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 :Habrobracon hebetor (Hymenopteraپارامترهای جدول زندگی وابسته به نسل زنبور پارازیتوئید 

Braconidae) اهیدر شرایط آزمایشگ 

 یعقوب فتحی پور و محمدرضا عطاران، فاطمه بدران

 1411 5-336دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی، تهران صندوق پستی 
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ها را در جهت مثبت يا منفي تحت تأثير قرار دهد. زنبور کن است عملکرد آنپرورش طوالني مدت پارازيتوييدها در انسکتاريوم مم
هاي خود را هم در مزرعه و هم در يکي از مهمترين عوامل کنترل بيولوژيک است و ميزبان Habrobracon hebetor Sayپارازيتوييد 

دهد. در اين پژوهش، اثر پرورش نسبتاً را مورد حمله قرار مي Pyralidaeهاي خانواده پرهکند. اين پارازيتوييد، عمدتاً شبانبار پارازيته مي
الروهاي شب پره آرد در شرايط آزمايشگاهي با دماي  روي H. hebetor( روي پارامترهاي جدول زندگي 6و  4، 2طوالني )نسل هاي 

ريکي مورد بررسي قرار گرفت و ساعت تا 8ساعت روشنايي و  16ي نوري درصد و دوره 65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  1±27
روز( در مقايسه با دو نسل 2/12توجه به نتايج به دست آمده، نسل دوم ) با در اختيار هرجفت پارازيتوييد قرار داده شد. الرو ميزبان 4 روزانه

هاي مختلف به طور ر در نسلترين مرحله پيش از بلوغ را دارا بود. طول دوره جنيني تخم زنبوروز( طوالني3/10و  1/10ديگر )به ترتيب 
روز( مشاهده  29/1ترين طول آن در نسل چهارم )روز( و کوتاه 57/1ترين طول اين دوره در نسل ششم )قابل توجهي متفاوت بود و طوالني

بين طول اين روز( در نسل دوم بود اما  76/7روز( و شفيرگي ) 99/2ترين دوره الروي )روز بود. طوالني41/1شد و در نسل دوم برابر 
دار مشاهده نشد. عالوه براين، روز( تفاوت معني 48/6و  46/2روز( و ششم )به ترتيب  83/6و  39/2هاي چهارم )به ترتيب مراحل در نسل

هاي دوم، هاي مختلف مشاهده شد و طول آن در نسل( بين نسلAPOPي پيش از تخمريزي حشرات کامل )تفاوت اندکي در طول دوره
ريزي ي پيش از تخمترين ميانگين کل دورهروز به دست آمد. با اين حال، کوتاه 16/0و  14/0شم به ترتيب برابر صفر، چهارم و ش

(TPOP( مربوط به نسل ششم )بود و طول اين مرحله در نسل 9/10 )روز بود. طول  0/11و  4/12هاي دوم و چهارم به ترتيب برابر روز
روز بود. عالوه بر اين، باالترين و 58/35و  86/38، 42/48هاي دوم، چهارم و ششم به ترتيب برابر لدر نس H. hebetorريزي دوره تخم

تخم/ماده( ثبت شد، همچنين در نسل چهارم  75/843تخم/ماده( و ششم )  00/1304هاي دوم )ترين ميزان باروري به ترتيب در نسلپايين
،  199/0هاي دوم، چهارم و ششم به ترتيب برابر در نسل (r)نرخ ذاتي افزايش جمعيت  تخم/ماده بود. 43/858ميزان اين پارامتر برابر 

، 45/142هاي دوم، چهارم و ششم به ترتيب برابر در نسل )0R(بر روز بود. افزون بر اين، مقادير نرخ خالص توليد مثل 261/0و  261/0
روز، 64/24هاي دوم، چهارم و ششم به ترتيب برابر ( نيز در نسلTسل )ن )نتاج / فرد( بود. ميانگين مدت زمان يک 69/187و  83/193
توان در مورد تغيير کارايي وابسته طي شش نسل نمي H. hebetorتوان نتيجه گرفت که با پرورش زنبور روز بود. مي96/19روز و  06/20

 دستور کار قرار گرفته است.  هاي بيشتري دربه نسل اين زنبور قضاوت کرد و به همين دليل بررسي تعداد نسل

 ريزي، نرخ خالص توليدمثل.باروري، نرخ ذاتي افزايش جمعيت، طول دوره تخمهای کلیدی: واژه
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