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چکیده
ذخیرهسازی در دمای پایین یکی از مراحل مهم پرورش انبوه زنبور پارازیتویید  Bracon hebetor Sayدر انسکتاریومها به شمار میرود .در اینن
پژوهش ،شفیرههای  5روزه و حشرات کامل یکروزهی این زنبور برای مدتزمانهای مختلن شنامل رنفر هشناهد  45 ،30 ،21 ،14 ،7 ،و  60روز در
شرایط یخچال هدمای پنج درجهی سلسیوس و تاریکی مطلق ذخیره و تأثیر سرما بر پارامترهای مختلن زیسنتی و تودیندم لی زنبنور ارزینابی شند .در
ذخیرهسازیهای  30روزه و بیشتر از آن ،رد دررد شفیرهها مردند در حادیکه پس از یک هفته ذخیرهسازی ،نزدیک به  93دررد شفیرهها به حشرهی
کامل تبدیل شدند که با شاهد اختالف معنیداری نداشت .با این وجود ،ذخیرهسازی شفیرهها در سرما حتی به مدت یک هفته باعن کناهش مشنم یر
طول عمر ه 55/8دررد و باروری ه 53/4دررد زنبورهای خارج شده نسبت به شاهد گردید .ذخیرهسازی حشرات کامل زنبنور در یخچنال متناسنا بنا
مدتزمان ذخیرهسازی ،بر زندهمانی آنها تأثیر منفی گذاشت .بیشترین تلفات زنبورهای ماده ه 97دررد پس از  60روز ذخیرهسازی مشاهده گردید در
حادیکه در ذخیرهسازیهای یک و دو هفتهای بهترتیا  4/42و  9/12دررد زنبورهای ماده دمار تلفات شدند .برخالف شفیرهها ،ذخیرهسازی زنبورهنای
ماده در یخچال بر طول عمر و میزان تخم ذاری افراد زندهمانده تأثیر منفی نداشت .بر اساس نتایج این پژوهش ،ذخینرهسنازی شنفیرههنای زنبنور B.
 hebetorحتی به مدت یک هفته در یخچال توریه نمیشود اما زنبورهای ماده را به مدت یک هفته میتوان در یخچال ذخیره نمود .نتایج این مطادعه
در پرورش انبوه و ذخیرهسازی این زنبور پارازیتویید در انسکتاریومها میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
واژههای کلیدی :ذخیرهسازی در سرما ،زنبور  ،B. hebetorکنترل بیودوژیک

مقدمه

1

زنبننور  Bracon hebetor Sayیکننی از شننناختهشنندهتننرین و
مؤثرترین پارازیتوییدهایی است که در اغلا نقاط دنیا به عننوان ینک
عامل بیودوژیک جهت کنتنرل آفنات بادلودکندار بنویژه خنانوادههنای
 Noctuidae ،Pyrallidaeو  Gelechiidaeمنننورد اسنننتفاده قنننرار
میگیرد ه 26 ،24 ،23 ،6و  . 48این زنبور الروهای سنین آخر میزبان
را ابتدا با تزریق زهر فلج کرده و سلس روی سطح بدن آنها به شکل
گروهی تخم ذاری میکند ه 44 ،24 ،23و  . 45در اینران اینن زنبنور
پارازیتویید همه ساده در تعداد زیادی از انسنکتاریومهنای خوورنی و
دودتی به شکل انبوه تک یر مییابد و به منظور کنتنرل آفنات مختلن
 2 ،1و  –3بهترتینا دانشنیار ،دانشنووی سنابق کارشناسنی ارشند حشنرهشناسنی
کشاورزی و دانشووی سابق کارشناسی گیاهپزشکی ،دانشکده تودید گیاهی ،دانش اه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Email: Afshari@gau.ac.ir
ه* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jpp.v34i1.81841

بهویژه کرم غنوزهی پنبنه Helicoverpa armigera (Hübner) ،در
سطح مزارع مختل از جملنه پنبنه ،گوجنهفرن نی و سنویا رهاسنازی
میشود ه 8 ،3 ،1و . 39
ذخیرهسازی در دمای پایین هسرما که سابقهی آن به بیش از 85
سال پیش بر میگردد ه ، 25یک مرحلهی ضروری در فرایند پنرورش
انبوه و تواری دشمنان طبیعی در انسکتاریومها به شمار میرود ه 30و
 . 31در این مرحله ،دشمن طبیعی پیش از رهاسنازی در مزرعنه و تنا
زمان رسیدن جمعیت آن به تعداد کافی ،در دمای پایین همعمنوال بنین
رفر تا  15درجهی سلسیوس ذخیره میشود تا متابودیسم و تغذینهی
آن به طور موقت متوق گنردد ه 30 ،16و  . 31اینن تکنینک باعن
افزایش ماندگاری دشمن طبیعی پرورش یافته شده و در نتیونه ،ینک
ذخیرهی کافی و پایندار از آن بنرای اسنتفاده در برنامنههنای کنتنرل
بیودوژیک فراهم میشود ه 31 ،30و  . 49به عالوه ،ذخیرهسازی انبنوه
این امکان را فراهم میسنازد کنه در زمنان طغینان آفنت در مزرعنه،
رهاسازی دشمن طبیعی با سرعت و به تعداد کافی انوام گیرد و بدین
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ترتیننا ،شننانس موفقیننت برنامننهی کنتننرل بیودوژیننک بننه میننزان
قابلتوجهی افزایش مییابد ه 17 ،15 ،13و . 18
اگر مه ذخیرهسازی در سرما بخش مهمی از فرایند پرورش انبنوه
دشمنان طبیعی در انسکتاریومها به شمار میرود و منافع زیادی بنرای
پننرورشدهننندگان بننه دنبننال دارد ه 30و  ، 31امننا سننرمای شنندید و
طوالنیمدت ممکن است بر جنبههای مختل زندگی دشمنان طبیعی
بویژه پارازیتوییدها اثرات منفی نیز به دنبال داشنته باشند ه . 16تنأثیر
منفی قرار گرفتن در معرض سرمای طوالنیمدت بنر بناروری ،طنول
عمننر ،نسننبت جنسننی و طننول دورهی نشننوونمای پارازیتویینندها در
مطادعات مختل گزارش شنده اسنت ه،32 ،31 ،22 ،21 ،17 ،12 ،10
 34 ،33و  . 40بهطور کلی ،مقاومنت پارازیتوییندها بنه سنرما فراینند
پیچیدهای میباشد که موموعهی متنوعی از عوامل بیرونی هغیرزنده
مانند دما و طول مدت ذخیرهسازی و عوامنل دروننی هزیسنتی ماننند
وضعیت تغذیه ،جنسیت ،سن و مرحلهی نشوونمایی آن را تحت تنأثیر
قرار میدهد ه 1و  . 16ثابت یا نوساندار بودن دمای ذخیرهسازی نینز
بر شدت ردمات ناشی از سرما مؤثر گزارش شده است بنهطنوریکنه
اگر پارازیتویید در طول ذخیرهسازی ،بهطنور مننظم و دورهای دمنایی
باالتر از دمای ذخیرهسازی را توربه کند ،از اثرات منفنی سنرما بنر او
کاسننته خواهنند شنند ه 32و  . 33بنننابراین ،بننرای حفننت کیفیننت
پارازیتوییدهای ذخیرهسازی شده در سرما الزم است عالوه بر انتخنا
دمای مناسا برای ذخیرهسازی ،مندت زمنان سنرمادهی و مرحلنهی
نشوونمایی مناسا برای ذخیرهسازی نیز به درستی انتخا شنوند .بنا
این حال ،کارآیی ذخیرهسازی پارازیتوییندها در دماهنای پنایین اغلنا
توسط برآیند دو عامل دما و طول مدت ذخیرهسازی تعینین منیشنود
ه 13 ،12و  16که در برخی منابع ،از واژهی دز سرمادهی 1به منظنور
نشان دادن برآیند این دو عامل استفاده شده است ه. 29
در زمیننهی ذخینرهسنازی زنبنور  B. hebetorدر سنرما تناکنون
مندین گزارش منتشر شده است :نتایج یک بررسی نشان داد که پنس
از یک ماه ذخیرهسازی حشرات مادهی این زنبنور در دمنای یخچنال،
قدرت پارازیتیسم آنها کاهش یافت اما در میزان پارازیتیسم نتاج نسل
بعد تغییری مشاهده نشد .همچنین ،ذخیرهسنازی زنبورهنای مناده در
سرما بر طول دورهی نشوونمای مراحل نارس تأثیر منفی گذاشت امنا
بر نسبت جنسی نتاج نسلهای اول و دوم تأثیر معنیدار نداشت ه. 12
نتایج یک بررسی دی ر نشان داد که منادههنای در حنال دیناپوز اینن
زنبور نسبت به مادههای بدون دیاپوز به سرما مقاومتنر بودنند و تنا 8
هفته امکان ذخیرهسازی آنها در یخچال وجود داشنت ه . 13در ینک
مطادعهی دی ر ،پس از سنه مناه ذخینرهسنازی حشنرات کامنل اینن
پارازیتویید در دمای  12درجهی سلسیوس ،بنیش از  50دررند افنراد
1- Dose of cold exposure

