کرتاهی اثرات سرء مخرب آ ولی در مدت است. شده افزوده
 ریانسان و سوا  یبر رو هاآن آثار سرءمورف و ستیزطیبر مح هاکش

بیرلورژیکی و بکووارگیری   مبوارزه  گسوترش ا شود. بوو جانوداران آشوکار   
آفات  دوران مدیریت تلفیقی ،در مبارزه با آفات غیرشیمیایی یهاروش
علیه الرو بالپرلکداران کواربرد   H. hebetorشد. زنبرر پارازیترئید آغاز 

ی هازبانیموسیعی پیدا کرده است. این زنبرر با حمله به مرحله الروی 
، در عوین حوال   کندیمیری خرد، از ادامه تغذیه و ایجاد خسارت جلرگ

و نرخ پارازیتیسم بواالیی دارد.   کندیممراحل رشد و نمر را سریع طی 
در کنترل بیرلرژیک،  H. hebetorبا ترجه به اهمیت زنبرر پارازیترئید 

های رشدی آن انجام شده اخیراً مطالعات مختلفی در بررسی فرآسنجه
ی هوا یبررسو  بوه  توران یمو است و از میان مطالعات یوررت گرفتوه   

ی زیواد از سومرم   اسوتفاده ( اشاره نمرد. با ترجه به 2امیرمعافی و چی )
شیمیایی در کنترل الروهای بالپرلکداران آفت که میزبان ایولی ایون   

ی هوا ، تعیین اثرات جانبی این سمرم بر روی فرآسونجه دنباشیمزنبرر 
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 1398 تابستان، 2 شماره، 33 ، جلدصنایع كشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان )علوم و      160

یون  رشدی زنبررهای زنده مانده، الزم به نظر می رسد تا بور اسواس ا  
( 16نتایج در انتخاب سمرم دقت الزم به عمل آید. رفیعی دستجردی )

ی تیردیکارب، پروفنرفرس، هاکشآفتی کشندگریزاثرات کشندگی و 
بررسوی نمورده و    H. hebetorاسپینرساد و هگزافلرمرران را بر زنبرر 

سورء روی زادآوری و   ریتأثی فرق سب  هاکشآفتمشخص کرد که 
 هاکشآفتاشتند، اما طرل عمر زنبرر برسیله این د نسبت جنسی زنبرر

( مشوخص کورد کوه در مرحلوه     19قرار نگرفت. سرمدی ) ریتأثتحت 
ایندوکسووواکارب و  کووش آفوووتدو  H. hebetorشووفیرگی زنبوورر   

ی روی ایون  ریو وممور  ی امزرعه شدههیتریایمیداکلرپرید با غلظت 
کورد. همننوین   معرفوی   هررکمدلتامترین را  کشآفتزنبرر نداشته و 

دلتوامترین دارای بیشوترین اثور سورء بور       کشآفتمشخص نمرد که 
( 13بورده اسوت. گوروش )    H. hebetorی جمعیت زنبورر  هافرآسنجه

که با سوم کارباریول تیموار     H. hebetorکاهش باروری روزانه زنبرر 
دانسوته   دمنلیترلشده بردند را نتیجه تغییرات فیزیرلرژیک در سیستم 

ی کشونده ( در بررسی اثور کشونده و زیور    1و همکاران )است. عابدی 
 .Hی آزادیراختین و سایپرمترین روی زنبورر پارازیترئیود   هاکشحشره

hebetor      مشاهده کردند سوایپرمترین سومیت حوادتری روی مراحول
الروی و بلرغ این زنبرر نسبت به آزادیراختین دارد. همننین مهودوی  

ی هوا کشحشرهدگی و دمرگرافی ( در بررسی اثر کشن14و همکاران )
 H. hebetorکلروپیریفوورس و اسووپینرزاد روی زنبوورر پارازیترئیوود    

سازگاری نسبی بین استفاده از اسپینرزاد و این زنبرر را مشاهده کردند. 
ی آبامکتین و پروتئورس و سویرینرل   هاکشحشرهدر تحقیا حاهر از 

ید به یررت کاربرد روی این زنبرر مف هاآناستفاده شد و اثرات جانبی 
مستقیم )تماسی( و غیر مستقیم )میزبان مسمرم( موررد بررسوی قورار    

 گرفت. 

 

 هامواد و روش

 سموم مورد آزمایش

بوا اثور تماسوی و     کشکنهو  کشحشره(: EC %1.8)®آبامکتین -
باشود. ایوون  یموو Avermectinفعالیوت سیسوتمیک محوودود از گوروه    
 نیان تهیه گردید. محورل از شرکت ترلیدات پاک سم ایرا

کشووی (: حشووره OD%11)تیاکلرپرایوودلدلتامترین ®پروتئوورس -
تماسی و سیستمیک از گروه کلرونیکرنیتیول و پیرتروئیود اسوت. ایون     

 باشد. یممحورل شرکت بایر آلمان 
ی عوواره تماسوی حواوی    کوش حشوره )سویرینرل(:   ®سیرینرل -

دد و بوا  گور یمو آور عرهوه  روغنی سیر که ترسط شرکت کیمیوا سوبز  
 باشد. یمفرمرالسیرن مایع غلیظ امرلسیرن شرنده 

 

 Lep., Pyralidae) )Ephestia kuehniellaپرورش بید  آرد  

Zeller 

× 5/5پرورش بیود آرد، در ظوروف پالسوتیکی بوه ابعواد       منظرربه
بوه هموراه    دارسبرسگرم آرد گندم  500مقدار  متریسانت 25×55/15
گرم از تخوم بیود آرد بوه     1/0سپس  گرم مخمر آرد گذاشته شد و 15

یررت یکنراخت روی آن پخوش شود. ایون ظوروف در دموای ثابوت       
دریود و دوره نورری    60±5درجه سلسیرس، رطربوت نسوبی    2±25

روز تا زمان ظهرر حشورات کامول نگهوداری     35تا  30به مدت  16:8
 هوا ظورف ی بالغ به کمک دستگاه آسپیراترر از هاپرهش شدند. سپس 

ی در حدود سوه  ابافایلهیی ها یقی به زیرتخم منظرربهی و آورجمع
منتقل شدند و به یررت روزانوه   رنگرهیتباالتر از مقراهای  متریسانت
ی و بورای آلورده  آورجموع  پرهوا ش ی ریخته شده ترسط این هاتخم

 (.15مررد استفاده قرار گرفتند ) مجدداًسازی آرد 

 

 Habrobracon hebetor ی و پرورش زنبورآورجمع

از انبارهای آلرده خرما به آفوت   H. hebetor زنبررحشرات کامل 
ی گردید و پوس از  آورجمعهندی در شهرستان شهداد کرمان  پرهش 

شناسایی در مرکز تحقیقات کشاورزی کرموان، بورای پورورش زنبورر     
دا پالستیکی استفاده گردید. ابتو  بارمورفکی یهارانیلپارازیترئید از 

الرو سن چهوارم بیود آرد قورار داده شود و      12-10در هر لیران تعداد 
چهار جفت زنبرر نر و ماده به آن اهافه گردید. برای تغذیه زنبررهوا از  

