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            چکیده

  Habrobracon hebetor Say باشد. در این مطالعه، اثرات از پارازیتوئیدهاي خارجی مهم الروهاي بالپولکدار مختلف می
 Anagastaپرورش یافته بر روي H. hebetorکش دیازینون بر روي زنبور پارازیتوئید کشندگی و زیرکشندگی حشره

kuehniella Zeller  کش به کار رفته بر روي حشرهي معرض باقیماندهتحت شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. حشرات کامل در
 ساعت 16 نوري دوره ي و درصد 60± 5 نسبی رطوبت سلسیوس، يدرجه 26 ± 1اي در شرایط دمایی صفحات شیشه

ي موثر بر گرم مادهومیکر 38/6دیازینون  50LC، مقدار واکنش- گرفتند. بر مبناي مطالعات دزقرار  تاریکی ساعت 8 و روشنایی
 30LCدست آمد. در این مطالعه جهت بررسی اثرات زیرکشندگی دیازینون، زنبورهاي بالغ در معرض غلظت لیتر بهمیلی

دیازینون  30LCغلظت مطالعه گردید. نتایج نشان داد که مانده هاي دموگرافیک زنبورهاي زنده شاخصو  ندقرار گرفت دیازینون
نرخ متناهی  (مانند نرخ ذاتی افزایش جمعیت، H. hebetorار زنبور هاي زیستی و جمعیت پایدشاخصاثر سوئی بر روي 

افزایش جمعیت، مدت زمان دوبرابر شدن جمعیت، متوسط مدت زمان یک نسل، تعداد تخم گذاشته شده، درصد تفریخ تخم) 
دهد که مینتایج نشان کش نشان نداد. داري را بین شاهد و تیمار حشرهدارد. نسبت جنسی نتاج زنبور پارازیتوئید اثر معنی

اي اي و مزرعههاي نیمه مزرعهو انجام آزمایش بودههاي دموگرافیک زنبور پارازیتوئید شاخصدیازینون داراي اثر سوئی بر روي 
  رسد.ضروري به نظر می

  
  سنجی، اثرات زیرکشندگی، دیازینون.زیست، Habrobracon hebetor: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
باشد کی از محصوالت استراتژیک در ایران میپنبه ی       

شود. کرم که در اکثر مناطق کشاورزي ایران کشت می
یکی از  Helicoverpa armigera Hübnerي پنبه قوزه
باشد که انتشار جهانی این محصول میت اترین آفمهم

داشته و به محصوالت زراعی متعددي مانند پنبه، گوجه 
ا، سویا و ذرت خسارت وارد فرنگی، نخود، توتون، لوبی

هاي اخیر استفاده از ). در سالMattews 1974کند (می
هاي مدیریت عوامل کنترل بیولوژیک در راستاي برنامه

رشد و توسعه یافته است. در همین  IPM)تلفیقی آفات (
 Habrobracon hebetorراستا استفاده از زنبور پارازیتوئید 

Say ي پارازیتوئیدهاي کرم قوزه ترینبه عنوان یکی از مهم
پارازیتوئید خارجی و  H. hebetorشود. پنبه توصیه می

الرو بسیاري از آفات زراعی و انباري  2ایدیوبایونت
، Baker and Fabrick 2000باشد (بالپولکدار می

Eliopoulos and Stathas 2008.(  ایرانبرخی مناطق در 
به  پارازیتوئید گان و خوزستان ایندشت مغان، گر از جمله

و در مزارع پنبه و گوجه  داده شدهطور عمده پرورش 
گیرد پنبه مورد استفاده قرار میي فرنگی بر علیه کرم قوزه

  ). 1386(رفیعی دستجردي، 
توان به تاثیر آنها از اثرات مهم دشمنان طبیعی می       

هاي زراعی در کاهش تراکم جمعیت آفات در اکوسیستم
) و حمایت از Obrychi and Kring 1998(اشاره نمود 