مردند .در مقابل ،طول عمر زنبورهای ماده ،زندهمانی مراحل ننارس و
نسبت جنسی نتاج نسل بعد تحت تأثیر سرما قرار ن رفتند ه . 35عالوه
بر دما و مدت زمان ذخیرهسازی ،تأثیر مرحلهی نشوونمایی این زنبنور
نیز بنر مینزان مقاومنت آن بنه سنرما مطادعنه و تخنمهنا ،الروهنا و
شفیرههای آن در مقایسه با حشرات کامل به سرما حساستر گنزارش
شدهاند ه 4 ،7و . 11
در ایران تاکنون مطادعات معدودی در خووص ذخیرهسازی زنبنور
 B. hebetorدر سرما انوام شده است .نتایج موسنیپنور و همکناران
ه 37نشان داد که تا  4هفته ذخیرهسازی حشرات مادهی این زنبور در
دمای  12درجهی سلسیوس ،بر زندهمانی و طول عمر زنبورهای مناده
تننأثیر منفننی نداشننت .همچنننین ،موسننیپننور و همکنناران ه 36بننا
ذخیرهسازی شفیرههای این زنبور در دماهای پنایین نشنان دادنند کنه
شفیرههای این زنبور را منیتنوان بنه مندت ینک هفتنه در دمنای 9
درجهی سلسیوس ذخیره کرد .اما ذخیرهسازی شنفیرههنا در دمنای 4
درجهی سلسنیوس ،باعن بنروز تلفنات شندید در آنهنا شند .نتنایج
مطادعهی افشاری و نظری ه 1نشان داد که تغذینهی حشنرات کامنل
این زنبور از آ عسل باع افزایش مقاومت آنها به سرما و بنیشتنر
شنندن زادآوری و طننول عمننر آنهننا پننس از سننلری شنندن دورهی
سرمادهی میشود.
با توجه به ضرورت ذخینرهسنازی جمعینتهنای پرورشنی زنبنور
پارازیتوییند  B. hebetorدر انسنکتاریومهنا و دنزوم بررسنی واکننش
جمعیتهای بومی مناطق مختل ایران به سرما ،این پژوهش با هدف
بررسی جامع اثرات کشننده و زیرکشنندهی سنرما هدمنای  5درجنهی
سلسیوس بر حشرات کامل و شفیرههای این زنبور انوام شند .نتنایج
این پژوهش میتواند با تکمیل ساختن اطالعات قبلی ،در ذخیرهسازی
حشرات کامل و شفیرههای این زنبور در انسکتاریومها منورد اسنتفاده
قرار گیرد.

مواد و روشها
مکان انجام تحقیق

این پژوهش طی سالهای  1392تا  1395در آزمایشن اه کنتنرل
بیودوژیک گروه گیاهپزشکی ،دانش اه علوم کشاورزی و مننابع طبیعنی
گرگان انوام شد.
پرورش حشرات
الف) میزبان جایگزین

در این پژوهش از الروهای شاپرهی مدیتراننه آرد،
) kuhniella (Zellerبه عنوان میزبان جای زین برای پرورش زنبنور
 B. hebetorاستفاده شد .مطابق روش یزدانینان و همکناران ه 51از
Anagasta
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مخلوط آرد و سنبوس گنندم هبنه نسنبت  3بنه  1درون تشنتهنای
پالستیکی به منظور پرورش این شاپره استفاده گردیند .تشنتهنای
حنناوی مخلننوط آرد و سننبوس گننندم پننس از آدننودهسننازی بننه تخننم
شاپرهی میزبان در شرایط اتاق هدمنای  26±2درجنهی سلسنیوس،
رطوبت نسبی  60±10دررد و دورهی نوری  16ساعت روشنایی به 8
ساعت تاریکی قرار گرفتند .الروهای سنین آخر شاپره هسنین مهارم
و پنوم پس از جمعآوری از تشتهای پرورش به عننوان میزبنان در
اختیار زنبور پارازیتویید قرار گرفتند.
ب) زنبور پارازیتویید B. hebetor

جمعیت اودیهی پارازیتویید از ینک انسنکتاریوم توناری در شنهر
گرگان تهیه و پس از انتقال به اتاق پنرورش هدمنای  26±2درجنهی
سلسیوس ،رطوبت نسبی  60±10دررند و دورهی ننوری  16سناعت
روشنایی به  8ساعت تاریکی  ،به مدت پنج نسل روی الروهای شنا
پرهی مدیترانهی آرد پرورش داده شد تا ینک جمعینت همسنان از آن
برای انوام آزمایشها به دست آید .به منظور پرورش زنبور پارازیتویید
از ظروف پالستیکی هبه ارتفاع  25و قطر  17سانتیمتر استفاده شند.
بدین منظور ،جمعیت اودیهی پارازیتویید درون این ظرفها محبوس و
دهانهی آنها با استفاده از پارمهی توری سفیدرنگ ه 40مش مسدود
گردید .سلس الروهای درشت میزبنان هسننین مهنارم و پننوم روی
یک ورق کاغذ در اختیار زنبورهای درون ظرف قنرار گرفتنند .هنر 24
ساعت ،الروهای قدیمی میزبان با الروهای تازه جای زین و الروهنای
پارازیته شدهی قدیمی درون ظروف در دار قرار میگرفتند و تا زمنان
خروج زنبورهای کامل در اتاق پرورش ن هداری میشدند .پس از پنج
نسل پرورش ،شفیرهها و حشرات کامل زنبور به تعنداد منورد نیناز بنا
استفاده از آسلیراتور یا به شکل دستی از کلنی جمعآوری و به تندریج
در آزمایشهای مورد نظر مورد استفاده قرار گرفتند.
ذخیرهسازی شفیرهها در یخچال

پانود عدد شفیره همسن ه 5روزه به همراه پیلههای شفیرگی به
شکل توادفی از کلنی در حنال پنرورش زنبنور جمنعآوری و پنس از
تقسیم آنها به ده جمعیت  50تایی ،هر جمعیت به طنور جداگاننه بنه
درون یک عدد دیوان پالستیکی شفاف به قطر دهانهی  10سانتیمتنر
و ارتفاع 12سانتیمتر منتقل گردید ههر جمعینت  50تنایی شنفیره بنه
عنوان یک تکرار در نظر گرفته شد  .دهانهی دیوانها با پارمهی توری
سفیدرنگ مسدود و دیوانها برای مدت زمان معین هبنر حسنا تیمنار
آزمایشی 45 ،30 ،21 ،14 ،7 ،و  60روز درون یخچنال هدمنای 5±1
درجهی سلسیوس و تاریکی مطلق ن هداری شدند .در تیمنار شناهد،
شفیرهها بنه جنای یخچنال درون ژرمینناتور هدمنای  26±1درجنهی
سلسیوس ،رطوبت نسنبی  60±5دررند و دورهی ننوری  16سناعت
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روشنایی و  8ساعت تاریکی ن هداری شندند .پنس از سنلری شندن
مدت زمان در نظر گرفته شده برای هر تیمار ،شفیرههای مربوط به آن
تیمار از یخچال خارج و پس از انتقال به درون ژرمیناتور هشرایط ذکنر
شده در باال  ،دررد تفنری آنهنا هدررند خنروج حشنرات کامنل و
جنسیت زنبورهای خارج شده هبر اساس وجود یا عدم وجود تخمریز در
انتهای شکم به طور جداگانه اندازهگیری و ثبت گردید.
به منظور بررسی تأثیر سرما بر طنول عمنر و زادآوری زنبورهنای
خارج شده از شفیرههای ذخیرهسازی شده در سرما هاثنرات زیرکشننده
سرما  ،تعداد  20جفت زنبنور ننر و مناده بنه طنور تونادفی از مینان
زنبورهای خارج شده از شفیرههای ذخیره شده در سرما انتخا شندند
و طور موزا درون  20عدد دیوان یک بار مورف پالستیکی هبنه قطنر
دهانهی  10سانتیمتر و ارتفاع 12سنانتیمتنر ن هنداری شندند ههنر
جفت زنبور به عنوان یک تکرار در نظر گرفته شند  .روزاننه تعنداد ده
عدد الرو سن مهارم یا پنوم شناپنرهی مدیتراننهای آرد بنه عننوان
میزبان و نیز مقداری آ عسل  30دررد از طریق یک قطعه پنبنهی
خیس به عنوان غذا در اختیار زنبورهای درون دیوانها قرار گرفنت .در
پایان هر  24ساعت ،الروها از زیر دیوانها خنارج و تعنداد تخنمهنای
گذاشته شده روی آنها شمارش و یادداشت گردید .این عمل تا زمنان
مرگ زنبورهای درون دیوانها ادامه یافت و بدین ترتیا ،طول عمر و
تخم ذاری روزانهی زنبورهای خارج شنده از شنفیرههنای سنرمادیده
اندازهگیری و ثبت گردید.
ذخیرهسازی حشرات کامل زنبور در یخچال