ی هر لیران استفاده شد. رارهیددرید در کنار  10پنبه حاوی آب عسل 
و بوه   شوده خوار  اسپیراترر از ظرف  لهیرسساعت زنبررها ب 24پس از 
سلسویرس و   25±2جدید منتقول گردیدنود. ظوروف در دموای       ظرف
توا ظهورر حشورات کامول      16:8دریود و دوره نورری    60±5رطربت 

 (. 15نگهداری شدند )

 

 به روش تماسی  H. hebetorی زنبور سنجستیز

 متور یسانت 10ی پالستیکی به قطر هاشیددر این مرحله از پتری
یده و با ترری پرشیده شده بورد  بر متریسانتبه قطر دو  هاآنکه درب 

با کاغذ یافی مفروش گردید. ابتودا بوا    هاشیداستفاده شد. ک  پتری
 25 ریو وممور  یی که باعث هاغلظتی سنجستیزیک پیش آزمایش 

دریود   25حودود  غلظتوی کوه   جمعیت شدند، مشخص شود.   % 75تا 
دریود   75و غلظتوی کوه حودود     ترینعنران پایینتلفات ایجاد کرد به

عنوران بواالترین غلظوت موؤثر بورای انجوام       تلفات را ایجاد کورد بوه  
در  شوده اسوتفاده ی هوا غلظوت  .(17) های ایلی انتخواب شود  آزمایش

، 269/0، 102/0، 038/0آزمایش تماسی عبارت بردنود از : آبوامکتین )  
، 013/0، 003/0لیتر بور لیتور( ،  پروتئورس )   یلیم 2و  096/1، 954/0
،  089/2، 1لیتر بر لیتر( و سویرینرل ) یلیم 5/0 و 2/0، 165/0، 052/0
عوودد زنبوورر  30لیتوور بوور لیتوور( . یلوویم 10و  760/6، 570/4، 090/3

گذشته برد درون  هاآنساعت از عمر  24که  H. hebetorپارازیترئید 
ی مختل  سمرم قرار داده شد ایون  هاغلظتهر پتری دیش آغشته به 
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سواعت تعوداد حشورات     24پوس از   و شدهمنتقلبه اتاق رشد  هایپتر
(. برای هر غلظت پنج تکرار انجام شود.  15زنده و مرده شمارش شد )

 افزارنرمدر تیمار شاهد از آب مقطر استفاده گردید. سپس با استفاده از 
Probit Analysis-MSChart   محاسبه غلظت کشنده و زیرکشنده و

 .(5)انجام شد  هادادهتجزیه 
 

 بی  آرد پرهبشی الرو سنجستیز

میزبان زنبرر بوا تیمارهوای مختلو      عنرانبهبید آرد  پرهش الرو 
ی هوا غلظوت تعیین شد.  هاآنسمرم فرق آلرده و غلظت کشنده برای 

، 5/0، 3/0در آزمایش تماسی عبارت بردند از: آبوامکتین )  شده استفاده
 1و  8/0، 5/0، 3/0، 13/0لیتر بر لیتر(،  پروتئرس )یلیم 1و  8/0، 7/0
و  211/0، 125/0، 04/0، 01/0، 001/0لیتر بر لیتر( و سویرینرل ) یلیم
ی روی الروهای میزبان درون سنجستیزلیتر بر لیتر(. آزمایش یلیم 1
گورم آرد   10( انجوام شود.   متریسانت 5/4×8) بارمورفکی یهارانیل

ی از سو یسو  5/3 مقودار  ودرون هور لیوران ریختوه     دارسوبرس گندم 
یکنراخت روی آرد اسپری  یررتبه کشحشرهی مختل  هر اهغلظت

الرو سن دوم بیود آرد وارد شود    15 ظرف هرشد و مخلرط گردید. در 
ساعت تعداد الروهای  72این کار در پنج تکرار انجام شد. پس از  (.9)

  Probit Analysis-MSChart افزارنرمزنده و مرده شمارش شد و با 
 HQ (Hazard. (5)شونده تعیوین گردیود    ی کشنده و زیر کهاغلظت

Quotient: ی هری  لهیبرس کشحشرهی نسبت انتخابی یک سهیمقا
گرم  برحس برای کاربرد یک سم ) شده هیتریخطر( از تقسیم میزان 

بر هکتار یا لیتر بر هکتار( بر میزان سمیت سم بر مرجرد هدف که بوا  
50LC  اگر نسوبت  دیگردتعیین  شردیممشخص .HQ    از یوک بیشوتر

ی این است که این سم برای مرجرد هدف دهندهنشان( HQ>1باشد )
از  %50سوومیت بوواالیی دارد و خطرنوواک اسووت حتووی ممکوون اسووت  

 (. 3مرجردات هدف را از بین ببرد )

 

های غلظت کشن ه و زیرکشن ه سموم روی فرآسنجه ریتأث

 رش ی به روش تماسی

و زیوور کشوونده  ی کشوونده هوواغلظووتدر ایوون مطالعووه اثوورات  
مررد  H. hebetorهای زیستی پارازیترئید روی فرآسنجه هاکشحشره

 بوار کبررسی قرار گرفت. بدین منظرر تمامی سطرح درونوی لیوران یو   
ی کشونده و  هوا غلظوت ی از سو یسو ( با دو متریسانت 5/4×8) مورف
آغشته گردید و پس از خشک شودن، درون   هاکشحشرهی کشندهزیر

ی شود و آب  رهاسواز  روزهکت زنبورر نور و مواده یو    جف 15هر لیران 
تغذیوه زنبررهوا روی    منظرربهتیمار شاهد در نظر گرفته شد.  عنرانبه

تعبیوه گردیود.    %10ی آغشته به آب عسل پنبهسطح کناری هر لیران 
درجه سلسیرس و رطربوت نسوبی   25±2به اتاقک رشد )دمای هارانیل
ساعت روشنایی( منتقل شدند. بعد از  16:8درید و دوره نرری  5±60

ساعت از بین زنبررهای زنده مانده، یک جفت زنبرر پارازیترئید نور   24
و ماده انتخاب و به همراه چهار عدد الرو سن آخور بیود آرد بوه درون    

منتقل  عسل وجدید حاوی پنبه آغشته به آب  بارمورفکی یهارانیل
ی حاوی هارانیلبا  هارانیل. این با ترری بسته شد هارانیلشدند. درب 

مجوزا   یوررت بوه الرو سالم روزانه تعریض شده و الروهای هر لیران 
عمور زنبورر مواده اداموه یافوت.       انیپا تا. این عمل شدندیمنگهداری 
شمارش و  هاآنروزانه تا پایان عمر  یررتبهی زنبررها زیرتخممیزان 

تکورار کوه هور تکورار      15 ثبت گردید. این آزمایش برای هر تیمار در
حاوی یک جفت زنبرر نر و ماده برد انجام شد. در طرل آزمایش تموام  

روزانوه   طورر بوه مراحل تخم، الرو، شفیرگی و حشره کامل هر ظورف  
مررد بررسی و طرل مدت هر مرحله رشدی، تلفوات مراحول مختلو ،    

(. تجزیوه  15ثبوت گردیود )   هاآنزمان ظهرر حشرات کامل و جنسیت 
موررد ارزیوابی    ANOVAو تجزیه آمواری   SPSSافزار ها با نرم داده

 قرار گرفتند.

