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Ephestia kuehniellaآردهاي غذایی مختلف بیدتأثیر رژیم Zeller بر خصوصیات
Habrobracon hebetorپارازیتوئیدزنبور زیستی و پارامترهاي جدول زندگی  Say

(Hymenoptera: Braconidae)در شرایط آزمایشگاهی
3یو هاجر فعال محمدعل*2برشهیشزی، پرو1نسبيزهرا مهد

اهوازدچمرانیدانشگاه شه،يدانشکده کشاورز،یاهپزشکیگروه گ،یارشد رشته حشره شناسیسابق کارشناسيجودانش-1
اهوازدچمرانیدانشگاه شه،يدانشکده کشاورز،یاهپزشکیگروه گ،یاستاد حشره شناسنویسنده مسوول:- *2
اهوازدچمرانیدانشگاه شه،ينشکده کشاورزدا،یاهپزشکیگروه گ،یحشره شناسرشته ارشدیسابق کارشناسيدانشجو-3

30/1/93تاریخ پذیرش:13/7/92: تاریخ دریافت

چکیده

Habrobraconپارازیتوئیددر این مطالعه خصوصیات زیستی و پارامترهاي جدول زندگی زنبور 

hebetor Say در شرایطی که الروهاي میزبان آنEphestia kuehniella Zellerغذایی هاي از رژیم
مختلف (آرد گندم، جو، برنج، سویا+گندم، سویا، ذرت) تغذیه کرده بودند، در طی سه نسل بررسی 

هاي غذایی مذکور در نسل روي رژیمH.hebetorمادهگردید. طول دوره رشد پیش از بلوغ زنبور
اي پیش از بلوغ روز بود. نرخ بق44/12و17/11، 62/11، 60/11، 09/12، 24/11سوم به ترتیب برابر با 

درصد 71/0و78/0، 87/0، 74/0، 66/0، 71/0هاي فوق در نسل سوم به ترتیب برابر با زنبور روي رژیم
تغذیه شده با رژیم هاي غذایی روي الروهاي نسبت جنسی (درصد ماده) زنبور در نسل سوم وبود. 

هاي غذایی روي رژیمدرصد بود. 04/35و 55/36، 31/31، 5/20، 34/48، 86/35مذکور به ترتیب برابر با 
و 86/33، 96/28، 53/33، 03/34، 60/39فوق الذکر طول عمر زنبورهاي ماده در نسل سوم به ترتیب 

و 96/505، 77/548، 46/702، 68/708، 88/921روز، میانگین تخم کل در نسل سوم به ترتیب 80/38
و 257/0، 248/0، 216/0، 255/0، 267/0یب نرخ ذاتی رشد در نسل سوم به ترتو عدد تخم، 76/597

رژیم غذایی گندم به عنوان بهترین رژیم غذایی الرو بید آرد بر اساس نتایج به دست آمده، بود. 228/0
شود.توصیه میH.hebetorبراي رشد و تولیدمثل 

ایی، هاي غذ، رژیمHabrobracon hebetor Say ،Ephestia kuehniella Zellerکلید واژه ها:
زندگیخصوصیات زیستی، جدول

مقدمه
اقتصاددرمهممحصولدوفرنگیگوجهوذرت
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ند.هستNoctuidaeخانوادهبهمتعلقپولکدارانبال
قوزه یکی از آفات مهم و مشترك این دو محصول کرم 

Helicoverpa armigeraپنبه Hubner است که
.دهدبه ویژه میوه این دو محصول را مورد حمله قرار می

فرنگی عالوه بر تغذیه گوجهالروهاي این آفت در روي
باعث رشد قارچ مولد دوده ،و سوراخ کردن آناز میوه

در نتیجه شده و اي تغذیهیا فوماژین در محل سوراخ 
ي الروهاذرت،در مزارع.گردندها میموجب فساد میوه

-ها یا گلها، درون قیفاین آفت به طور اتفاقی از برگ

از کاکل نهاکنند. اما تغذیه اصلی آهاي نر تغذیه میآذین
الروها بالفاصله بعد از ذرت انتهاي بالل است.هايو دانه

کنند که عالوه بر خسارت ظهور تغذیه خود را آغاز می
هاي ناشی از ورود توانند باعث آلودگیمستقیم می

شده و خسارت هاي مورد تغذیهها به داخل اندامپاتوژن
هاي گذشته براي در سالمستقیم را نیز سبب گردند.غیر

استفاده شده مختلفآفت از سموم شیمیاییمبارزه با این 
؛ خانجانی، 1379(سلیمان نژادیان و عظیمی، است

1383.(
رویه با آشکار شدن خطرات مربوط به کاربرد بی

سموم، از به بروز مقاومت در آفات نسبت جمله سموم از 
بقایاي سموم در وجود بین رفتن دشمنان طبیعی، 