هاي مدیریت تلفیقی آفات دشمنان طبیعی در قالب برنامه
)IPM( باشد ها امري اجتناب ناپذیر میدر این اکوسیستم
)De Bach and Rosen 1991 از طرف دیگر جهت .(

ي هاي مدیریت تلفیقی آفات، استفادهموفقیت در برنامه
وژیک و ترکیبات شیمیایی توأم از عوامل کنترل بیول

شود، ولی ترکیبات شیمیایی عالوه بر اثري که توصیه می
د، ممکن است اثرات سویی را نگذارروي موجود هدف می

 Casida andد (نموجب شونیز غیرهدف  اتروي موجود

Quistad 1998اثرات ترکیبات شیمیایی  ). بنابراین بررسی
  باشد. ي میبر روي عوامل کنترل بیولوژیک امري ضرور

روي محققین، تخمین هاي فراامروزه یکی از چالش      
کش روي دقیق اثرات یک عامل خارجی مانند آفت

باشد. عموما براي بررسی توانایی یک جمعیت حشرات می
کش روي آفت و دشمن طبیعی در آزمایشگاه از روش آفت

                                                             
2 Idiobiont 

استفاده می شود. یکی از  50LDو  50LCي محاسبه
اثرات زیرکشندگی ي این روش لحاظ نکردن هامحدودیت

باشد که این اثرات زیرکشندگی ممکن است به صورت می
 Stark and Rangusي زندگی (کاهش در طول دوره

1994، Stark and Banks 2003) میزان رشد ،(Vinson 

 Grosch and Haffman 1973، Stark et)، باروري (1974

al. 1992) زادآوري ،(Grapel 1982، Rezaei et al. 

)، تغییر در Vinson 1974( )، تغییر در نسبت جنسی2007
)، Desneux et al. 2006رفتارهایی مانند تغذیه (

) Dabrowski 1969، Desneux et al. 2007جستجوگري (
اثرات مثبت  ).Lawrence 1981گذاري باشد (و تخم

شامل افزایش باروري دشمنان طبیعی روي ها کشآفت
)Fleshner and Scriven 1957،Attalah and Newsom 

 Irving and)، افزایش فعالیت شکارگر و پارازیتوئید (1966

Wyatt 1973تحرك ( )، افزایشDempester 1968 و (
باشد. ) میLawrence et al. 1973ي رشد (کاهش دوره

ها بر روي دشمنان کشبنابراین بررسی اثرات کلی آفت
. (Desneux et al. 2007)د سرطبیعی ضروري به نظر می
شناسی دموگرافیک یک روش در این رابطه روش سم

ها کشمطلوب براي ارزیابی اثرات کلی و قطعی آفت
هاي جدول زیستی شاخصپیشنهاد شده است و در آن 

 Stark and Wennegrenشوند (شاهد و تیمار مقایسه می

 نرخشاخص ترین دموگرافیک هم مهم ). در مطالعات1995
باشد که دلیل آن کاربرد می )mrذاتی افزایش جمعیت (
 شاخصي این در محاسبهباهم نرخ بقا و تولیدمثل 

ها کشباشد. در راستاي بررسی اثرات زیرکشندگی آفتمی
مطالعات اندکی  H. hebetorبر روي زنبور پارازیتوئید 

از این  ). هدف.Rafiee-Dastjerdi et al  (2008وجود دارد
کش بررسی اثرات کشندگی و زیرکشندگی آفتمطالعه 

 H. hebetorرایج دیازینون بر روي زنبور پارازیتوئید 
  باشد.می
  

  هامواد و روش
  پرورش حشرات

 Anagasta ،اي آردي مدیترانهپرهشب جمعیت       

kuehniella Zeller عنوان میزبان آزمایشگاهی از  به
 .Hر پارازیتوئید زنبو جمعیتتهیه گردید.  دانشگاه تبریز

hebetor  از انسکتاریوم شهرستان کلیبر در
که در محل تهیه هم بر روي  شرقی تهیه شدآذربایجان
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زنبور  جمعیت شد.میزبان ذکر شده پرورش داده می
   26 ± 1پارازیتوئید در اتاقک رشدي با شرایط دمایی 