 

هدای رشد ی بده    غلظت کشن ه سموم روی فرآسنجه ریتأث

 روش میزبان مسموم

با  شده آلردهجهت انجام این آزمایش ابتدا درون هر لیران میزبان 
الرو  15شد و در هر ظرف  داده قرارهر یک از سمرم با غلظت کشنده 

ساعت الروهای زنده مانوده   72ن دوم بید آرد قرار داده شد. پس از س
ی تازه با آرد سوالم منتقول شودند و بوه     هارانیلمربرط به هر تیمار به 

ی کورده قورار داده   ریو گجفوت  ماده زنبررساعت در مجاورت  24مدت 
بیود   پرهش ی زنبرر روی الروهای گذارتخمشدند. پس از اطمینان از 

به یررت تکی به پتوری سوالم منتقول و روزانوه مراحول      آرد، الروها 
(. 8زندگی زنبرر )تخم، الرو، شفیره و حشره کامل( بررسی و ثبت شد )

ی مربرط به هادادهاین آزمایش در پنج تکرار برای هر تیمار انجام شد. 
 Two Sex Life Table افوزار نورم هر دو روش آزمایش با استفاده از 

(v:2015.002)  (. فرآسونجه 6 و 4قرار گرفوت )  لیتحل و هیتجزمررد
های های مختلفی شامل نسبت بقاء مراحل مختل  رشدی، طرل دوره

هووای مراحوول مختلوو  رشوودی، طوورل دوره  (Longevity)زیسووتی 
ی زنودگی حشورات نور و مواده ، میوزان      ریزی زنبرر، طورل دوره تخم
بووا دز کشوونده و  H. hebetorریووزی و نسووبت جنسووی زنبوورر تخووم
 رکشنده در روش تماسی و میزبان مسمرم بررسی شدند.زی

 

 نتایج

ی زنبورر  سونج سوت یزی مربرط به هاشیآزمای: نتایج سنجستیز
ی کشونده و زیور   هوا غلظتبید آرد و تعیین  پرهش پارازیترئید و الرو 

 آمده است. 2و  1کشنده سمرم مررد آزمایش در جداول 
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 در روش تماسی H. hebetorور ی زنبسنجستیزنتایج آزمایش  -1جدول 

Table 1- Results of bioassay test of H. hebetor in contact method 
 هاکشحشره

Insecticides 
30LC 

ml/l)) 
50LC 

(ml/l) 
 ضریب کای
Chi squre 

 درجه آزادی
df 

 یکنواختی
Hetero 

 شیب خط
Slop±SE 

 ضریب خطر
HQ 

Abamectin 0.276 1.38 0.006 5 0.01 0.749±0.688 0.43 
Proteus 0.0086 0.037 0.0643 5 0.03 0.815±0.93 3.33 
Sirinol 0.369 6.621 3.102 5 0.52 0.419±0.85 0.301 

 
 E. kuehniellaی الرو سنجستیزنتایج آزمایش  -2جدول 

Table 2- Results of bioassay test of E. kuehniella larvae 
 هاکشحشره

Insecticides 
30LC 

ml/l)) 
50LC 

(ml/l) 
 ضریب کای
Chi squre 

 درجه آزادی
df 

 یکنواختی
Hetero 

 شیب خط
Slop±SE 

 ضریب خطر
HQ 

Abamectin 0.179 0.490 7.976 4 1.99 1.199±0.34 1.22 
Proteus 0.982 2.155 4.07 4 1.018 1.535±0.409 1.46 
Sirinol 0.004 0.138 0.577 4 0.14 0.361±0.3 0.53 

 

کشددن ه سددموم روی  ی کشددن ه و زیددر هددالظددتغ ریتددأث

 H. hebetorهای رش ی زنبور فرآسنجه

مراحل مختل  رشدی زنبرر پارازیترئید تیمار شده  ریوممر نتایج 
ی موررد آزموایش در   هوا کوش حشرهی کشنده و زیرکشنده هاغلظتبا 

آورده شده است. بیشترین نسبت بقاء پس از تیمار شاهد  4و  3جداول 
قبل از بلرغ در تیمار سیرینرل در غلظت کشنده مشاهده شد در مراحل 

ی و بیشترین نسبت بقاء حشرات ماده بالغ تیمار شده با غلظت کشونده 
 سیرینرل در روش تماسی ثبت شد. 

 

 تیمار شده با سموم مختلف در روش میزبان مسموم  .hebetor H نسبت بقاء زنبور  -3 جدول
Table 3- Survival rate (SR) of H. hebetor treated with different insecticides in poisonous-host method 

 نر
Male 

 ماده
Female 

 شفیره
Pupa 

 3 الرو
3L 

 2 الرو
2L 

 1 الرو
1L 

 تخم
Egg 

 مراحل رشدی
Stages       

         عوامل       
Factors      

 هاکشحشره
Insecticides 

0.29 0.46 0.75 0.91 0.91 0.92 1  (50LC )SR 
Abamectin 

0.27 0.47 0.76 0.91 1 1 1 ( 30LC )SR 

0.32 0.40 0.80 0.91 0.92 0.94 1  (50LC )SR 
Proteus 

0.32 0.25 0.80 0.87 0.95 0.95 1 ( 30LC )SR 

0.34 0.51 0.83 0.97 0.97 0.98 1  (50LC )SR 
Sirinol 

0.38 0.50 0.85 0.88 0.96 0.96 1 )30LC )SR 
0.25 0.67 0.92 0.92 0.93 0.98 1       Water Control  

 
 تیمار شده با سموم مختلف در روش تماسی  .hebetor H نسبت بقاء زنبور  -4 جدول

Table 4- Survival rate (SR) of H. hebetor treated with different insecticides in contact method 

 نر
Male 

 ماده
Female 

 شفیره
Pupa 

 3 الرو
3L 

 2 الرو
2L 

 1 الرو
1L 

 تخم
Egg 

 مراحل رشدی
Stages       

 عوامل               
Factors      

 هاکشحشره
Insecticides 

0.31 0.47 0.80 0.80 0.80 0.86 1                (50LC )SR   
Abamectin 

0.33 0.47 0.80 0.80 0.80 0.85 1               ( 30LC )SR 

0.32 0.31 0.63 0.63 0.63 0.75 1                (50LC )SR 
Proteus 

0.35 0.40 0.75 0.75 0.75 0.84 1               ( 30LC )SR 

0.35 0.49 0.82 0.82 0.82 0.87 1                (50LC )SR 
Sirinol 

0.35 0.48 0.83 0.83 0.83 0.87 1               ( 30LC )SR 
0.25 0.67 0.92 0.92 0.93 0.98 1   Water      Control 
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ان مسمرم بیشترین نسبت بقاء مراحل قبول از بلورغ   در روش میزب

در تیمار سم سیرینرل مشاهده شد. به عالوه حشرات کامل ماده تیمار 
ی سیرینرل بیشترین نسوبت بقواء را داشوتند. در    کشندهشده با غلظت 

کل در روش میزبان مسمرم نسبت بقاء بواالتر از روش تماسوی ثبوت    
 شد. 
 