زیست محصوالت کشاورزي و خطرات مختلف 
چوب رویکرد مدیریت محیطی، مبارزه با آفات در چهار

در .استتلفیقی آفات مورد توجه و تأکید قرار گرفته 
کنترل شامل کاربرد تلفیقی مبارزه همین رابطه 

، 1(دنتسموم انتخابی نیز توصیه شده استبیولوژیکی و
حجم زیادي از استان خوزستاندر از آنجایی که ).1385

این آفت به شودمیمصرف لیه کرم قوزه سموم بر ع
باسیلوس ، پیرتروئیدهاي مصنوعی،یسموم کاربامات

شده ارگانوفسفره و اندوسولفان مقاومینجنسیس، تور
توصیه رواز این). 1379(سلیمان نژادیان و عظیمی، است

1- Dent

کنترل که براي کنترل این آفت از روش شده است
.ده شوداستفاشیمیایی)- بیولوژیکی(تلفیقی

یکی از عوامل کنترل بیولوژیکی مهمی که براي 
.Hمبارزه با armigeraدر مزارع ذرت و گوجه-

فرنگی در ایران و جهان کاربرد داشته است، زنبور
Habrobracon hebetorپارازیتوئید  Say بوده

این حشره یک پارازیتوئید خارجی تجمعی است . است
. کندداران حمله میلکپواز بالگونهکه به الرو  چندین 

ماده این زنبور معموالً ابتدا الرو میزبان خود را با تزریق 
فلج نماید که از تخمریز خود ترشح مینوعی ماده سمی 

کند و سپس تعداد متغیري از تخم را روي بدن یا می
حاضر حال در دهد.مینزدیک بدن الرو فلج شده قرار 

دین انسکتاریوم این زنبور پارازیتوئید به وسیله چن
تولید و براي مبارزه استان خوزستانخصوصی در سطح 

پولکدار آفت هاي بالبا آفات مختلف از جمله الرو
پولکدار آفت ذرت و هاي بالانباري و به ویژه الرو

(سلیمان نژادیان گیرد فرنگی مورد استفاده قرار میگوجه
).1379و عظیمی، 

معموالً به چهار ها پرورش حشرات در انسکتاریوم
استفاده از گیاهان )1(طریق انجام می شود که شامل 

، هاي گیاهی برداشت شدهاستفاده از قسمت) 2(زنده، 
یها یا سایر محصوالت گیاهها، میوهاستفاده از غده)3(

.باشدهاي غذایی آماده شده میاستفاده از رژیم)4(و 
ترین منابع هاي غذایی آماده شده آسانترین و راحترژیم

غذایی هستند و مشکالت مربوط به استفاده از گیاهان 
با این حال .ندارنداهاي مختلف گیاهی رزنده و قسمت

هاي غذایی براي حشرات مشکل پسند و تهیه رژیم
).1999، 2است (اتزل و لگنرحساس بسیار دشوار

یفیت و غذایی توجه به کهايدر هنگام تهیه رژیم
به عبارت دیگر د.اهمیت دارکمیت غذا بسیار

غذایی حائز اهمیت خصوصیات شیمیایی و فیزیکی رژیم
در حال حاضر براي ). 1999اتزل و لگنر، (زیادي است

2- Etzel & Legner
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.Hپرورش انبوه زنبور hebetor آردبیداز الرو
Ephestia kuehniella Zellerعنوان میزبان به

غذایی ژیماز رنیز آرد بیدبراي پرورش. شوداستفاده می
مطالعات نشان داده است که .شوداستفاده میآرد گندم

کمیت و کیفیت مواد غذایی میزبان بر دوره رشد، اندازه 
بالغین، طول عمر، زادآوري و نسبت جنسی نوزادان 

، 1(تیلمن و کیتگذارد زنبورهاي پارازتیوئید تأثیر می
1993.(

جامعی تاکنون مطالعه دهد که بررسی منابع نشان می
هاي غذایی مختلف میزبان بر رشد ودر مورد تأثیر رژیم

.Hمثل زنبور تولید hebetorاین ربناب. انجام نشده است
غذاییهايمرژیتأثیري مطالعههدفاین آزمایش با 

.Eآردبیدمختلف kuehniella ،شامل (آرد گندم
بر روي جو، برنج، ذرت، سویا و سویا+گندم) 

و پارامترهاي جدول زندگی زنبور خصوصیات زیستی 
H. hebetor.انجام شد

هامواد و روش

E.kuehniellaآرد بیدپرورش 

.Eتهیه کلنیبراي  kuehniella هاي تخم، ابتدا
پره از انسکتاریوم حفظ نباتات استان خوزستان این شب