 يدوره و درصد 60± 5 نسبی رطوبت سلسیوس، يدرجه
 روي بر تاریکی ساعت 8 و روشنایی تساع 16 نوري

. یافت پرورش آرد ايمدیترانه يپرهشب آخر سن الروهاي
 زنبورهاي سنجی،زیست هايآزمایش شروع از قبل

زمایشگاه بر روي الروهاي آ در نسل پنج پارازیتوئید
. از نوار کاغذي آغشته به عسل ندپره پرورش داده شدشب

پارازیتوئید استفاده ورهاي ببه عنوان منبع غذایی زن
ها در آزمایشگاه تحصیالت تکمیلی گروه آزمایش گردید.

  گیاه پزشکی دانشگاه مراغه انجام گرفت.
  

  کش مورد استفادهحشره
دیازینون با  ش مورد آزمایش در این مطالعهکحشره       

  بود. ساخت شرکت آریاشیمی، ایران 60ECفرموالسیون 
  

  ي حشرات کاملسنجی بر روهاي زیستآزمایش
سنجی حشرات بالغ از روش تماس با براي زیست      

صورت که زنبورهاي ي سم استفاده شد، بدینباقیمانده
کش را از طریق تماس با سطح تیمار آزمایش، حشرهمورد

(بررسی اثرات  شده دریافت کردند. براي این منظور
ستفاده شد ا 3معرض قراردهیهاي درقفساز  کشندگی)

)Saber et al. 2005.( ها از یک چهارچوب این قفس
اي به عنوان کف و سقف، ي شیشهاتیلنی و دو صفحهپلی

 12×12اي تشکیل شده بود. ابعاد صفحات شیشه
متر بود. سطوح تماس چهارچوب با صفحات سانتی
اي اي، اسفنج چسبانده شده بود تا صفحات شیشهشیشه

از فرار زنبورها به خوبی روي چهارچوب قرار گیرند و 
جلوگیري شود. در هر طرف چهارچوب پنج سوراخ جهت 
تهویه، تعبیه شده بود و به جز دو سوراخ که یکی براي 

ي حاوي آب و دیگري براي قرار دادن نوار قرار دادن لوله
ي کاغذي آغشته به عسل به عنوان منبع غذایی بود، بقیه

. براي آنکه دني توري پوشانده شده بودها به وسیلهسوراخ
صفحات روي چهارچوب محکم شوند، اطراف قفس به 

هاي فلزي محکم شدند. براي انجام ي گیرهوسیله
 کشي حشرههاي مختلف تهیه شدهسنجی غلظتزیست

                                                             
3  Exposure cages 

 

به سطح  بعد از کالیبره شدن پاش فشنگیي آببه وسیله
اي پاشیده شد. جهت جلوگیري از پاشش شیشه
اي و آلوده شدن شهح شیهاي سطکش به حاشیهحشره

اي طلقی قرار داده ، روي سطح شیشههاي قفسلبه
ها، حشرات شد. پس از خشک شدن سطح شیشهمی

بیهوش شده بودند  2COي یک روزه که به وسیله گاز ماده
ي ها به وسیلهها رهاسازي شده و شیشهبه داخل قفس

با  هاي اصلیها روي چهارچوب نصب شدند. آزمایشگیره
  در سه تکرار انجام گرفت.  ج غلظتپن
  

هاي جدول شاخصکشندگی بر روي اثرات زیر
  زندگی

کش مذکور براي تعیین اثرات زیرکشندگی حشره      
ي بالغ، از در مرحله  H. hebetorروي زنبورهاي پارازیتوئید

شناختی استفاده شد. جهت هاي زیستی سمروش جدول
با عمر ي یک روزه (دهعدد زنبور ما 60 هاانجام آزمایش

 19/4دیازینون ( 30LCساعت) در معرض  24کمتر از 
گرم ماده ي موثر بر میلی لیتر) قرار داده شدند. پس ومیکر