پانود عدد زنبور نر و پانود عدد زنبور مادهی یکروزه با اسنتفاده
از آسلیراتور از درون کلنی پرورشی زنبور جمعآوری شدند .سنلس هنر
کدام از آنها به ده جمعیت  50تایی تقسیم شندند و هنر جمعینت بنه
عنوان یک تکرار آزمایشی به طور جداگانه به درون ینک عندد دینوان
پالستیکی شفاف به قطر دهانهی  10سانتیمتر و ارتفاع 12سانتیمتنر
انتقال یافت هجمعا  20عدد دیوان و هر کدام حاوی  50عندد زنبنور در
هر تیمار  .دهانهی دیوانها بنا اسنتفاده از پارمنهی تنوری سنفیدرنگ
مسدود و زنبورهای درون آنها پیش از ورود به یخچال بنه مندت 24
ساعت با آ عسل  30دررد تغذیه شدند .دیوانهای حاوی زنبور پس
از تغذیه با آ عسل ،به درون یخچال هدمای  5±1درجهی سلسیوس
منتقل و برای یک مدت زمان معین هبر حسا تیمار آزمایشی،14 ،7 ،
 45 ،30 ،21و  60روز در آنجا ن هداری شدند .پس از سلری شندن
مدت زمان مورد نظر در هر تیمار ،دیوانهنای مربنوط بنه آن تیمنار از
یخچال خارج شدند و پس از قرار گرفتن در شرایط اتاق ،تعنداد افنراد
مردهی درون آنها به طور جداگانه و به تفکیک جنسنیت شنمارش و
ثبت گردید .زنبورهای مرده به افرادی اطالق میشد که تنا  3سناعت
پس از خروج از یخچال قادر به حرکت و پرواز عادی نبودند .بر همین
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اساس ،تعداد معدودی از زنبورهایی که پس از این مندت زمنان تنهنا
قادر به حرکت دادن دست و پا یا شاخکهای خود بودند امنا قنادر بنه
حرکت عادی نبودند نیز جزو افراد مرده شمارش میشدند .دیوانهنای
مربوط به تیمار شناهد بنه جنای یخچنال در درون ژرمینناتور هدمنای
 26±1درجهی سلسیوس ،رطوبت نسبی  60±5دررد و دورهی نوری
 16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی ن هداری شدند.
به منظور بررسی تأثیر سرما بنر طنول عمنر و زادآوری همینان ین
روزانهی تخم ذاری زنبورهای مادری ذخیرهسازی شده در یخچال از
میان زنبورهای زنده مانده در پایان هر مندت زمنان ،تعنداد  30جفنت
زنبور نر و ماده به طور توادفی انتخا و هر جفنت هبنه عننوان ینک
تکرار به طور جداگانه درون یک عدد دیوان به ابعاد ذکر شده در بناال
قرار داده شدند .دهانهی دیوانها با استفاده از پارمهی توری مسندود و
به شکل وارونه در ک ینک سنینی سنفید پالسنتیکی قنرار گرفتنند.
دیوانهای حاوی زنبورهای پارازیتویید درون ژرمیناتور هبا شرایط ذکنر
شده در باال ن هداری شدند .روزانه و تنا زمنان منرگ زنبنور منادهی
درون هر دیوان ،تعداد ده عدد الرو سن باالی شاپنرهی مدیتراننهای
آرد هسنهای مهارم یا پنوم در اختینار زنبورهنای درون دینوان قنرار
گرفتند .همچنین ،زنبورهای درون دیوانها به طور مرتا و با اسنتفاده
از یک قطرهمکان و به روش اشاره شده در بناال بنا آ عسنل تغذینه
شدند .به طور روزانه و منظم ،بنرشهنای کاغنذیح حناوی الروهنای
میزبان با برشهای حاوی الروهای تازهی میزبان جنای زین شندند و
تعننداد تخننمهننای گذاشننته شننده روی الروهننای قنندیمی شننمارش و
یادداشت گردید .بدین ترتیا عالوه بر طول عمر زنبورهای نر و ماده،
میننان ین تخم ننذاری روزانننهی زنبورهننای منناده در هننر تیمننار نیننز
اندازهگیری و ثبت گردید.
به منظور اندازهگیری دررد خروج حشنرات کامنل زنبنور هدررند
تفری شفیرهها و نسبت جنسی زنبورهای خارج شده در نتاج نسل بعد
ه ، F1الروهای میزبان پارازیته شده توسط زنبور به طور جداگاننه هبنه
تفکیک تیمار ،شمارهی تکرار و روز درون پتریهنای پالسنتیکی بنه
قطر دهانهی ده سانتیمتر قرار گرفتنند و تنا زمنان خنروج زنبورهنای
کامل نسل بعد ،درون ژرمیناتور ن هداری شدند .پس از خروج زنبورها،
تعداد آنها به تفکیک جنسیت شمارش و یادداشت گردید .همچننین،
به منظور پی بردن به تأثیر احتمادی سرما بر طنول دورهی نشنوونمای
مراحل نارس زنبور هفارنلهی زمنانی گذاشنته شندن تخنم روی الرو
میزبان تا خروج حشرهی کامل زنبور در هر کدام از تیمارها 50 ،عندد
تخم تازه گذاشته شدهی پارازیتویید به همراه الرو میزبان مربنوط بنه
آن به طور جداگانه درون ظروف پتری به قطر ده سانتیمتر قنرار داده
شدند هیک عدد تخم پارازیتویید روی یک عدد الرو میزبان درون یک
عدد پتری و پتریها تا زمان تبدیل تخمها به حشنرهی کامنل درون
ژرمیناتور با شرایط دمایی ذکر شده در بناال ،ن هنداری شندند .فارنله
زمانی بین دحظهی گذاشته شدن تخم زنبور روی بدن الرو میزبنان و

زمننان خننروج حشننرهی کامننل از آن تخننم بننه عنننوان طننول دورهی
نشوونمای مراحل نارس زنبور اندازهگیری و ثبت گردید.
تجزیه و تحلیلهای آماری

تمام آزمایشها در قادا طرح کامال توادفی با هفت تیمار همندت
زمانهای مختل ن هداری در یخچال شامل شناهد،30 ،21 ،14 ،7 ،
 45و  60روز به طور جداگانه برای شفیرهها و حشرات کامنل انونام
شدند .ابتدا ،نرمال بودن دادهها با اسنتفاده از ننرمافنزار Minitab 13
ارزیابی گردید و سلس دادهها با استفاده از نرمافزار آمناری  SASه47
توزیهی واریانس یکطرفه گردیدند .برای مقایسه آماری بین گروهها
از آزمون تکمیلی  LSDدر سطح احتمنال پننج دررند و بنرای رسنم
نمودارها از نرمافزار  Excel 2007استفاده شد.

نتایج
الف) ذخیرهسازی شفیرهها
درصد ظهور حشرات کامل

نتایج نشان داد که ذخیرهسازی شفیرههای زنبنور  B. hebetorدر
یخوال ،تأثیر معنیداری روی دررند ظهنور حشنرات کامنل داشنت
ه . F6,35= 253.2, P<0.0001با افزایش مندت زمنان ذخینرهسنازی،
دررد ظهور حشرات کامل از شفیرهها کاهش یافت بنهطنوریکنه در
مدتزمانهای  30روز و بیشتر از آن ،تمامی شفیرهها تلن شندند و
هیچ حشرهی کاملی از آنها خارج نشد هشکل  . 1دررد تلفات هعندم
ظهور حشرات کامل شفیرههایی که به مدت  7روز در یخچال ذخیره
شده بودند ه 7/33دررد  ،نسبت به شاهد هشفیرههای ن هداری شنده
در دمای  26درجهی سلسیوس  ،اختالف معننیداری نداشنت ،امنا در
مدت زمانهای بیش از یک هفته ،مینزان تلفنات شنفیرههنا بنهطنور
معنیداری از شاهد بیشتر بود.
طول عمر ،نسبت جنسی و زادآوری زنبورهای خارج شده

نتایج نشان داد که ذخیرهسازی شفیرهها در سرما موجنا کناهش
معنیدار طول عمر زنبورهای نر و مادهی خارج شنده از آنهنا گردیند
هبهترتینا F3,76= 39.2, P<0.0001 ،و . F3,76= 49.8, P<0.0001
به عالوه ،ذخیرهسازی شفیرهها در یخچال ،نسبت جنسی هدررد افراد
ماده و زادآوری زنبورهای خارج شده را نیز به طور معنیداری کاهش
داد هبنننهترتینننا F3,20= 12.02, P<0.001 ،و F3,76= 55.7,
 . P<0.0001میان ین طول عمر زنبورهای نر در تیمار شاهد12/45 ،
روز بود اما با افزایش مدت زمنان ذخینرهسنازی از طنول عمنر آنهنا
کاسته شد و به  2/4روز در تیمار  21روز رسید .مینان ین طنول عمنر
زنبورهای ماده در تیمار شاهد 26/8 ،روز بود اما با افزایش مدت زمان
ذخیرهسازی شفیرهها در یخچال از طول عمر زنبورهای مادهی خنارج

بررسی امکان ذخیرهسازي شفیرهها و حشرات كامل زنبور پارازیتویید...