-بیدهاي حاصل از خریداري شد. به منظور پرورش تخم

.Eآرد kuehniellaبه ازاي رد گندم استفاده شد.از آ
هاي این آفت به گرم از تخم5/0هر کیلوگرم آرد، 

صورت یکنواخت روي سطح آرد پخش گردید و براي 
آرد و ایجاد تهویه، مقداري الرو بیدرشد و نمو بهتر 

(نیم کیلو بلغور به ازاي یک کیلو آرد گندم)بلغور گندم
اي پالستیکی هبه آرد اضافه شد. براي پرورش، از تشت

استفاده شد. متر سانتی20وعمق متر سانتی60به قطر 
درجه 26±1آرد دماي بیدشرایط محیطی الزم براي رشد 

و دوره درصد65±10گراد، رطوبت نسبی سانتی
هاي آلوده شده ساعت بود. ظرف8:16روشنایی:تاریکی 

1- Tillman & Cate

ي هاتحت شرایط فوق در داخل قفسهآردبیدبا تخم 
دانشکده یشناسدر آزمایشگاه حشرهموجود چوبی

جهت گذراندن دوره الروي قرار داده شدند. کشاورزي 
تخم و تفریخمین رطوبت مورد نیاز جهت أبه منظور ت

ي مرطوب شده جلوگیري از خشک شدن آن، از پارچه
روزانه هااین پارچه.استفاده شدهاپوشاندن تشتجهت 

از آب براي هاي پرشد و همچنین از ظرفدار مینم
مین رطوبت مورد نظر استفاده و رطوبت توسط أت

گیري شد. سنج اندازهرطوبت
آرد بیدالروهاي رشد ،روز35حدود بعد از گذشت 

. ندکامل شده و براي پرورش زنبور براکون استفاده شد
که از الروها در طول زمان استفاده شود، براي این

ه و به یخچال با اي پیچاندمحتواي تشت را داخل پارچه
گراد منتقل گردید و بر حسب درجه سانتی11دماي 

و میزان نیاز روزانه، الروها با دست از داخل آرد جدا 
گرفت.مورد استفاده قرار می

.Hپرورش زنبور hebetor

.Hهايزنبور hebetor مورد استفاده در این
آزمایش، از انسکتاریوم حفظ نباتات استان خوزستان تهیه 

ردید. این زنبورها بر روي الروهاي سن پنجم کامال گ
.Eرشد یافته kuehniella دیش هایی با قطر پتريدر

یک به منظور تهویه . شدندمتر نگهداري سانتی10
ي دیش ایجاد پترمتر در درب سانتی4سوراخ به قطر 

به این . شده بودو به وسیله ي توري ریز پوشیده شده
عدد الرو سن 10ري تعداد پتمنظور ابتدا در هر 

جفت زنبور نر و 5آرد قرار داده و سپس بید(پنجم)آخر
قطره عسل ها چندماده به آن اضافه شد. براي تغذیه زنبور

یده شد. پس از یساب پتريدر سطح داخلی درخالص 
گذاري زنبور بر روي الروها، ساعت و تخم24گذشت 

یک خارج و به زنبورها به وسیله ي اسپیراتور از پتري 
هاي حامل والر.شدندپتري جدید با همان شرایط منتقل 

گراد و درجه سانتی26±1زنبور در دماي هاي تخم
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8:16و دوره روشنایی:تاریکی درصد65±10رطوبت 
.بالغ نگهداري شدنداتساعت تا ظهور حشر

غذاییهايرژیم
هاي غذایی مختلفی جهت انجام این آزمایش از رژیم

ها شامل آردهاي برنجفاده گردید. این رژیماست
)Oryza sativa(و )، جHordium vulgare ،(

Zea(ذرت maysگندم ،()Triticum aestivum ،(
و درصد) 50() و مخلوط سویاGlycine max(سویا

از بازاربه صورت آمادهبود. این آردها درصد)50(گندم
ترتیب کلنیبدینخریداري و مورد استفاده قرار گرفت.

هاي آرد روي هرکدام از این رژیمبیدهاي جدیدي از 
غذایی پرورش یافت. 

.Eهاي غذایی بودن رژیممناسب kuehniella

.Hبراي رشد و تولید مثل زنبور hebetor

پرورش سه نسل زنبور بافوق هايآزمایش
10پارازیتوئید انجام شد. براي پرورش نسل اول، حدود 

هاي آرد که روي هرکدام از رژیمبیدپنجم عدد الرو سن 
ساعت 2- 3به مدت بودندیافتهپرورشمذکورغذایی 

ي دیش به پترهمراه با پنج جفت زنبور نر و ماده در یک 
تکرار 10این آزمایش در متر گذاشته شد. سانتی10قطر 

عدد از الروهاي پارازیته 20بعد از این مدت انجام شد. 
عدد پتري دیش گذاشته 20انه در شده به صورت جداگ