ي زنده عدد زنبور ماده 25ساعت به طور تصادفی  24از 
ي تیمار شده انتخاب و هر کدام همراه با یک عدد حشره

که  سانتی متر) 6(با قطر  پالستیکی هايدیشنر به پتري
حاوي الروهاي میزبان بودند، انتقال داده شدند. الروهاي 
میزبان در ابتدا هفت عدد در نظر گرفته شدند و رفته رفته 

شد تا در نهایت دو عدد الرو تعداد آنها کاهش داده می
(رفیعی دستجردي،  بماندها باقی دیشمیزبان در پتري

( با قطر ک سوراخ ها یدیش. بر روي درپوش پتري)1386
جهت تهویه که توسط توري پوشانده شده متر) سانتی 2

 روي درپوش بود و سوراخ دیگري جهت تامین رطوبت
تعبیه شده بود. از نوار کاغذي آغشته به عسل نیز به 

ها استفاده گردید. دیشعنوان منبع غذایی در داخل پتري
در  کش و شاهد صورت گرفت.اینکار براي تیمارهاي حشره

    ها به اتاقک رشد با شرایط دماییدیشنهایت این پتري
 و درصد 60± 5  نسبی رطوبت درجه سلسیوس، 26 ± 1

 تاریکی ساعت هشت و روشنایی ساعت 16 نوري دوره
 به زنبورها ساعت 24 از پس. شدند داده انتقال
 میزبان سالم الروهاي حاوي که جدید هايدیشپتري
پتري حاوي الروهاي  ظروف. دشدن داده انتقال بودند

پارازیته شده، هر روز پس از شمارش تعداد تخم گذاشته 
شده توسط هر زنبور تا ظهور حشرات کامل در اتاقک رشد 
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هایی مانند تعداد شاخصنگهداري شدند. در این فاصله 
ي ظاهر تخم تفریخ شده و تعداد حشرات کامل نر و ماده

تا زمان مرگ تمامی  شده در هر ظرف ثبت شدند. این کار
آوري هاي جمعزنبورها ادامه یافت و با استفاده از داده

جمعیت پایدار محاسبه زیستی و هاي شاخصشده 
  .ندگردید

  
  هاتجزیه و تحلیل داده

ي حاصل از زیست سنجی حشرات هادادهي تجزیه      
با استفاده از   50LC مقدارجهت به دست آوردن  کامل

 SAS )SAS Instituteنرم افزار  PROC PROBITبرنامه 

   .صورت گرفت) 2002
 .Hهاي حاصل از دموگرافی زنبور پارازیتوئید داده

hebetor  با استفاده از نرم افزارSAS  و جداول زندگی رایج
براساس جنس ماده و ویژه ي سنی تجزیه و تحلیل شد. 

هاي جمعیت پایدار مانند نرخ ذاتی افزایش شاخص
نرخ  ،)λ( جمعیت افزایش متناهی رخن، )mr( جمعیت

، )GRR( نرخ ناخالص تولیدمثل ،)0R( خالص تولیدمثل
مدت زمان الزم براي   و) T( متوسط مدت زمان یک نسل

 Careyتفاده از روش، با اس)DT( جمعیتدوبرابر شدن 

هاي رشد شاخصبتوان  محاسبه شدند. براي اینکه (1993)
باهم حشره کش  یمارتشاهد و جمعیت پارازیتوئید را در 

مقایسه آماري کرد، باید مقادیر بدست آمده براي هر 
داراي میانگین و واریانس باشد. در حالت عادي  شاخص

آید که فاقد تکرار یک عدد به دست می شاخصبراي هر 
باشد که جهت تکراردار کردن آن از روش جک نایف می

گین ي میانمقایسه ).Maia et al. 2000گردید (استفاده 
  انجام شد. tداده ها براساس آزمون 