مراحل مختلف  (Longevity)های زیستی بررسی طول دوره

   H. hebetorرش ی زنبور 

 .Hهای زیستی مراحل مختل  رشودی زنبورر   بررسی طرل دوره

hebetor       تحت تأثیر غلظوت کشونده و زیرکشونده تیمارهوا بوا روش

آمده است. تمامی تیمارهای  6و  5تماسی و میزبان مسمرم در جداول 
غلظوت کشونده و   مررد استفاده در ایون تحقیوا در روش تماسوی بوا     

ی تفریخ تخم نسبت به شاهد شده زیرکشنده سب  کاهش طرل دوره
است. در خورص طرل دوران قبل از بلرغ، در غلظت زیرکشنده تنهوا  

دار طورل ایون دوران شوده اموا در     تیمار سیرینرل سب  کاهش معنوی 
دهود.  غلظت کشنده سیرینرل و پروتئرس نیز این کاهش را نشان موی 

هوای زیرکشونده و کشونده سوب  کواهش      از غلظوت در کل اسوتفاده  
دار شده است که در مجمرع طرل مراحل رشدی زنبرر به یررت معنی

 دهد.هر دو غلظت بکار رفته پروتئرس بیشترین کاهش را نشان می

 
 در روش تماسیها کشتیمار شده با حشره  H. hebetorهای زیستی )روز( مراحل مختلف زنبورطول دوره -5جدول 

Table 5- Longevity (days) of different stages of H. hebetor treated with insecticides in contact method 
 هاتجزیه داده
Analysis 

 شاهد
Control 

 سیرینول
Sirinol 

 پروتئوس
Proteus 

 آبامکتین
Abamectin 

 دز
Dose 

 مراحل رشد
Life stages     

=2143.71 Sig=03,354F a0.01±1.99 c0.05±1.54 b0.03±1.88 b0.03±1.85 30LC تخم 

Egg  =2457.29 Sig=03,346F 

 
a0.01±1.99 c0.05±.591 b0.03±1.88 a0.02±1.93 50LC 

=0.01 Sig=0.993,354F a0.04±1.01 a0.01±1.01 a0.03±1.01 a0.01±1.01 
 

30LC  1الرو سن 
1 L =0.24 Sig=0.9953,346F a0.01±1.03 a0.01±1.01 a0.01±1.01 a0.01±1.03 50LC 

=0.3 Sig=0.823,331F a0.01±1.01 a0.03±1.01 a0.03±1.01 a0.01±1.01 
 

30LC  2الرو سن 
2L =0.38Sig=0.763,318F a0.01±1.01 a0.01±1.03 a0.01±1.02 a0.01±1.01 50LC 

=3.27 Sig=0.0213,330F a0.02±1.97 a0.01±1.96 a0.02±1.96 a0.02±1.96 
 

30LC 3سن  الرو 
 3L =165.75 Sig=03,317F a0.02±1.97 a0.02±961. a0.02±1.95 a0.03±1.89 50LC 

=205.79  Sig=03,330F b0.05±4.32 b0.05±4.35 a0.05±4.52 a0.05±4.44 
 

30LC شفیره 

Pupa  =1874.20 Sig=03,317F 

 
b0.05±4.32 a0.04±4.67 c0.10±3.94 a0.05±4.46 50LC 

g=0=750.65  Si3,330F a0.49±17.45 b0.57±15.99 c0.42±13.87 b0.49±15.10 
 

30LC حشره کامل 

Adult =1169.59  Sig=03,317F a0.49±17.45 b0.45±14.61 b0.52±14.14 b0.42±14.36 50LC 

=752.40  Sig=03,330F a0.06±10.28 b0.07±9.87 a0.07±10.35 a0.06±10.24 
 

30LC دوران قبل از بلرغ 

Pre adult        =1024.04  Sig=03,317F a0.06±10.28 b0.07±10.20 c0/10±9.75 a0.06±10.45 50LC 
 
 

=692.40 Sig=03,330F 

 
 

a0.79±25.84 

 
 

ab1.02±21.80 

 
 

c1.01±18.81 

 
 

b1.02±20.67 

 
 

 30LC 

مجمرع طرل مراحل 
 یرشد

 Total  longevity  =1326.20  Sig=03,317F a0.79±25.84 b0.96±20.73 c1.09±15.93 b0.97±20.31 
50LC 

 .باشدمی %5دار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ردی  نشان *
*Different letters within each row show significant differences at P<0.0 5 (Tukey test). 

 
ی در روش میزبان مسومرم تموامی تیمارهوا سوب  کواهش دوره     

شده که در سیرینرل این میوزان در هور دو غلظوت کمتور     تفریخ تخم 
ی پیش از بلرغ در غلظت کشنده و زیرکشونده تیمارهوا   است. در دوره

سب  افزایش طرل عمر این دوره حشرات شده است. بیشوترین طورل   
ی قبول از بلورغ در روش میزبوان مسومرم در سویرینرل بوا       عمر دوره

ه مشاهده شد. نتایج کلوی  غلظت زیرکشنده و آبامکتین با غلظت کشند

ی زیستی زنبرر پارازیترئید تیمار شده با تیمارهوای مختلو    طرل دوره
دهد که استفاده از غلظت کشنده و زیرکشنده در این تحقیا نشان می

به روش میزبان مسمرم سب  کاهش این آماره شوده اسوت بیشوترین    
بامکتین کاهش نسبت به شاهد در استفاده از غلظت زیر کشنده تیمار آ

 باشد.ی سیرینرل میو غلظت کشنده
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 در روش میزبان مسمومها کشتیمار شده با حشره   H. hebetorهای زیستی )روز( مراحل مختلف زنبورطول دوره -6جدول 

Table 6- Longevity (days) of different stages of H. hebetor treated with insecticides in poisonous host method 
 هاتجزیه داده
Analysis 

 شاهد
Control 

 سیرینول
Sirinol 

 پروتئوس
Proteus 

 آبامکتین
Abamectin 

 دز
Dose 

 مراحل رشد
Life stages     

=1119.56 Sig=03,409F a0.01±1.99 d0.04±1.70  c0.04±1.78  b0.03±1.86 30LC تخم 

Egg =868.84 Sig=03,384F 1.99±0.01a  c0.04±1.79  c0.03±1.86  b0.02±1.93  50LC 

=0.014 Sig=0.9983,409F a0.01±1.01 a0.01±1.03 a0.01±1.03 a0.01±1.01 
 

30LC  1الرو سن 
1L =0.198 Sig=13,383F a0.01±1.01 a0.01±1.01 a0.01±1.01 a0.01±1.02 50LC 

=1123.312  Sig=03,404F b0.01±1.01  a0.04±1.71   b0.04±1.03  b0.01±1.04 
 

30LC  2الرو سن 
2L =0.182  Sig=0.903,378F a0.01±1.01 a0.01±1.03 a0.01±1.03 a0.01±1.01 50LC 

=27105.60  Sig=03,369F c0.02±1.97  b0.05±2.61  c0.02±1.97  a0.05±3.56 
 

30LC  3الرو سن 
3L =14453.96  Sig=03,365F b0.02±1.97  a0.04±2.74 b0.01±1.98 c0.02±1.95 50LC 