شده کاسته شد و به  4/7روز در تیمار  21روز رسید .در تیمار  14روز،
میان ین طول عمر زنبورهای ماده  7/55روز بود که بنا تیمنار  21روز
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اختالف معنیداری نداشنت امنا از تیمارهنای شناهد و  7روز بنهطنور
معنیداری کمتر بود هجدول . 1

شکل  -1میانگین ( )±SEدرصد تلفات شفیرههای زنبور  B. hebetorپس از ذخیرهسازی آنها در دمای پنج درجهی سلسیوس برای مدت زمانهای
مختلف
میان ینهای دارای حروف مشابه ،فاقد اختالف معنیدار میباشند.
Figure 1- Mean (±SE) mortality percent of B. hebetor pupae after storing at 5 ºC for different durations
Means followed by same letters are not statistically different.

جدول  -1میانگین ( )±SEطول عمر ،نسبت جنسی و زادآوری حشرات کامل زنبور  B. hebetorپس از خروج از شفیرههای ذخیره شده در دمای پنج
درجه سلسیوس برای مدت زمانهای مختلف
Table 1- Means (±SE) of longevity, fecundity and sex ratio of emerged adults of B. hebetor after storing pupae at 5º C for
)different durations (Mean±SE

زادآوری (تخم/زنبور ماده/روز)
Fecundity
)(eggs/female/day

درصد زنبورهای ماده

طول عمر زنبور ماده (روز)

طول عمر زنبور نر (روز)

مدت زمان ذخیرهسازی(روز)

Female percent

)Male longevity (day

)Male longevity (day

)Storage duration (day

16.21±0.59a
7.55±1.09b
4.26±1.11c

72.12±2.52a
58.33±2.63b
56.67±1.11b

26.8±2.19a
11.85±1.50b
7.55±0.61c

12.45±1.17a
5.15±0.67b
4.30±0.33bc

0
7
14

2.40±0.21c
4.70±0.58c
69.50±1.78a
1.61±0.37d
Means followed by same letters in each column are not statistically different (LSD-test, P < 0.05).

ذخیرهسازی شفیرهها در یخچال ،همچننین نسنبت افنراد مناده و
میان ین تخم ذاری روزانه هزادآوری را در بین زنبورهای خنارج شنده
به طور معنیداری کاهش داد .بهطوریکه دررند زنبورهنای مناده از
 72/12دررد در تیمار شاهد با یک کاهش معنیدار به  56/67دررند
در تیمار  14روز رسید .دررد زنبورهای ماده در تیمار  21روز ،نسنبت
به تیمارهای  7و  14روز اندکی افزایش یافت و به  69/5دررد رسید.
میان ین تخم ذاری زنبورهای مادهی خارج شده از شفیرهها در تیمنار
شاهد 16/21 ،عندد تخنم در روز بنود ،امنا بنا افنزایش طنول مندت
ذخیرهسازی شفیرهها در یخچال از میان ین تخم ذاری زنبورها کاسته
شد و به  1/61عدد تخم در روز در تیمار  21روز رسید .در تیمارهای 7
و  14روز ،میان ین تخم ذاری زنبورهای ماده بهترتیا  7/55و 4/26

21

عدد تخم در روز بود که هر دو نسبت بنه شناهد کناهش مشنم یری
داشتند هجدول  . 1به عبارت دی ر ،ذخیرهسازی یک ،دو و سه هفتهای
شفیرههای این زنبور در یخچال بهترتیا موجا کاهش  74 ،53و 90
درردی میان ین تخم ذاری روزانهی زنبورهای منادهی خنارج شنده
نسبت به شاهد شد.
ب) ذخیرهسازی حشرات کامل

نتایج این پژوهش نشان داد که ذخیرهسازی حشرات کامنل ننر و
ماده در یخچال زندهمانی آنها را بهطور معننیداری کناهش داد هبنه
ترتینا F6, 63= 377.5, P<0.0001 ،و. F6,63= 316.1, P<0.0001
با افزایش مدت زمان ذخیرهسازی در یخچال ،دررد تلفات زنبورهنای
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نر و ماده بیشتر شند بنه طنوری کنه در تیمنار  60روز ،رند دررند
زنبورهای نر و  97/14دررد زنبورهای ماده تل شدند .در مقابنل ،در
ذخیرهسازی یک هفتهای ،دررد تلفنات زنبورهنای مناده فقنط 4/42
دررد بود که با شاهد اختالف معنیداری نداشنت .امنا دررند تلفنات
زنبورهای نر در همین مدت زمان ه 25/08دررد  ،به طور معننیداری
از شاهد بیشتر بود هشکل . 2
ذخیرهسازی زنبورهای نر و ماده در یخچال ،طول عمر آنها را به
طور معنیداری تحنت تنأثیر قنرار داد هبنهترتیناF4, 145= 14.33, ،
 P<0.0001و . F4, 145= 5.59, P<0.001بنهطنور کلنی ،زنبورهنای
ذخیرهسازی شده در یخچال در رورت تحمل سنرما و زننده مانندن،
نسبت به زنبورهای شاهد از طول عمر بیشتری برخنوردار بودنند .بنه

طوریکه میان ین طول عمر زنبورهای نر در تیمار شاهد  4/7روز بنود
در حادیکه در تیمار  14روز این مقدار به  20/37روز رسید .زنبورهنای
ماده نیز از نظر طول عمر شرایط مشابهی داشتند به طوریکنه طنول
عمر آنها از  16/7روز در تیمار شاهد به  29/87روز در تیمار یکمناه
رسید ،هر مند که بین مدتزمانهای مختل ذخیرهسازی از این نظنر
اختالف معنی داری مشناهده نشند .متناسنا بنا افنزایش طنول عمنر
زنبورهننای مننادهی ذخیننرهسننازی شننده در یخچننال ،طننول دورهی
تخم ذاری آنها نیز به طور معنیداری بیشتر شند ه F4, 145= 3.52,
 P<0.001و از  11روز در تیمار شاهد به  18/5روز در تیمنار  30روز
رسننید ،امننا بننین تیمارهننای  21 ،14و  30روز از ایننن نظننر تفنناوت
معنیداری مشاهده نشد هجدول . 2

شکل  -2میانگین ( )±SEدرصد مرگ و میر حشرات ماده ( )Aو حشرات نر ( )Bزنبور  B. hebetorپس از ذخیرهسازی آنها در دمای  5درجهی
سلسیوس برای مدت زمانهای مختلف
میان ینهای دارای حروف مشترک ،فاقد اختالف آماری معنیدار هستند.
Figure 2- Mean (±SE) mortality percent of adult females (A) and males (B) of B. hebetor after their storing at 5 ºC for
different durations
Means followed by same letters are not statistically different.

زنبورهای ذخیرهسازی شده در یخچال اگر مه در مقایسه با شاهد
طول عمر بیشتری داشتند اما میان ین تخم ذاری روزانهی و اندازهی
دستهی تخم آنها هتعنداد تخنم گذاشنته شنده روی ینک عندد الرو
میزبان در تیمارهای مختل اختالف آماری معننیداری نداشنتند هبنه

ترتیننا F4, 145= 1.83, P>0.05 ،و . F4, 145= 0.66, P>0.05
میان ین زادآوری زنبورهنای مناده در تیمارهنای شناهد و  30روز بنه
ترتیا  10/42و  11/16عندد تخنم بنه ازای هنر زنبنور مناده در روز
محاسبه شدند که با همدی ر اختالف معننیداری نداشنتند .در همنین
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حال ،اندازهی دسته تخم زنبور هم تغییرات بسیار محدودی داشت و از
 3/54عدد تخم به ازای هر الرو میزبان در تیمار شاهد به  3/71عندد
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تخم در تیمار  30روز رسید هجدول . 2

جدول  -2میانگین ( )±SEطول عمر و پارامترهای تولیدمثلی زنبور  B. hebetorپس از ذخیرهسازی حشرات کامل در دمای پنج درجه سلسیوس
برای مدت زمانهای مختلف
Table 2- Means (±SE) of longevity and reproductive parameters of B. hebetor after adults cold storage for different durations
at 5º C

اندازه دسته تخم (عدد

زادآوری (عدد

طول عمر ماده

طول دوره تخمگذاری

مدت زمان

طول عمر نر

تخم /الرو میزبان)

تخم/ماده/روز)

(روز)

(روز)

(روز)

ذخیرهسازی(روز)

Clutch size
)(eggs/host larva

Daily oviposition
)(eggs/female/day

Oviposition
)periods (day

Female
)longevity (day

Male longevity
)(day

Storage duration
)(day

3.54±0.18a
3.38±0.11a
3.55±0.12a
3.58±0.16a
3.71±0.14a

10.42±1.01a
8.59±1.02a
11.45±0.95a
9.74±1.27a
11.16±0.96a

11.0±1.45c
14.03±1.80bc
19.47±2.20a
15.72±1.97abc
18.50±1.55ab

16.7±2.2b
22.97±3.5ab
28.40±2.7a
26.20±3.3a
29.87±2.2a

4.70±0.67c
15.9±2.26ab
20.37±1.51a
16.80±1.90a
11.07±2.2b

0
7
14
21
30

Means followed by same letters in each column are not statistically different (LSD-test, P < 0.05).