  
  نتایج

  هاي زیست سنجی بر روي حشرات کاملآزمایش
 .Hي بالغ زنبور نتایج بررسی حساسیت مرحله      

hebetor آورده شده  1کش دیازینون در جدول به حشره
ي میکروگرم ماده 38/6کش براي حشره 50LCاست. مقدار 
  ). 1(جدول  لیتر به دست آمدموثر بر میلی

 
هاي جدول شاخصکشندگی بر روي اثرات زیر

  زندگی

 بطور  H. hebetorهاي گذاشته شده توسط تعداد تخم      
 تحت تاثیر قرار گرفت کش حشرهتیمار  توسط داري معنی

)0001/0< P( جدول)هاي تفریخ شده به ). درصد تخم2
داري در تیمار دیازینون کاهش یافته است طور معنی

)0001/0< P( جدول)تیمار دیازینون نسبت به شاهد 2 .(
داري میانگین طول عمر زنبور پارازیتوئید را به طور معنی

). 2(جدول )P >0001/0تحت تاثیر قرار داده است (
 تفاوتنسبت جنسی (نر/ (نر+ماده)) نتاج زنبور پارازیتوئید 

شاهد نشان ندادند  بین تیمارهاي دیازینون و داريمعنی
)99/0 =P( جدول)میزان 2 .(xm تعداد نتاج ماده) ي تولید

تیمار  دري سنی) شده از هر فرد ماده در هر مرحله
). 1کش نسبت به شاهد کاهش نشان داد (شکل حشره

همچنین دیازینون نرخ بقاي زنبور پارازیتوئید را نسبت به 
 30LC). اثر غلظت 2شاهد کاهش داده است (شکل 

 3هاي جمعیت پایدار در جدول صشاخدیازینون بر روي 
) اثر GRRنشان داده شده است. نرخ ناخالص تولیدمثل (

داري را بین تیمارهاي مورد مطالعه نشان داده است معنی
)0001/0< P) 0). نرخ خالص تولیدمثلR هم به طور (

کشی قرار گرفته است داري تحت تاثیر تیمار حشرهمعنی
)0001/0< Pمعیت (). نرخ ذاتی افزایش جmr در تیمار (

) به طور 23/0) نسبت به شاهد (18/0دیازینون (
). نرخ متناهی P >0001/0داري کاهش یافته است (معنی

تعیین  mr) با استفاده از مقادیر λافزایش جمعیت (
بوده  mrتغییرات  بامشابه  λشود. بنابراین، تغییرات در می

 )T). متوسط مدت زمان یک نسل (P >0001/0است (
داري را نشان داده است بین تیمارها، تفاوت معنی

)0001/0< P مدت زمان الزم براي دوبرابر شدن .(
 تفاوتجمعیت نیز بین تیمار دیازینون و شاهد داراي 

  ).P >001/0معنی داري بوده است (
  

  بحث
ي مدیریت تلفیقی آفات براي موفقیت در یک برنامه       

)IPMکنترل شیمیایی و هاي ) از طریق تلفیق روش
کش ها بر کنترل بیولوژیک، آگاهی از اثرات منفی آفت

 ).Croft 1990باشد (میروي بندپایان مفید الزم و ضروري 
  روي  ها برکشي اثرات آفتچندین روش براي مطالعه
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  .H. hebetorي زنبور دیازینون بر روي حشرات ماده کشسمیت حشره .1جدول 

  
  
  اشتباه استاندارد). ±(میانگین  H. hebetorدیازینون بر روي زادآوري، باروري، طول عمر و نسبت جنسی اثرات زیرکشندگی  .2جدول   

 t-testحروف متفاوت نشانگر تفاوت بین تیمارها در مقایسه میانگین ها با آزمون 
  
  

  استاندارد).اشتباه  ±(میانگین  در تیمارهاي حشره کش و شاهد H. hebetorپارامترهاي  جمعیت پایدار زنبور پارازیتوئید  .3جدول 
  دیازینون  شاهد  پارامتر