=30419.21  Sig=03,324F d0.05±4.32 a0.05±6.68 b0.07±4.64 b0.04±4.86 
 

30LC شفیره 

Pupa =9774.21  Sig=03,324F d0.05±4.32  c0.04±4.81  b0.04±5.27 a0.05±5.61 50LC 

=7368.16  Sig=03,324F a0.05±17.57  b0.43±12.78  b0.34±12.39 c0.22±9.08 
 

30LC حشره کامل 

Adult =6766.95  Sig=03,324F a0.05±17.57 c0.21±10.12 b0.33±11.63 b0.39±11.93 50LC 

=38456.24  Sig=03,324F c0.06±10.28  a0.08±13.78  c0.07±10.34 b0.07±12.42 
 

30LC دوران قبل از بلرغ 

Pre adult =4416.91 Sig=0 3,324F d0.06±10.28  b0.09±11.24   c0.06±11.08   a.060±11.47  50LC 
 

 

=4841.73 Sig=03,324F 

 

 

a0.79±25.95 

 

 

b0.86±23.42 

 

 

d0.72±16.44 

 

 

c0.56±18.70 

 

 

30 LC 
مجمرع طرل مراحل 

 یرشد
Total longevity =4649.08  Sig=03,324F a0.79±25.95 a0.58±18.19 b0.67±20.12 c0.80±19.32 50LC 

 .باشدمی %5دار در سطح الف معنیدهنده اختحروف غیر مشابه در هر ردی  نشان *
*Different letters within each row show significant differences at P<0.05 (Tukey test). 

 

 دو روش تماسی و میزبان مسموم در سموم مختلفتیمار شده با   H. hebetorریزی زنبور تخم دوره ریزی ودوره قبل از تخم طول -7جدول 
Table 7- Total pre Ovipositin period (TPOP) and Ovi-day of H. hebetor treated with insecticides in contact and poisonous-

host methods 

 هاکشحشره
Insecticide 

 دز
Dose 

 روش تماسی
Contact method 

 روش میزبان مسموم
Poisonous-host method 

 ریزیتخم دوره
Ovi-day 

 ریزیخمدوره قبل از ت
TPOP 

 ریزیتخم دوره
Ovi-day 

 ریزیدوره قبل از تخم
TPOP 

Abamectin 
30LC  e0.18±13.93  c0.11±12.49  f0.07±7.46  b0.07±14.63 

50LC  f0.35±13.17   a0.13±13.26   d0.42±10.06   bc0.09±13.96  

Proteus 

 

30LC 
g0.25±12.75 b0.07±13.05 c0.24±12.25 f0.07±12.30 

50LC c0.41±15.87  f0.15±11.44  c0.21±11.35  e0.06±13.25 

Sirinol 

 

30LC 
a0.12±18.19 e±0.0811.92  b0.07±13.20 a0.09±16.02 

50LC d0.17±16.01 c0.08±12.45  e0.07±8.75  d0.07±13.05 

Control 
 

water 
 

b0.31±17.80 d0.06±12.15 a0.31±17.91 g0.05±12.19 

Analysis 

 

30LC =6973.773,202F =1685.493,202F =24134.523,195F =25187.17 3,195F 

50LC =2467.443,194F =2475.723,194F =11814.123,204F =5619.203,204F= 
 

Total =2422.196,410F =896.976,410F =1060.026,410F =3295.596,410F 

 .باشدمی %5دار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ردی  نشان *
*Different letters within each column show significant differences at P<0.05 (Tukey test). 

 

   H. hebetorریزی زنبور های تخمبررسی طول دوره

ار شوده بوا   تیمو  H. hebetor ریزی زنبرربررسی طرل دوره تخم

آموده   7غلظت زیرکشنده به روش تماسی و میزبان مسمرم در جدول 
( در روش کاربرد TPOPریزی )ی قبل از تخماست. در خورص دوره
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ی تیمار پروتئورس نسوبت بوه شواهد سوب       تماسی غلظت زیرکشنده
داری شده است و سیرینرل این دوره افزایش این دوره به یررت معنی

ی ری کوواهش داده اسووت. در غلظووت کشووندهدارا بووه یووررت معنووی
داری نسبت به شاهد آبامکتین سب  افزایش این دوره به یررت معنی

شده و پروتئرس مجدد ایون دوره را کواهش داده اسوت. در خوورص     
( کاربرد غلظت زیر کشنده بوه یوررت   Ovi-dayریزی )ی تخمدوره

شواهد  تماسی نتایج نشان داد کوه سویرینرل ایون دوره را نسوبت بوه      
ریزی نسبت بوه  ی تخمافزایش داده و سایر تیمارها سب  کاهش دوره

شاهد شده است. در غلظت کشونده کلیوه تیمارهوا نسوبت بوه شواهد       
ی قبول از  دهند. در روش میزبان مسمرم طورل دوره کاهش نشان می

( در تمامی تیمارهای بکار رفته در غلظت کشونده  TPOPریزی )تخم
فته و بیشترین میوزان ایون مقودار در کواربرد     یای افزایشو زیرکشنده

ریوزی  ی تخمباشد. در خورص دورهی آبامکتین میغلظت زیرکشنده
(Ovi-dayهمین روند مشاهده )     شده و کمتورین میوزان طورل دوره

 شرد.ریزی در تیمار آبامکتین با غلظت زیرکشنده مشاهده میتخم
 
 
 

ریدزی و  تخم ی زن گی حشرات نر و ماده، میزانطول دوره 

 نسبت جنسی

ریزی و نسوبت  ی زندگی حشرات نر و ماده، میزان تخمطرل دوره
جنسی با غلظت کشنده و زیرکشنده در روش تماسی و میزبان مسمرم 

ی زنودگی  آمده اسوت. در روش تماسوی طورل دوره    9و  8در جداول 
دهد کوه کواربرد   حشرات ماده و نر در تیمارهای این تحقیا نشان می

 ی زنودگی حشورات  داری در طرل دورهیمارها سب  کاهش معنیاین ت
ماده و نر نسبت به شواهد شوده اسوت. بیشوترین کواهش در غلظوت       

ی پروتئورس مشوواهده گردیود و کمتوورین کواهش در غلظووت    کشونده 
شوده  هوای گذاشوته  ی سیرینرل برد. همننین مجمرع تخوم زیرکشنده

یافتوه  ی ماده در تمام تیمارها نسبت به شاهد کاهشترسط یک حشره
ی پروتئورس و  یرکشونده برد که بیشترین کاهش مربرط بوه غلظوت ز  

ی سیرینرل بورد.  کمترین کاهش مربرط به غلظت کشنده و زیرکشنده
تیمارهای بکار رفته در ایون آزموایش سوب  تغییورات نسوبت جنسوی       

ی یررت کوه کواربرد غلظوت کشونده    نسبت به شاهد شده است بدین
سیرینرل سب  افزایش نسبت جنسی ماده به نر شده و سوایر تیمارهوا   

 (. 8ین نسبت شدند )جدول سب  کاهش ا

 
 تیمار شده به روش تماسی H. hebetorریزی و نسبت جنسی زنبور طول دوره زندگی حشرات ماده و نر، میزان تخم -8جدول 

Table 8- Female and male Longevity, eggs laid and sex ratio of H. hebetor treated in contact method 
 هاکشحشره

Insecticide 

 دز
Dose 

 عمر ماده
Female L. 