جدول  -3تأثیر ذخیرهسازی حشرات کامل زنبور  B. hebetorدر سرما بر طول دوره نشوونمای مراحل نارس و درصد زنبورهای ماده در نتاج نسل
بعد
Table 3- Effect of cold storage of adult B. hebetor at 5º C on immatures developmental time and female percent of offspring in
F1 generation
( ±SEمیانگین) پارامترهای نشوونمایی
)Developmental parameters (Mean±SE

درصد زنبورهای ماده

طول دوره نشوونمای مراحل نارس

طول دوره نشوونمای مراحل نارس

مدت زمان

Female percent

در زنبور ماده (روز)

در زنبور نر (روز)

ذخیرهسازی (روز)

)Egg to female adult developmental time (day

Egg to male adult
)developmental time (day

Storage duration
)(day

12.80±0.06a
12.67±0.08a
12.23±0.06a
12.07±0.05a
12.37±0.07a

11.90±0.06a
12.77±0.06a
12.10±0.07a
12.13±0.06a
12.47±0.07a

0
7
14
21
30

68.87±5.45a
71.12±4.43a
62.59±3.93a
66.32±3.25a
61.44±3.44a

Means followed by same letters in each column are not statistically different (LSD-test, P < 0.05).

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثنرات ذخینرهسنازی حشنرات
کامل زنبور در یخچال فقط محندود بنه زنبورهنای وادند بنود و نتناج
حارل در نسل بعد تحت تأثیر ذخیرهسازی وادندین در یخچنال قنرار
ن رفتند .بهطوریکه بین طنول دورهی نشنوونمای مراحنل ننارس در
مدت زمانهنای مختلن ذخینرهسنازی اخنتالف آمناری معننیداری
مشاهده نشد ه F4, 145= 1.89, P>0.05و  F4, 145= 2.15, P>0.05به
ترتیا در زنبورهنای ننر و مناده  .مینان ین طنول دورهی نشنوونمای
مراحننل نننارس در تیمارهننای مختلنن از  11/9تننا  12/77روز در
زنبورهای نر و  12/07تا  12/8روز در زنبورهای مناده نوسنان داشنت
هجدول  . 3همانند طول دورهی نشنوونما ،نسنبت زنبورهنای مناده در
نتاج نسل بعد نیز تحت تأثیر ذخینرهسنازی وادندین در یخچنال قنرار
ن رفت ه F4, 70= 2.02, P>0.05و میان ین دررد زنبورهای ماده در

نتاج نسل بعد در محدودهی  68/87دررد در تیمنار شناهد تنا 61/44
دررد در تیمار  30روز نوسان داشت هجدول . 3

بحث
بنا توجنه بنه اهمینت زنبنور پارازیتوییند  B. hebetorدر کنتنرل
بیودوژیننک آفننات بادلودکنندار ،بننویژه کننرم غننوزهی پنبننه و گسننترش
روزافزون پرورش انبوه آن در انسکتاریومهای دودتی و خووری ایران
ه ، 1الزم است راهکارهایی به منظور ذخیرهسازی کارآمد و اقتونادی
این پارازیتویید در دماهای پایین ارایه شوند .مقاومت پارازیتوییندها بنه
سرما فرایند پیچیدهای است که موموعهی متنوعی از عوامل بیروننی
و درونی مانند دمای ذخیرهسازی ،طول مدت ذخیرهسنازی ،مرحلنهی
نشوونمایی و وضعیت تغذیهای آن را تحت تأثیر قرار منیدهنند ه. 16
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اگرمه دماهای بین رفر تا  15درجهی سلسیوس برای ذخینرهسنازی
پارازیتوییدها توریه شندهانند ه ، 16امنا از نظنر فننی بنرای رناحبان
انسکتاریومها و کشاورزان تأمین دمای پننج درجنه سلسنیوس هدمنای
یخچال راحتتر از دماهای دی ر میباشد و ذخیرهسازیهای زنبور B.
 hebetorاغلا در این دما انوام میگیرد ه . 1از سوی دی ر ،یکنی از
عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان تحمل پارازیتوییدها به سرما مرحلهی
نشوونمایی آنها گزارش شده است ه 4و  . 16بیشتر تالشهنا بنرای
ذخیرهسازی این زنبور در دماهای پایین بنر حشنرهی کامنل ه 12 ،1و
 13و شفیره ه 4 ،2و  36متمرکز بودهانند و گنزارشهنا در خونوص
ذخیرهسازی سایر مراحل نشوونمایی بسیار معدود میباشد ه 7و . 11
نتایج پژوهش حاضر در خووص ذخیرهسازی شفیرههای زنبور B.
 hebetorدر دمای یخچنال نشنان داد کنه متناسنا بنا طنول مندت
ذخیرهسازی ،ویژگیهای کیفی شفیرهها از جمله دررند تفنری و نینز
طول عمر ،قدرت تخم ذاری و نسبت زنبورهای مادهی خارج شنده از
آنها بهطور قابل توجهی کاهش یافتنند .اثنرات منفنی ذخینرهسنازی
شفیرهها در سرما بر ویژگیهای کیفی این زنبور در منندین پنژوهش
گزارش شده است ه 20 ،4و  . 36در پژوهش حاضنر ،دررند منرگ و
میر شفیرههایی که به مدت یک هفته درون یخچال ذخیره شده بودند
ه 7/33دررد بسیار کمتر از  70دررد گزارش شده توسط موسیپور و
همکاران ه 36بود .همچنین در مدتزمانهنای دو و سنه هفتنه نینز
دررد مرگ و میر شفیرهها در پژوهش حاضنر در مقایسنه بنا مقنادیر
گزارش شده توسط موسنیپنور و همکناران ه 36بسنیار کنمتنر بنود
ه 18/33دررد در مقابل  70دررد در تیمار دو هفتنه و  45/33دررند
در مقابل  80دررد در تیمار سه هفته  .در مقابل ،شدت اثنرات منفنی
ذخیرهسازی شفیرهها در یخچنال بنر طنول عمنر حشنرات کامنل در
پژوهش حاضر بیشتر از مقادیر گزارش توسط موسیپنور و همکناران
ه 36بود .بهطوریکه در پژوهش حاضر پس از یک هفته ذخیرهسازی
شفیرهها درون یخچال ،طول عمر حشرات کامل ننر و منادهی خنارج
شده از آنها بهطور قابلتوجه و معنیداری کاهش یافت در حنادیکنه
در پژوهش موسیپور و همکاران ه 36ن هداری شفیرهها تا دو هفتنه
درون یخچال بر طول عمر زنبورهای خارج شده تأثیر منفنی نداشنت.
این اختالفهنا ممکنن اسنت ناشنی از دو عامنل سنن شنفیرههنای
ذخیرهسازی شده و نیز دمای ذخیره شده باشنند .شنفیرههنای ذخینره
شده در پژوهش موسیپور و همکاران ه 36یکروزه بودند در حادیکه
در پژوهش حاضر ،شفیرههای پنج روزه در یخچال ذخینره شندند .بنه
عالوه میان ین دمای ذخیرهسازی در پژوهش موسنیپنور و همکناران
ه 36یک درجهی سلسیوس از پژوهش حاضر کمتنر بنود ه 4درجنهی
سلسیوس در مقابل  5درجهی سلسیوس که این موضوع نینز ممکنن
است موجا مرگ و میر بیشتر شفیرهها شده باشد.
نتایج پژوهش حاضر در خووص اثرات منفی سرما بر شفیرههنای
زنبننور  B. hebetorبننا یافتننههننای تمیمننی و اشننفق ه 48و عننادم و