      نرخ هاي تولیدمثلی  (ماده/ماده/نسل)
  نرخ ناخالص تولیدمثل

 )GRR(  
a 89/2 ± 64/217  b 41/2 ± 25/55  

  نرخ خالص تولیدمثل 
)0R(  

a 93/12 ± 89/173  b 13/3 ± 58/49  

      نرخ هاي رشد ( بر روز)
  نرخ ذاتی افزایش جمعیت

)mr(  
a 003/0 ± 23/0  b 002/0 ± 18/0  

  نرخ متناهی افزایش جمعیت
)λ (  

a 003/0 ± 26/1  b 003/0 ± 20/1  

      مدت زمان رشد ( روز)
  متوسط مدت زمان یک نسل

)T(  
a 22/0 ± 41/22  b 14/0 ± 76/21  

  مدت زمان دو برابر شدن جمعیت
)DT(  

b 03/0 ± 01/3  a 05/0 ± 86/3  

 t-testر مقایسه میانگین ها با آزمون حروف متفاوت نشانگر تفاوت بین تیمارها د
  
  
  

 تعداد هاکشحشره
 ±اشتباه استاندارد 

 شیب
2χ 

 ] µgr a.i./ml [) یا ppmهاي کشنده (غلظت

03LC 50LC 90LC 

FL% 95 FL% 95 FL% 95 

  ns12/4 87/2 ± 45/0 315 دیازینون
)16/8-51/5 (99/6 )3/12-25/9 (64/10 )49/48-64/22 (75/29  

]19/4[ ]38/6[ ]85/17[ 

  نسبت جنسی
 (نر به کل جمعیت)

 تیمار تعداد تخم گذاشته شده درصد تفریخ تخم طول عمر (روز)

a 022/0 ± 458/0  a 75/2 ± 64/28   a 68/0 ± 94/88     a 76/26 ± 28/362   شاهد 
a 016/0 ± 459/0  b 81/0 ± 00/17   b 80/0 ± 93/82   b 17/6 ± 68/106   دیازینون 
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توان به ي آنها میدشمنان طبیعی وجود دارد که از جمله
ها بر روي دشمنان کشي آفتاثرات کشنده و زیرکشنده

اثرات  ارزیابی ).Desneux et al. 2006نمود (طبیعی اشاره 
تواند بیانگر بخشی از ها به تنهایی میکشي آفتکشنده

 روي موجودات در معرض قرار گرفتهها بر کشاثرات آفت
 يبنابراین، مطالعه ).Walthall and Stark 1996باشد (

تواند اهمیت زیادي ها میکشي آفتاثرات زیرکشنده
از این مطالعه،  هدف ).Desneux et al. 2007(داشته باشد 

بررسی اثرات کشندگی و زیرکشندگی دیازینون بر روي 
 .Hو زیستی زنبور پارازیتوئیدهاي جمعیتی شاخص

hebetor باشد. نتایج مطالعات ما نشان داد که دیازینون می
هاي جمعیت پایدار از جمله نرخ ذاتی شاخصبر روي 

  ).3باشد (جدول ) داراي اثر سوء میmrافزایش جمعیت (
براي  50LCي حاضر نشان داد که مقدار نتایج مطالعه       

لیتر ي موثر بر میلیمیکروگرم ماده 38/6دیازینون 
کش داراي اثرات کشندگی بر روي باشد و این حشرهمی

باشد. می H. hebetorي بالغ زنبور پارازیتوئید مرحله
) در بررسی اثرات دلتامترین، 1387( سرمدي

 H. hebetorایندوکساکارب و ایمیداکلوپراید بر روي زنبور 
ی داراي تاثیر سوئی کشگزارش کرد که تیمارهاي حشره

  د. نباشمی H. hebetorبر روي زنبور 
تواند شناختی میهاي سمیت زیستآزمایش       
  ي ها باشد چرا که همهکشي اثرات کلی آفتکنندهتعیین

اثرات یک ترکیب سمی را بر روي یک جمعیت مورد 
در هر دو تیمار  ).Stark et al. 2004دهد (ارزیابی قرار می