 عمر نر
Male L. 

 تعداد تخم
total egg 

نسبت جنسی 

 )ماده/نر(
Sex ratio(F/M) 

Abamectin 

 

30LC 
b0.02±28.91 b0.14±20.44 e1.49±93.91 0.58 

 

50LC  b0.18±27.76 c0.21±20.16 d3.11±113.89 0.61 

Proteus 

 

30LC  c0.26±27.75 d0.18±20.17 f2.03±71.05 0.53 
 

50LC 
d0.22±27.55 c0.23±20.34 c10.86±156.22 0.49 

Sirinol 

 

30LC 
b0.17±30.31 b0.15±19.74 b1.48±177.01 0.57 

 

50LC 
b0.20±28.47 19.89±0.15c b5.18±172.26 0.57 

Control 
 

water 
a0.34±30.21 a0.25±21.08 a3.30±227.47 0.58 

Analysis  
F6,342=1282.90 

Sig=0 

F6,232=193.67 

Sig=0 

F6,331=230.56 

Sig=0 
- 

 .باشدمی %5دار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ردی  نشان *
*Different letters within each column show significant differences at P<0.05 (Tukey test). 

 
ه شواهد  در روش میزبان مسمرم، طرل زندگی نر و ماده نسبت بو 

ی یافتوه کوه بیشوترین میوزان کواهش در غلظوت زیرکشوونده      کواهش 
آبامکتین مشاهده شد. کاربرد این روش آزموایش نیوز سوب  کواهش     

ریزی نسبت به شاهد گردید که بیشترین میزان کواهش در  میزان تخم
ی آبامکتین مشواهده شود. تغییورات نسوبت جنسوی      غلظت زیرکشنده

رل به این روش سب  کواهش نسوبت   نشان داد که تنها کاربرد سیرین

جنسی ماده به نر نسبت به شاهد شده و در سایر تیمارهوا ایون مقودار    
دهد ی دو روش کاربرد نشان می(. مقایسه9یافته است )جدول افزایش

ی ماده در طرل زنودگی در روش میزبوان   ریزی یک حشرهمیزان تخم
اری نسبت د( سب  کاهش معنی07/109 ± 60/3مسمرم )با میانگین 

و  df=661)( شده است 98/141 ± 26/3به روش تماسی )با میانگین 
t=6.76  وSig=0.) ی ماده بین دو ی زندگی یک حشرهدر طرل دوره
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و  t=14.31و  df=685)داری وجورد دارد  روش کاربرد اختالف معنوی 
Sig=0)   ی مواده )  . در روش کاربرد تماسی میزان طورل عمور حشوره
( بورد  43/26 ±16/0شتر از روش میزبان مسمرم )( بی±90/28 061/0

داری بوین ایون دو   اما در میزان طرل عمر حشرات نر اخوتالف معنوی  
 .(Sig=0.61و  t=0.51و  df=460)روش وجرد ندارد 

 
 مسمومتیمار شده به روش میزبان  H. hebetorریزی و نسبت جنسی  زنبور طول دوره زندگی حشرات ماده و نر، میزان تخم -9جدول 

Table 9- Female and male Longevity, eggs laid and sex ratio of H. hebetor treated in poisonous host method 

حشره کش 

 ها
Insecticide 

 دز
Dose 

 عمر ماده
Female L. 

 عمر نر
Male L. 

 تعداد تخم
total egg 

 نسبت جنسی )ماده/نر(
Sex ratio(F/M) 

Abamectin 
LC30 cd.100±23.08 f0.19±18.56 f0.64±36.14 0.64 

 

LC50 
bc0.49±25.04 c0.25±20.79 e3.69±47.54 0.61 

Proteus 

 

LC30 
b0.31±25.71 d0.19±20.01 c3.13±88.41 0.61 

 

LC50 
b0.16±25.16 f0.20±18.81 c1.47±87.47 0.61 

Sirinol 

 

LC30 
a0.26±30.23 a0.15±22.02 b1.51±93.48 0.55 

 

LC50 
d0.17±.8522 e0.30±19.62 d0.71±66.17 0.54 

Control 
 

water 
a0.35±30.36 b0.25±21.12 a3.33±227.47 0.58 

Analysis  
F6,345=6118.79 

Sig=0 

F6,230=1136.19 

Sig=0 

F6,302=697.65 

Sig=0 
- 

 .باشدمی %5احتمال  دار در سطحدهنده اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ردی  نشان *
*Different letters within each column show significant differences at P<0.05 (Tukey test). 

 

 بحث 

در تحقیووا حاهوور در غلظووت زیرکشوونده بووا کوواربرد تماسووی     
های آبامکتین و پروتئرس و سیرینرل و شواهد طورل عمور    کشحشره

، 81/18±01/1، 67/20±02/1یووک نسوول ایوون زنبوورر بووه ترتیوو     
روز بدست آمود. فورالدی و همکواران     84/25±79/0 و  02/1±8/21
آب و  تیموار شوده بوا    H. hebetor( طرل عمر یک نسول زنبورر   10)

هوای آزادیوراکتین، فلرنیکامیود،    کشحشره 25LCی غلظت زیر کشنده
، 68/17±19/0تیاکلرپراید و تیرسیکالم به روش تماسی را به ترتیو   

روز گزارش نمورد کوه    98/17±15/0و  17/0±96/17، 21/0±82/17
با نتایج فرق متفاوت است که این تفاوت به دلیول نورع سومرم بکوار     

 باشد.ها میرفته، غلظت کاربرد و روش تجزیه داده

هوای  کوش ی حشرهدر آزمایش حاهر استفاده از غلظت زیرکشنده
آبامکتین و پروتئرس و سیرینرل باعث کاهش طرل عمر حشره کامول  

نسبت به تیمار شاهد شود کوه ایون     H. hebetorید در زنبرر پارازیتری
( بر روی سون شوکارگر   11کاهش طرل عمر نتایج گلین و همکاران )

Orious insidious ( بور روی بوالترری   12و گلمحمدی و همکاران )
شورد. همننوین عابودی و    نیز دیده موی  Crysoperla carnea سبز،

دو  ( در بررسوووی اثووورات کشوووندگی و زیرکشوووندگی 1همکووواران )
 H. hebetorکش آزادیراختین روی زنبورر  فرمرالسیرن تجاری حشره
حشرات را گزارش کردند. کاهش طرل عمر  بوا   هم کاهش طرل عمر

ها ترسط رفیعوی دسوتجردی   کشی آفتهای زیرکشندهکاربرد غلظت
 شده است. نیز گزارش  H. hebetor( در زنبرر 16)

کوار رفتوه باعوث    در این پژوهش غلظوت زیرکشونده تیمارهوای ب   
نسبت به تیمار شواهد   H. hebetorریزی در زنبرر کاهش میزان تخم

( روی سون شوکارگر   11شد. که این نتیجه با نتایج گلین و همکاران )
O. insidious هووای ایندوکسوواکارب و کووشتیمووار شووده بووا حشووره