همکاران ه 2انطباق بیشتری داشت که ممکن است به ددیل شباهت
بیشتر این مطادعات از نظر سن شفیرههای ذخیرهسازی شده و دمنای
ذخیرهسازی باشد .در این دو پژوهش ،شفیرههای مسنتر هسه تا مهار
روزه زنبنور  B. hebetorدر یخچنال هدمنای  5درجنهی سلسنیوس
ذخیره شدند و پس از یک ،دو و سه هفته ذخیرهسازی بهترتیا 10 ،6
و 24دررد شفیرهها از بین رفتند که این مقادیر در مقایسه با پژوهش
موسیپور و همکاران ه 36به یافتههنای پنژوهش حاضنر نزدینکتنر
میباشند .بهطور کلی به نظر میرسند بنا افنزایش سنن شنفیرههنای
ذخیرهسازی شده ،تحمل آنها به سرما و در نتیوه ،دررد تفری آنها
بیشتر می گردد هنر منند کنه تاییند قطعنی اینن فرضنیه بنه انونام
پژوهشهای مستقل بیشتری نیاز دارد.
نتایج پژوهش حاضر در خونوص امکنان ذخینرهسنازی حشنرات
کامننل زنبننور  B. hebetorدر یخچننال نشننان داد کننه متناسننا بننا
مدتزمان ذخیرهسازی ،جمعیت حشرات کامل نینز هماننند شنفیرههنا
دمار مرگ و مینر شندند و اینن تلفنات در زنبورهنای ننر بنه مینزان
قابلتوجهی از زنبورهنای مناده بنیشتنر بنود .در ذخینرهسنازیهنای
بلندمدت ه 45و  60روزه  ،همانند شفیرهها ،تقریبا رد دررد زنبورهای
نر و بیش از  80دررد زنبورهای ماده از بنین رفتنند .در حنادیکنه در
ذخیرهسازی یک ماهه ،بر خالف شفیرهها ،تقریبا  50دررند حشنرات
کامل ماده زننده ماندنند .از سنوی دی نر ،بنر خنالف شنفیرههنا کنه
ذخیرهسازی آنها در یخچال باعن کناهش مشنم یر طنول عمنر و
زادآوری حشرات کامنل خنارج شنده از آنهنا شند ،در ذخینرهسنازی
حشرات کامل ،سرما هیچ تأثیر منفی روی طول عمر و زادآوری افنراد
زنده مانده بر جای ن ذاشت و حتی طول عمر زنبورهای ذخینره شنده
در سرما در مقایسه با زنبورهای شاهد افنزایش قابنل تنوجهی یافنت.
پیامدهای منفی ذخینرهسنازی حشنرات کامنل زنبنور  B. hebetorو
پارازیتوییدهای دی ر در سرما در مطادعات متعددی گزارش شده اسنت
ه 21 ،17 ،13 ،9و  . 42تقریبننا در تمننام مطادعننات انوننام شننده در
خووص ذخیرهسازی حشرات کامل زنبور  B. hebetorدر سنرما ،اثنر
منفی سرما روی زندهمانی حشرات کامل گزارش شده است .در حنادی
که گزارشها در خووص اثرات منفی سرما روی سنایر ویژگنیهنای
زیستی و تودیدم لی زنبورهای پارازیتویید از جمله  B. hebetorهاثرات
زیرکشنده متناقض میباشند :در تعدادی از گزارشها بر خالف نتنایج
پژوهش حاضر ،اثرات زیرکشندهی سرما همانند کناهش طنول عمنر و
تخم ذاری بر حشرات کامل برخی از پارازیتوییدها گزارش شده است
ه 41 ،38 ،9 ،4و  . 43مننن و همکنناران ه 12و  13نشننان دادننند کننه
میننان ین تخم ننذاری زنبننور  B. hebetorپننس از ذخیننرهسننازی
طوالنیمدت حشرات کامل آن در سرما بنه طنور معننیداری کناهش
یافت .خادی شدن ذخایر غذایی و آبنی بندن و تومنع متابودینتهنای
سمی از دالیل احتمادی این کاهش گزارش شدهاند ه 12و  . 46شرایط
دمایی و فتوپریودی پرورش زنبور پیش از ذخیرهسازی در سرما نقنش
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مهمی در دررد تلفنات آن در طنول ذخینرهسنازی ایفنا منیکنند .در
پژوهش حاضر ،شرایط پرورش زنبنور پنیش از ذخینرهسنازی هدمنای
 26±2درجهی سلسیوس؛ رطوبت نسبی  50±5دررد و دورهی نوری
 16ساعت روشنایی به  8ساعت تاریکی یک شرایط غیردیناپوزه بنود
در حادیکه من و همکاران ه 13نشان دادند که پرورش این زنبنور در
دمننای بننین 17-20درجننهی سلسننیوس و دورهی نننوری  10سنناعت
روشنایی به  14ساعت تاریکی هشرایط دیاپوزی موجا بروز دیاپوز در
زنبور و در نتیوه ،افزایش تحمل آن به سرما و کاهش تلفات در حنین
ذخیرهسازی در دمای یخچال میشود .بهطور کلی ،با توجه به این که
زنبور  B. hebetorزمستان را به شکل حشره کامل سنلری منیکنند
ه 26و  28دذا حشرات کامل در مقایسه با شفیرهها به سرما مقناومتنر
میباشند ه. 50
از سوی دی ر ،نتنایج برخنی مطادعنات مربنوط بنه ذخینرهسنازی
حشرات کامل پارازیتوییدها در سرما ه 15 ،14و  27هماننند پنژوهش
حاضر عدم تنأثیر منفنی سنرما بنر زادآوری پارازیتوییندها را گنزارش
کننردهاننند .نتننایج پننژوهش حاضننر نشننان داد کننه پارازیتویینندهای
ذخیرهسازی شده در یخچنال در رنورت زننده مانندن از طنول عمنر
بیشتری برخوردار بودند .در برخی از مطادعات مربوط به بررسنی اثنر
تنشها بر پارازیتوییدها ه 5و  19از این پدیده تحنت عننوان واکننش
تیپ  Bیاد شده است که طی آن ،شدتهای باالی یک تنش محیطی
هم ل سرما پس از وقوع تلفات شدید در یک جمعیت ،باع گنزینش
بهتر افراد مقاومتر به سرما منیشنود و اینن افنراد هزنندهمانندههنا از
عملکرد بهتری از نظر طول عمر و تخم ذاری برخوردار میباشند.
بر اساس نتایج پژوهش حاضنر ،طنول مندت نشنوونمای مراحنل
نابادغ هتخم تا حشرهی کامل و نسبت جنسی در نتاج نسل بعد تحنت
تأثیر ذخیرهسازی زنبورهای وادد در سرما قرار ن رفتند که این موضوع
حاکی از آن بود که در ذخیرهسازی حشرات کامل زنبنور B. hebetor
در یخچال ،اثرات منفی سرما محدود به زنبورهای وادند ذخینرهسنازی
شده بودند و این اثرات به نتاج نسل بعد منتقل نشدند .همانند پژوهش
حاضر ،نتایج من و همکاران ه 12و موسیپنور و همکناران ه 37نینز
نشان داد که پس از ذخیرهسازی حشرات کامل  B. hebetorدر دمای
پایین ،نسبت جنسی زنبورهای خارج شده در نسنل بعند تحنت تنأثیر
سرما قرار ن رفت .من و همکاران ه 12نشان دادند کنه طنول مندت
نشوونمای مراحل نارس زنبور  B. hebetorتحنت تنأثیر سنرما قنرار
گرفت اما بین طول مدت ذخیرهسازی در سرما و طول مدت نشنوونما
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یک ارتباط خطی وجود نداشت .بنه عنالوه ،در نتنایج پنژوهش آنهنا
حداک ر اختالف طنول مندت نشنوونما در مندتزمنانهنای مختلن
ذخیرهسازی دو روز بود که این میزان اختالف در برنامههنای پنرورش
انبوه این زنبور قابل مشمپوشی میباشد.

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که ذخیرهسازی شفیرههای زنبور
 hebetorدر دمای پنج درجهی سلسیوس برای مندت زمنان بنیش از
یک هفته ،باع کاهش مشم یر دررد ظهور حشنرات کامنل و نینز
طننول عمننر و میننان ین تخم ننذاری زنبورهننای منناده گردینند .در
ذخیرهسازی یکهفتهای شفیرهها ،اگرمه دررد تفری آنها نسبت به
شاهد تغییر معنیداری نداشت اما طول عمنر و مینان ین تخم نذاری
زنبورهای خارج شده به میزان قابلتنوجهی کناهش یافنت .بننابراین،
ذخیرهسازی شفیرههای این زنبور در یخچال حتنی بنرای ینک مندت
زمان کوتاه هم قابنل تورنیه نمنیباشند .ادبتنه ،در انسنکتاریومهنا و
کلینیکهای گیاهپزشکی زنبور  B. hebetorبه شکل حشرهی کامنل
به کشاورزان تحویل داده میشود و ذخیرهسازی شنفیرههنا در بعینی
موارد خاص و اغلا با هدف حفت کلنی انوام منیگینرد کنه در اینن
رورت ،شفیرهها تا یک هفته قابل ذخیرهسنازی منیباشنند .از سنوی
دی ر ،مقایسه یافتههای این پژوهش با نتایج سایر پنژوهشهنا نشنان
داد که احتماال شفیرههای مسنتر ه 5روزه در مقایسه با شنفیرههنای
جوان هیکروزه به سرما مقاومتر هستند .همچننین ،بنه ددینل تلفنات
کمتر حشرات کامل در سرما و عدم تاثیر منفی دمای پایین بنر طنول
عمر و تخم ذاری زنبورهای ماده ،به نظر میرسد حشرات کامل اینن
زنبور در مقایسنه بنا شنفیرههنا بنرای ذخینرهسنازی در دمنای پنایین
مناساتر میباشند .بهطوریکه حشرات کامل این زنبور را میتوان تنا
یک هفته در دمای یخچال ذخیره کرد هبا مرگ و میر حدود  4دررد .
با این حال ،اگر ذخیرهسازی در سرما فقط به قود حفنت کلننی باشند
هنه فروش به کشاورزان جهنت رهاسنازی در مزرعنه  ،ذخینرهسنازی
حشرات کامل این پارازیتویید تا دو هفته هم قابل توریه میباشد زیرا
تلفات زنبورهای ماده پس از این مدت زمان به حدود  9دررد میرسد
که با وجود داشتن اختالف معنیدار با شاهد ،در پرورش انبوه و تواری
این زنبور قابل اغماض میباشد.
B.