) کمتر از 0Rررسی، مقدار نرخ خالص تولیدمثلی (مورد ب
باشد. این ) میGRRنرخ ناخالص تولیدمثلی (

باشد. می 0R) در رابطه با xl( ءبقانرخ ي نقش دهندهنشان
کش تیمار حشره در نرخ بقاءشد که ده ههمچنین مشا

  ). 2است (شکل  یافتهنسبت به شاهد کاهش 
به عنوان یکی از  )mrنرخ ذاتی افزایش جمعیت (       

باشد هاي زیستی و جمعیتی حشرات میشاخصترین مهم
دهد. که پتانسیل افزایش جمعیت یک گونه را نشان می

  هاي افزوده شده بهي تعداد مادهدهندهنشان شاخصاین 
باشد. این جمعیت به ازاء هر فرد ماده در هر روز می

ه ب 18/0و در تیمار دیازینون  23/0در شاهد شاخص 
  کش بر روي ي تاثیر منفی حشرهدهندهدست آمد که نشان

باشد. افزایش جمعیت زنبور پارازیتوئید مینرخ ذاتی 
Rafiee-Dastjerdi et al. (2008) در بررسی اثرات  نیز

نتایج  H. hebetorها بر روي زنبور کشتعدادي از حشره
مشابهی را بدست آوردند و گزارش کردند که تیمارهاي 

هاي شاخصکشی داراي اثرات منفی بر روي حشره
د. همچنین نتایج نباشمی mrجمعیت پایدار از جمله 

با قرار  xmي کاهش در مقدار دهندهي ما نشانمطالعه
باشد و از آنجائیکه مقدار کش میگرفتن در معرض حشره

xm  ي نرخ ذاتی افزایش جمعیت داراي رابطه شاخصبا
در تیمار  زنی mrمقدار باشد در نتیجه مستقیمی می

دهد. نرخ دیازینون نسبت به شاهد کاهش نشان می
) براي شاهد و دیازینون به λمتناهی افزایش جمعیت (

ي تاثیر سوء دهندهبود که نشان 20/1و  26/1ترتیب 
باشد. فعال می شاخصکش بر روي این آفتتیمار 
زیرکشندگی  اثرات) در بررسی 1389علی (محمد
و فن پروپاترین بر روي  ي کلرپایریفوسهاکشحشره

 H. hebetorهاي جدول زندگی زنبور پارازیتوئید شاخص
کشی نسبت به شاهد گزارش کردند که تیمارهاي حشره

مقدار نرخ متناهی افزایش جمعیت را کاهش داده است که 
با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. مقادیر مربوط به مدت 

 شاخص) DTشدن جمعیت ( زمان الزم براي دوبرابر
باشد. ي نرخ رشد جمعیت میدهندهدیگري است که نشان

دیازینون به ترتیب تیمار در شاهد و  شاخصاین  مقدار
ي آن است که دهندهباشد که نشانروز می 86/3و  01/3

کشد تا جمعیت تیمار شده با مدت زمان بیشتري طول می
برابر هد دو کش دیازینون در مقایسه با جمعیت شاحشره

اثرات کشندگی و  ) در بررسی1391شود. عابدي (
هاي آزادیراکتین، سایپرمترین، کشزیرکشندگی آفت

هاي زیستی شاخصمتوکسی فنوزاید و پایریدالیل بر روي 
گزارش کردند که مدت  H. hebetorزنبور پارازیتوئید 

زمان الزم براي دوبرابر شدن جمعیت در تیمارهاي 
 Tباشد. مقدار تر میبه شاهد طوالنی کشی نسبتحشره

(متوسط مدت زمان یک نسل) در شاهد نسبت به تیمار 
شود که بین مقادیر باشد و مشاهده میدیازینون بیشتر می

T  وDT ي معکوسی وجود دارد. نسبت نتاج در این رابطه
و شاهد تفاوت کش تیمار حشرهبین تحقیق نشان داد که 