( 16ایمیداکلرپرید نیز مطابقوت دارد. رفیعوی دسوتجردی و همکواران )    
تیمار شوده   H. hebetorدر مقایسه با شاهد در زنبررهای کاهش نتا  
ی اسپینرسواد، پروفنرفورس، تیردیکوارب و    هوای زیرکشونده  با غلظوت 

و   ریزی ترسط دسونئرکس هگزافلرمرران گزارش نمردند. کاهش تخم
در معوور   Aphidius ervi( روی زنبوورر  پارازیترئیوود 7همکوواران )

ن نیوز مشواهده شود. تورن و     سی هوالرتی  -ی المباداغلظت زیرکشنده
شده روی میزبان ترسط های گذاشته( کاهش تعداد تخم21همکاران )

تیمووار شووده بووا   Neochrysocharis formosaزنبوورر پارازیترئیوود 
 کش ایمیداکلرپراید گزارش نمردند. آفت

های آبامکتین و پروتئرس کشدر حشره HQ در این تحقیا مقدار
بدست آمد.  30/0و  33/3، 43/0ترتی  و سیرینرل با روش تماسی به 

( در بررسی تأثیر مترکسی فنرزاید و پیریدالیل روی 18یابر و عابدی )
کوش  را بورای حشوره   HQمقودار   H. hebetorالرو زنبرر پارازیترئید 
بدست آوردنود. همننوین    6/0و برای پیریدالیل  7/1مترکسی فنرزاید 

کشونده و زیرکشونده    ( در بررسی توأثیر غلظوت  1عابدی و همکاران )
را برای نویم   HQمقدار  H. hebetorآزادیراکتین و سایپرمترین روی 

بدسوت آوردنود    37و  2/2،  3/2گارد، بیر نیم و سایپرمترین به ترتی  
کوش و  که با نتایج ما متفاوت برد که این اختالف ناشی از نرع حشوره 
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 نرع روش آزمایش برد. 
در  30LC کول بوا غلظوت   در این تحقیا نسبت جنسی مواده بوه   

های آبامکتین و پروتئرس و سویرینرل و شواهد بوه ترتیو      کشحشره
( مقودار  18بدست آمود. یوابر و عابودی )    58/0و  57/0، 53/0، 58/0

تیمار شده بوا    H. hebetorنسبت جنسی ماده به کل زنبرر پارازیترئید 
به های مترکسی فنرزاید، پیریدالیل و شاهد را کشحشره 30LCغلظت 
( 1بدسوت آوردنود. عابودی و همکواران )     55/0و  48/0، 50/0ترتی  

هوای  کوش حشوره  30LCمقدار نسبت جنسی نر در کل را برای غلظت 
سایپرمترین و آزادیراختین )نیم گارد و بیورنیم( و شواهد را بوه ترتیو      

( 20بدست آوردند. سورمدی و همکواران )   45/0و  46/0، 46/0، 44/0
را بوا غلظوت    H. hebetorدر کول زنبورر   مقودار نسوبت جنسوی نور     

هوای ایندوکسواکارب،   کوش ای در شاهد و حشوره ی مزرعهشدهترییه
 51/0و  45/0،  55/0، 51/0ایمیداکلرپراید و دلتامترین را بوه ترتیو    

بدست آوردند. نتایج این تحقیا نشان داد که روند کاهش مواده زایوی   
بوا نتوایج عابودی و    در تیمار پروتئرس و سویرینرل نسوبت بوه شواهد     

 ( مطابقت دارد. 1همکاران )
تیمار شده  H. hebetorی زیستی زنبرر در این تحقیا طرل دوره

های آبامکتین و پروتئرس و سویرینرل و  کشبا حشره 30LCبا غلظت 
، 81/18±01/1، 67/20±02/1شوواهد بووه روش تماسووی بووه ترتیوو   

( 18دی )بدسووت آوردنوود. یووابر و عابوو 84/25±79/0 و 02/1±8/21
تیمار شده با  H. hebetorی زیستی زنبرر پارازیترئید مقدار طرل دوره

های مترکسی فنرزاید، پیریدالیل و شواهد بوه   کشحشره 30LCغلظت 
را  5/26±1/2و  6/24±0/1، 25±2/1یووررت تماسووی بووه ترتیوو    

ی زیستی ایون  ( مقدار طرل دوره1گزارش کردند. عابدی و همکاران )
هوای سوایپرمترین و   کوش حشوره  30LCئید که با غلظت زنبرر پارازیتر

ی سوم  آزادیراختین )نیم گارد و بیرنیم( به روش برخوررد بوا باقیمانوده   
، 4/21±5/1، 3/15±8/0تیمار شده بردند و تیمار شاهد را بوه ترتیو    

شوده   روز بدست آوردند که اختالف مشاهده 5/26±1/2و  5/1±6/23
 باشد.ها میمربرط به نرع روش کار و تیمار
 ی زیستی زنبورر مواده کوه بوا غلظوت      در این تحقیا طرل دوره

های آبامکتین و پروتئرس و سیرینرل تیمار شوده  کشحشره زیرکشنده
، 75/27±26/0، 91/28±02/0و در تیموووار شووواهد بوووه ترتیوووو     

بدست آمد. فعال محمدعلی و همکاران  21/30±34/0و 17/0±31/30
 H. hebetorزنبرر بالغ پارازیترئید ماده  ی زیستی( مقدار طرل دوره9)

پروپاترین بوه  های کلروپیریفرس، فنکشحشره 30LCرا که با غلظت 
روش باقیمانووده سووم تیمووار شووده بردنوود و شوواهد را بووه ترتیوو       

روز بدسوووت آوردنووود.   41/20±72/0، 50/7±08/1و  04/1±86/15
 .Hی دهی زیستی زنبرر ما( مقدار طرل دوره19سرمدی و همکاران )

hebetor  هووای کووشای حشوورهی مزرعووهشوودهبووا غلظووت تریوویه
ایندوکساکارب، ایمیداکلرپراید و دلتامترین و شاهد تیمار شده برد را به 

 33/29±13/2و  23/29±39/2، 30/20±47/1، 86/25±06/2ترتی  
روز بدست آوردند که روند کاهشی طرل عمر در حشرات تیموار شوده   

شرد، البته نرع ماده بکار رفتوه  سایرین دیده مینسبت به شاهد همانند 
 و روش کار سب  اختالفاتی در نتایج شده است.