منابع
1- Afshari A., and Nazari Fandokht E. 2019. Effect of sugar concentration and feeding duration on the cold
tolerance of Bracon hebetor Say adults. Plant Pest Research 8(4): 55-690. (In Persian with English
)abstract
2- Alam M.S., Alam M.Z., Alam S.N., Miah M.R.U., and Mian M.I.H. 2016. Effect of storage duration on

1399  بهار،1  شماره،34  جلد،)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي

42

the stored pupae of parasitoid Bracon hebetor (Say) and its impact on parasitoid quality. Bangladesh
Journal of Agricultural Research 41(2): 297-310.
3- Aliabadi A. 2015. Feeding and mating effects on cold-storage efficacy of Bracon hebetor Say
(Hymenoptera: Braconidae). M.Sc. Thesis. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural
Resources. (In Persian with English abstract)
4- Al-Tememi N.K., and Ashfaq M. 2005. Effect of low temperature storage on the fecundity and
parasitizing efficacy of Bracon hebetor (Say). Journal of Agricultural Research 43(2): 155-160.
5- Amice G., Vernon P., Outreman Y., van Alphen J., van and Baaren J. 2008. Variability in responses to
thermal stress in parasitoids. Ecological Entomology 33: 701-708.
6- Amir-Maafi M., and Chi H. 2006. Demography of Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) on
two pyralid hosts (Lepidoptera: Pyralidae). Annals of the Entomological Society of America 99: 84-90.
7- Anwar M., Zain ul Abdin Abbas S.K., Tahir M., Hussain F., and Manzoor A. 2016. Effect of cold storage
on the survival, sex ratio and longevity of ectoparasitoid, Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera:
Braconidae). Pakistan Journal of Zoology 48(6): 1775-1780.
8- Attaran M.R. 1996. Effect of laboratory hosts on biological attributes of parasitoid wasp Bracon hebetor
Say. M.S. thesis, Tarbiat Modarres University, Iran. (In Persian with English abstract)
9- Ayvaz A., Karasu E., Karaböحrklü S., and Tunçbilek A.S. 2008. Effects of cold storage, rearing
temperature, parasitoid age and irradiation on the performance of Trichogramma evanescens Westwood
(Hymenoptera: Trichogrammatidae). Journal of Stored Products Research 44: 232-240.
10- Bayram A., Ozcan H., and Kornosor S. 2005. Effect of cold storage on the performance of Telenomus
busseolae Gahan (Hymenoptera: Scelionidae), an egg parasitoid of Sesamia nonagrioides (Lefebvre)
(Lepidoptera: Noctuidae). Biological Control 35: 68-77.
11- Carrillo M.A., Heimpel G.E., Moon R.D., Cannon C.A., and Hutchison W.D. 2005. Cold hardiness of
Habrobracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae), a parasitoid of pyralid moths. Journal of Insect
Physiology 51: 759-768.
12- Chen H., Opit G.P., Sheng P., and Zhang H. 2011. Maternal and progeny quality of Habrobracon
hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) after cold storage. Biological Control 58: 255-261.
13- Chen H., Zhang H., Zhu K.Y., and Throne J. 2013. Performance of diapausing parasitoid wasps,
Habrobracon hebetor, after cold storage. Biological Control 64: 186-194.
14- Chen M., Han Z., and Wang R. 2005. A preliminary study on effects of cold storage on pupae of
Aphidius gifuensus Ashmead. Plant Protection 31: 41-43.
15- Chen W.L., Leopold R.A., and Harris M.O. 2008. Cold storage effects on maternal and progeny quality
of Gonatocerus ashmeadi Girault (Hymenoptera: Mymaridae). Biological Control 46: 122-132.
16- Colinet H., and Boivin G. 2011. Insect parasitoids cold storage: A comprehensive review of factors of
variability and consequences. Biological Control 58: 83-95.
17- Colinet H., and Hance T. 2010. Interspecific variation in the response to low temperature storage in
different aphid parasitoids. Annals of Applied Biology 156: 147-156.
18- Coudron T.A., Ellersieck M.R., and Shelby K.S. 2007. Influence of diet on long-term cold storage of the
predator Podisus maculiventris (Say) (Heteroptera: Pentatomidae). Biological Control 42: 186-195.
19- Desneux N., Pham-Delegue M.H., and Kaiser L. 2004. Effects of sub-lethal and lethal doses of lambdacyhalothrin on oviposition experience and host-searching behavior of a parasitic wasp, Aphidius ervi. Pest
Management Science 60: 381-389.
20- Farghaly H.T., and Ragab Z.A. 1993. Effect of low-temperature storage on pupae of Bracon hebetor Say
(Hymenoptera: Braconidae). Bulletin of Faculty of Agriculture, Cairo University, 44: 697-706.
21- Foerster L.A., Doetzer A.K., and de Castro L.C.F. 2004. Emergence, longevity and fecundity of
Trissolcus basalis and Telenomus podisi after cold storage in the pupal stage. Pesquisa Agropecuaria
Brasileira 39: 841-845.
22- Frere I., Balthazar C., Sabri A., and Hance T. 2011. Improvement in the cold storage of Aphidius ervi
(Hymenoptera: Aphidiinae) Europen Journal of Environmental Sciences 1: 33-40.
23- Ghimire M.N., and Phillips T.W. 2010. Suitability of different lepidopteran host species for development
of Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae). Environmental Entomology 39(2): 449-458.
24- Ghimire M.N., and Phillips T.W. 2010. Mass rearing of Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera:

43

...بررسی امکان ذخیرهسازي شفیرهها و حشرات كامل زنبور پارازیتویید

Braconidae) on larvae of the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae): effects of
host density, parasitoid density, and rearing containers. Journal of Stored Products Research 46: 214-220.
25- Hanna A.D. 1935. Fertility and tolerance of low temperature in Euchalcidia carybori Hanna
(Hymenoptera: Chalcidinae). Bulletin of Entomological Research 26: 315-322.
26- Huang X.F. 1986. Use of Habrobracon hebetor Say in granary pest control. Chinese Journal of
Biological Control 2: 78-80.
27- Ismail M., Vernon P., Hance T., and van Baaren J. 2010. Physiological costs of cold exposure on the
parasitoid Aphidius ervi, without selection pressure and under constant or fluctuating temperatures.
BioControl 55: 729-740.
28- Johnson J.A., Valero K.A., Hannel M.M., and Gill R.F. 2000. Seasonal occurrence of postharvested
dried fruit insects and their parasitoids in a culled fig house. Journal of Economic Entomology 93: 1380 1390.
29- Kostal V., Vambera J., and Bastl J. 2004. On the nature of pre-freeze mortality in insects: water balance,
ion homeostasis and energy charge in the adults of Pyrrhocoris apterus. Journal of Experimental Biology
207: 1509-1521.
30- Leopold R.A. 1998. Cold storage on insects for integrated pest management. In: Hallman, G.J.,
Denlinger, D.L. (Eds.), Temperature Sensivity in Insects and Application in Integrated Pest Management.
Westview Press, Boulder, pp. 235-267.
31- Leopold R.A. 2007. Colony maintenance and mass-rearing: using cold storage technology for extending
shelf-life of insects. In: Vreysen, M.J.B., Robinson, A.S., and Hendrichs, J. (Eds.). Area-Wide Control of
Insect Pests. Springer, Netherlands 149-162.
32- Mahi H., Rasekh A., Michaud J.P., and Shishehbor P. 2014. The biology of Lysiphlebus fabarum
(Braconidae, Aphidiinae) following cold storage of larvae and pupae. Entomologia Expermentalis et
Applicata 153: 10-19.
33- Mahi H., Rasekh A., and Shishehbor P. 2016. The effects of constant and fluctuating thermal regimes for
reducing chill injuries during cold storage of late-instar larva of Lysiphlebus fabarum (Hym.,
Braconidae). Journal of Plant Protection 30: 270-283. (In Persian with English abstract)
34- Mahi H., Rasekh A., and Shishehbor P. 2014. Cold storage of bisexual population of Lysiphlebus
fabarum (Braconidae: Aphidiinae). Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture) 37 (2): 66-78. (In
Persian with English abstract)
35- Mansour A.N. 2017. Influence of cold storage on some biological aspects of the gregarious parasitoid,
bracon hebetor (Say) (hymenoptera: Braconidae). Egyptian Journal of Biological Pest Control 27: 205210.
36- Mousapour Z., Askarianzadeh A., and Abbasipour H. 2014. Effect of cold storage of pupae parasitoid
wasp, Habrobracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae), on its efficiency. Archives of
Phytopathology and Plant Protection 47(8): 966-972.
37- Mousapour Z., Askarianzadeh A., and Abbasipour H. 2015. Cold storage of adult parasitoid wasp,
Habrobracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) and the flour moth larvae, Anagasta kuehniella
(Zeller) at 12°C. Plant Pest Research 5(3): 17-29. (In Persian with English abstract)
38- Nadeem S., Ashfaq M., Hamed M., and Ahmed S. 2010. Optimization of short and long term storage
duration for Trichogramma chilonis (Ishii) (Hymenoptera: Trichogrammatidae) at low temperatures.
Pakistan Journal of Zoology 42(1): 63-67.
39- Najafi Navaei I., Taghizadeh M., Javanmoghaddam H., Oskoo T., and Attaran M.R. 2002. Efficiency of
parasitoid wasps, Trichogramma pintoii and Habrobracon hebetor against Ostrinia nubilalis and
Helicoverpa sp. on maize in Moghan. Proceedings of the 15th Iranian Plant Protection Congress. Razi
University of Kermanshah, Iran, p.327.
40- Okine J.S., Mitchell E.R., and Hu G.Y. 1996. Low temperature effect on viability of Diadegma insulare
(Hymenoptera: Ichneumonidae) pupae and effect of this parasitoid on feeding rate of diamondback moth
larvae (Lepidoptera: Plutellidae). Florida Entomologist 79: 503-509.
41- Ozder N. 2004. Effect of different cold storage periods on parasitization performance of Trichogramma
cacoeciae (Hymenoptera, Trichogrammatidae) on eggs of Ephestia kuehniella (Lepidoptera, Pyralidae).
Biocontrol Science and Technology 14(5): 441-447.
42- Pitcher S.A., Haffmann M.P., Gardner J., Wright M.G., and Kuhar T.P. 2002. Cold storage of