 .Mahdavi et alکه با نتایج  ودشمعنی داري مشاهده نمی

مطابقت دارد. میزان تخم گذاشته شده و درصد  (2011)
کشی نسبت به شاهد ها نیز در تیمار حشرهتفریخ تخم

-Rafieeتحقیقات  يتایید کنندهدهد که میکاهش نشان 

Dastjerdi et al. (2009) کردند تیمار  شکه گزار باشدمی
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آن را کاهش داده و  خریکشی تولید تخم و درصد تفحشره
باشند. همچنین ها میشاخصداراي اثر منفی بر روي این 

نتایج حاصل از این مطالعه، کاهش در طول عمر زنبور 
کش نسبت به شاهد نشان را در تیمار حشرهپارازیتوئید 

مغایرت  Rafiee-Dastjerdi et al. (2009)داد که با نتایج 
داري میان ت معنیدارد. ایشان گزارش کردند که تفاو

کش تیمار شده با حشره H. hebetorطول عمر زنبورهاي 
  هگزافلومورون و شاهد مشاهده نکردند. 

کش گیري کرد که حشرهتوان نتیجهدر کل می         
هاي جدول شاخصدیازینون داراي اثر سوئی بر روي 

باشد. بررسی می H. hebetorزندگی زنبور پارازیتوئید 
ها روي دشمنان طبیعی در شرایط کشاثرات حشره

ي آزمایشگاهی به این دلیل اهمیت دارد که شدهکنترل
کش قرار پارازیتوئید در معرض بیشترین اثر حشره

اي ها در شرایط مزرعهکشگیرد. البته معموال اثر حشرهمی
روي دشمنان طبیعی کمتر است چرا که دشمنان طبیعی 

کنند. شده امتناع مییپاشاز نزدیک شدن به مزارع سم
عالوه بر این نور خورشید نقش مهمی در مزرعه دارد و از 

کش روي دشمن طریق تبخیر سبب کاهش اثر حشره
کدام از . در نهایت هیچ)Hassan 1992(شود طبیعی می

اي به اي و مزرعهمزرعههاي آزمایشگاهی، نیمهروش
دشمنان ها را روي کشتوانند اثر کلی حشرهتنهایی نمی

هایی که در شرایط کشطبیعی نشان دهند. حشره
کنند نیاز است در شرایط آور عمل میآزمایشگاهی زیان

کش و در اي براي ارزیابی دوام باقیمانده حشرهمزرعهنیمه
 واي براي ارزیابی اثر نور خورشید، پناهگاه شرایط مزرعه
  کش، آزمایش شوند.بر حشره موثرعوامل دیگر 

  

  

  

  

  

  
  

 .تیمار شده با حشره کش و شاهد H. hebetorدر  زنبور  )xm( زادآوري ویژه سنی .1شکل                  

  

  

  

  

  

  

  

  .و شاهد کشتیمار شده با حشره H. hebetor) در  زنبور xlنرخ بقاء ( .2شکل                   
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Abstract 
Habrobracon hebetor Say is an important ectoparasitoid of various lepidopterous larvae. In this study, lethal and 

sublethal effects of diazinon were evaluated on H. hebetor under laboratory conditions. The adults were exposed 

to fresh residue of the insecticide applied on glass plates at 26 ± 1oC, 60 ± 5% RH and a photoperiod of 16:8(L: 

D) h. Based on the dose-response study, the LC50 value of diazinon was 6.38 µgr a.i. ml-1. In order to assess the 

sublethal effects of the insecticides, adult wasps were exposed to an LC30 of the insecticide and then the 

demographic parameters of live wasps were studied. The results showed that LC30 concentration of diazinon 

negatively affected the stable population and biological parameters (e.g., rm, λ, DT, T, eggs laid, hatch rate). The 

sex ratio of H. hebetor offspring was not significantly affected by the insecticide treatment. The results indicated 

that diazinon has negative effects on demographic parameters of the parasitoid and semi-field and field tests 

seem to be necessary. 
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