ی زیستی زنبرر نر تیمار شده بوا غلظوت   در این تحقیا طرل دوره
های آبامکتین و پروتئرس و سیرینرل و به روش کشزیرکشنده حشره

، 17/20±18/0، 24/20±14/0تماسووی و شوواهد بووه ترتیوو  برابوور بووا 
روز بدسووت آموود. فعووال محموودعلی و  08/21±25/0و  15/0±74/19

 .H ی زیسوتی زنبورر پارازیترئیود نور     ( مقدار طورل دوره 9همکاران )

hebetor  30را که با غلظتLC هوای کلروپیریفورس، فون    کشحشره
ی بوالغ بوه روش برخوررد تماسوی بوا      ی حشوره پروپواترین در مرحلوه  

مار شده بردند را بوه ترتیو  برابور بوا     ی سم و تیمار شاهد تیباقیمانده
روز گزارش کردنود کوه    44/20±08/1و  29/0±85/6، 47/0±57/15

شده نسبت به شاهد در نتوایج ایون تحقیوا نیوز     روند کاهشی مشاهده
گردد و اختالف بین اعوداد مربورط بوه نورع روش کوار و      مشاهده می

 باشد.تیمارهای بکار رفته می
ریوزی یوک زنبورر تیموار شوده بوا       خمدر این تحقیا مقدار کلی ت

های آبامکتین و پروتئورس و سویرینرل و   کشغلظت زیرکشنده حشره
، 05/71±03/2، 91/93±49/1شووواهد بووووه ترتیووو  برابوووور بووووا   

( 1بدست آمد. عابدی و همکواران )  47/227±30/3و  48/1±01/177
های گذاشته شده زنبورر مواده تیموار شوده بوا غلظوت       میزان کل تخم
هوای سوایپرمترین و آزادیوراختین )نویم گوارد و      کوش حشرهزیرکشنده 

، 6/76±5/4بیرنیم( به روش تماسی و شاهد را بوه ترتیو  برابور بوا      
عدد گزارش نمردند. سرمدی و 9/117±1/5و  4/5±7/95، 5/5±6/76

را کوه بوا    H. hebetorریوزی زنبورر   ( مقدار کول تخوم  20همکاران )
اکارب، ایمیداکلرپریود و  هوای ایندوکسو  کوش شده حشرهغلظت ترییه

دلتامترین به روش برخررد با باقیمانده سم تیمار شوده بردنود و تیموار    
و  43/252±8/36، 69/337±37/47شوواهد را بووه ترتیوو  برابوور بووا   

عووودد بدسوووت آوردنووود. فعوووال   1/466±99/54و 79/29±63/180
هووای کووش( ایوون میووزان را بوورای حشووره9محموودعلی و همکوواران )
پروپوواترین و شوواهد بووه ترتیوو  برابوور بووا       کلروپیریفوورس، فوون 

بدست آوردنود.   02/281±95/12و 53/18±07/146،146/12±87/58
( و سرمدی 1ریزی با تحقیقات عابدی و همکاران )کاهش میزان تخم

( مطابقوت دارد اموا   9( و فعال محمدعلی و همکواران ) 20و همکاران )
باشد. بطرر می شده مربرط به نرع روش کار و تیمارهااختالف مشاهده

تیمار سیرینرل به یوررت کواربرد    کلی نتایج این تحقیا نشان داد که
داشوت   H. hebetor تماسی کمترین اثر سرء را روی زنبرر پارازیترئید

و از این حشره کش گیاهی در کنترل آفات برگخرار می تران اسوتفاده  
نمرد تا همن کنترل آفت تاثیر سورء کمتوری روی دشومنان طبیعوی     

 شته باشیم.   دا
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Introduction: Population growth and the high food demand have led to more efforts to increase agricultural 

production. With making chemical pesticides, farmers were encouraged to use much chemicals, but their 
destructive effects on the environment, human and other organisms have been later revealed. Parasitoids are 
important natural enemies of crop pests. Most of them belong to order hymenoptera and superfamily 
Ichneumonoidea. The Braconidae is a family of parasitoid wasps and one of the richest families of insects. 
Nowadays, parasitoid wasp, Habrobracon hebetor Say has been widely used against lepidopteran larvae. 
Habrobracon hebetor is a well-known gregarious, idiobiont, ectoparasitoid of the larvae of a wide range of 

economically important moths infesting stored grains ,nuts, and fruits as well as field crops worldwide. Due to 

overuse of chemical pesticides for larvae controlling, determining the side effects of insecticides on the 
biocontrol agents such as parasitoids is required.  

Materials and Methods: In the present study, we investigated the side effects of three insecticides on H. 
hebetor by direct (contact) and indirect (poisonous-host) methods. After rearing this parasitoid on the laboratory 
host, Ephestia kuhniella Zeller (Lep.; Pyralidae), the lethal and sub-lethal concentrations of insecticides were 
evaluated. Bioassay experiments were carried out under laboratory condition (25±2°C, 60±5% RH, 16L: 8D 
photoperiods) in five replicates and each replication included 30 parasitoids in contact method and 15 flour moth 
larvae in poisonous-host method. The lethal concentrations of these insecticides in contact method on the 
parasitoid were determined to be 1.38, 0.037 and 6.621 ml/L and on flour moth larvae were 0.490, 2.155 and 
0.138 ml/L, respectively. For contact method, different concentrations of insecticides were applied on all inner 
sides of transparent plastic cup (4.5×8 cm) and air-dried. 15 pairs of 24-hours old parasitoids were introduced 
inside each cup. After 24 hours, one pair of alive parasitoids was introduced into cup with four last instar host 
larvae to oviposit. The host larvae were replaced daily. The parasitoid characteristics such as longevity and 
survival rate of different stages, TPOP and Ovi-day, the number of deposited eggs and sex ratio were then 
recorded. As to poisonous-host method, whole wheat flour (10 g) was mixed with 3.5 ml of each tested 
concentration of insecticides per each experimental set. After 72 hours, alive larvae were transferred in a plastic 
cup with one pair of H. hebetor wasp for 24 hours. Then, each larva was transferred separately in a petri dish 
with untreated flour. Different growth factors of parasitoids such as longevity and survival rate, TPOP and Ovi-
day, the number of deposited eggs and sex ratio were recorded. Estimated LC30 and LC50 were considered as 
sub-lethal and lethal concentrations in all experiments, respectively.  

Results and Discussion: In contact method, the highest survival rate of pre-adult stages and adult female 
were observed in Sirinol treatment at lethal concentration, after control. In poisonous-host method, the highest 
survival ratio of the pre-adult stages belongs to Sirinol and in adult female the highest survival ratio was 
observed in lethal concentration of Sirinol. The lethal concentration of Proteus reduced pre-adult longevity of the 
parasitoid significantly, followed by lethal and sub-lethal concentration of Sirinol. Lethal and sub-lethal 
concentrations of Proteus also exhibited a significant reduction of total longevity. In poisonous-host method, all 
concentrations of all insecticides generally induced highly significant differences for ovi-day compared with that 
of control (17.91 days), as the shortest value was recorded for sub-lethal dose of Abamection (7.46 days) and the 
longest period was found for sub-lethal dose of Sirinol (13.2 days). In poisonous-host method, the longest TPOP 
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was observed in sub-lethal concentration of Sirinol (16.02 days), followed by sub-lethal concentration of 
Abamection (14.63 days), and the shortest period was recorded in sub-lethal concentration of Proteus (12.3 
days), after control (12.19 days). On the other hand, in contact method, the longest ovi-day and TPOP were 
observed in sub-lethal concentration of Sirinol (18.19 days) and lethal concentration of Abamection (13.26 
days), respectively. The shortest adult female longevity was observed in lethal concentration of Proteus (27.55 
days) in contact method and lethal concentration of Sirinol (22.85 days) in poisonous-host method. In all 
treatments, the number of deposited eggs was significantly reduced compared with control. The largest reduction 
in egg deposition was recorded for sub-lethal concentration of Proteus (71.05 eggs) in contact method and sub- 
lethal concentration of Abamection (36.14 eggs) in poisonous-host method, compared with control (227.47 
eggs). It seems that Sirinol is suited to be used as a component of IPM alongside with H. hebetor. 
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