1399  بهار،1  شماره،34  جلد،)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي

44

Trichogramma ostriniae reared on Sitotroga cerealella eggs. BioControl 47: 525-535.
43- Rundel B.J., Thomson L.J., and Hoffmann A.A. 2004. Effects of cold storage on field and laboratory
performance of Trichogramma carverae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) and the response of three
Trichogramma spp. (T. carverae, T. nr. Brassicae, and T. funiculatum) to cold. Journal of Economic
Entomology 97(2): 213-221.
44- Saadat D., Bandani A.R., and Dastranj M. 2014a. Comparison of the developmental time of Bracon
hebetor (Hymenoptera: Braconidae) reared on five different lepidopteran host species and its relationship
with digestive enzymes. European Journal of Entomology 111(4): 495-500.
45- Saadat D., Seraj A.A., Goldansaz S.H., and Karimzadeh J. 2014b. Environmental and maternal effects on
host selection and parasitism success of Bracon hebetor. BioControl 59:297-306.
46- Salt R.W. 1961. Principles of insect cold-hardiness. Annual Revew of Entomology 6: 55-74.
47- SAS Institute Inc. 2002. SAS System for Windows Version 9.0, Cary, NC, USA.
48- Saxena H., Ponnusamy D., and Iquebal M.A. 2012. Seasonal parasitism and biological characteristics of
Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae): a potential larval ectoparasitoid of Helicoverpa
armigera (Lepidoptera: Noctuidae) in a chickpea ecosystem. Biocontrol Science and Technology 22(3):
305-318.
49- Tezze A.A., and Botto E.N. 2004. Effect of cold storage on the quality of Trichogramma nerudai
(Hymenoptera: Trichogrammatidae). Biological Control 30: 11-16.
50- Uwais A., Xu J.J., Yang X.R., He J., Tursun Guo W.C., Xu Y.Q., and Wei Y.Q. 2006. Preliminary test of
controlling Helicoverpa armigera and Ostrinia furnacalis with Habrobracon hebetor in fields. Chinese
Journal of Biological Control 22: 155-157.
51- Yazdanian M., Haddad Irani Nejad K., and Mashhadi Jafarloo M. 2005. Determining the number of
larval instars of the Mediterranean flour moth, Anagasta kuehniella (Lepidoptera, Phycitidae) in
laboratory conditions. Agricultural Science 15: 45-54. (In Persian with English abstract)

of Plant زنبور
Protection
45Journal
...پارازیتویید
بررسی امکان ذخیرهسازي شفیرهها و حشرات كامل

)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي

Vol. 34, No. 1, Spring 2020, P. 33-46

33-46 . ص،1399  بهار،1  شماره،34 جلد

Cold Storage Possibilities of Pupae and Adults of a Parasitoid Wasp,
Bracon hebetor Say
A. Afshari1*- E. Hamzehpour Chenari2- A. Iraji3
Received: 11-09-2019
Accepted: 04-03-2020

Introduction: Bracon hebetor Say is a well-known cosmopolitan ectoparasitoid that attacks larvae of the
various lepidopteran pests, in both grain storage and field conditions. This parasitoid mass-reared on Anagasta
kuehniella (Zeller) larvae in many insectaries of Iran and released annually into cotton, soybean, tomato and
maize fields especially to control Helicoverpa armigera (Hübner) in augmentative biological control programs.
Cold storage has been considered as an important part in augmentative biological control programs. This
technique enables insectaries to store a sufficient number of biocontrol agents for a prolonged period, thus
allowing the release of natural enemies concurrent with the critical stages of the pest and minimizing the cost of
insect colony maintenance when they are not in demand. In an effort to improve the techniques used in the mass
rearing and release of this parasitoid we assessed the storage feasibility of pupa and adult stages of this wasp at a
low temperature and the effects of cold storage on its biological and reproductive parameters.
Materials and Methods: B. hebetor adults were initially obtained from a commercial insectarium in Gorgan,
northern Iran and reared on Anagasta kuehniella (Zeller) larvae as factitious host for about five generations. Cold
storage experiments were carried out on pupal and adult stages of parasitoid separately. Five hundred 5-days old
pupae and five hundred couples of both sexes (female and male) of one-day-old adult parasitoids were collected
from the colony and divided into ten groups of 50 parasitoids. Each group (considered as a replication) was
released into plastic vials separately, fed adults for 24 hours with a 30% honey solution and then stored in a
refrigerator (5±1˚C, and full darkness) for 7, 14, 21, 30, 45, and 60 days. Vials of non-refrigerated control groups
were kept at 26±1˚C, 60±5% RH, and a photoperiod of 16L: 8D h. After each storage period, the pupa eclosion
percent and adult mortality percent were subsequently assessed. To evaluate the effect of cold storage on
longevity and fecundity of parasitoid, 30 female-male pairs were chosen randomly from the emerging adults (in
pupae cold storage experiment) or surviving adults (in adults cold storage experiment), and each pair was placed
in a plastic vial separately. Daily, the paired wasps in each container were provided 10 last instars A.kuehniella
larvae on a piece of paper, as well as several drops of honey solution. The number of eggs laid was recorded on a
daily basis until the female parasitoids died. To evaluate the effect of cold storage on parasitoid performance in
the next (F1) generation, 50 newly laid eggs of parasitoid were removed from parasitized host larvae, placed in
10 cm diameter petri dishes individually (one egg/dish) and allowed to develop to adult stage. Developmental
time (the period from egg to adult emergence) was recorded for male and female progeny separately and sex
ratio (female percentage) of emerging adults was then determined. All experiments were carried out using a
completely randomized design (CRD) and data were analyzed using one-way ANOVA and LSD test.
Results and Discussion: Eclosion rate of cold-exposed pupae decreased significantly with increasing cold
storage duration. After 7 days of cold storage, about 93 percent of pupae were emerged, whereas all pupae died
and no adult wasp was emerged, after 30 days of cold storage. However, cold storage of pupae even for a short
duration (e.g. 7 days), had a significant adverse effects on longevity, fecundity and sex ratio of emerged adult
parasitoids and means of these parameters were reduced by 55.8, 53.4 and 20%, respectively, compared to
unstored control pupae. In adult cold storage experiment, survival rate of both male and female parasitoids was
reduced significantly, according to cold duration. Adult mortality percent increased with storage duration and
reached 100 and 97.14 % in 60 days storage of male and female parasitoids, respectively. One week storage at
5˚C resulted in 4.42 percent mortality in females which was not significantly different from that of the control.
Cold storage duration had no adverse effect on the longevity of both male and female parasitoids. Reproductive
parameters including mean of daily oviposition (eggs/day/female) and clutch size (eggs/larva) were also not
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significantly affected by cold storage durations. Low temperature storage of parental parasitoids had no
significant effect on developmental time (the period from egg to adult emergence) and sex ratio in the F 1
generation. Developmental time of progeny had a little variation among the treatments and changed from 11.9
to12.77 days in male and 12.07 to 12.8 days in female progeny.
Conclusion: Cold storage of pupae even for a short period, reduced significantly their eclosion rate and
longevity and fecundity of adults emerged from these cold-exposed pupae. Cold storage of adult B. hebetor,
affected negatively their survival, whereas other fitness traits such as longevity, fecundity, developmental time
and sex ratio were not significantly reduced after cold storage. In conclusion, B. hebetor pupae is not
recommended to be stored at low temperature, even for a short period but adult parasitoids can be cold stored for
up to 7 days, with negligible mortality (4.41 %). The results of this study can be used in parasitoid mass rearing
and cold storing in insectaries.
Keywords: Biological control, Bracon hebetor, Cold storage
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