. به این ترتیب که داخل هر پتري دیش یک عدد شدند
قرار داده شد و روي هر الرو تنها یک عدد بیدآرد الرو 
ها حذف شدند. سپس گذاشته شد و سایر تخمباقی تخم 
هاي حاوي الروهاي پارازیته شده در درون پتري

و رطوبت گراد درجه سانتی26±1انکوباتور با دماي 
8:16ي روشنایی:تاریکی و دورهدرصد65±10نسبی 

ها به طور ساعت گذاشته شدند. سپس رشد این تخم
شد و دوره رشد از تخم تا بلوغ مشاهده و بررسیروزانه 

براي بررسی بقاء پیش از بلوغ و نسبت یادداشت شد. 
هاي شده با رژیمآرد تغذیهعدد الرو بید20جنسی تعداد 

ها قرار پارازیتوئیدتلف که قبالً در معرض غذایی مخ

بودند در درون یک پارازیتوئیدگرفته و حامل یک تخم 
- متر گذاشته شدند. این پتريسانتی10پتري دیش به قطر 

ها هرکدام به عنوان یک تکرار در نظر گرفته شد و در 
ها مانند مجموع پنج تکرار تهیه شد. سپس این پتري

درون یک انکوباتور با دماي قسمت اول آزمایش در
درصد65±10و رطوبت نسبی گراددرجه سانتی1±26

ساعت گذاشته شدند.8:16و دوره ي روشنایی:تاریکی 
و میزان بقاءدر پایان تعداد زنبورهاي خارج شده شمارش

و نسبت جنسی آنها تعیین شد.

(باروري) و تخمعمر و میزان ي طولبراي مطالعه
.Hدول زندگی زنبور پارامترهاي ج hebetor بدین

آرد بیدترتیب عمل شد که ابتدا دو عدد الرو سن پنجم 
هاي غذایی مورد نظر پرورش که روي هرکدام از رژیم

متر سانتی10در درون یک پتري دیش به قطر بودندیافته
قرار گرفتند. سپس یک جفت زنبور نر و ماده با عمر 

بررسی رشد پیش از ساعت که از آزمایش24کمتر از 
شدندبه درون پتري دیش وارد بودنددست آمده هببلوغ

آرد تخمریزي بیدساعت روي الروهاي 24و براي مدت 
یده شد تا یقطره عسل به درون پتري دیش ساچند . کردند

گیرد. در صورت مرگ رقراها زنبوريمورد استفاده
. شدبا عمر مشابه جایگزیننرزنبور نر یک عدد زنبور 

ساعت زنبورها از پتري دیش خارج و به درون 24پس از 
الرو سن پنجم جدید دو عددیک پتري جدید که حاوي 

، گذاشته شدند. این عمل تا مرگ زنبور ماده ادامه بود
هاي گذاشته شده توسط . در هر روز تعداد تخمیافت

-هاي پرورشتخمترتیب زنبور ماده شمارش شد. بدین

الروها، زنبورهاي نسل دوم را تشکیل یافته روي این 
.Hنسل سوم زنبورهاي .دادند hebetorباال و همانند

حاصل نسل دوم هاي زنبورهاي حاصل ازبه وسیله تخم
زنبور متوالیآزمایشات مذکور براي سه نسل شد. 

. سپس نتایج سه نسل باهم مقایسه شدپارازیتوئید تکرار 
.شدند
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زندگیتشکیل جدول
جدول زندگی به عنوان یک روش قابل امروزه

اطمینان براي تعیین بهترین زمان مبارزه با آفات و از ابزار 
، 1رود (چیي جمعیت آفات به شمار میمهم در مطالعه

1990.(
جدول زندگی سنتی که بر اساس جنس ماده ساخته 

شود تنها با در نظر گرفتن سن موجودات و بدون در می
هاي شوند. در دموگرافیه مینظر گرفتن جنس نر تهی

) به 1948، 4؛ بیرچ1945، 3؛ لسلی1942، 2مرسوم (لویس
هاي رشدي طور کلی جمعیت نرها و تفاوت طول دوره

). 2003، 5شود (چی و یانگبین افراد نادیده گرفته می
هاي رشد و نمو بین افراد، در تنوع و گوناگونی در نرخ

ود و حذف این شبسیاري از موجودات زنده مشاهده می
هایی منجر به بروز اشتباه در تجزیه و چنین گوناگونی

؛ چی و یانگ، 1988شود (چی، تحلیل جدول زندگی می
). نادیده گرفتن جنسیت افراد مورد مطالعه در 2003

تدوین جدول زندگی نیز منجر به بروز اشتباهاتی در 
هاي )، لذا در سال1988شود (چی، نتایج تحقیق می

ي رشدي دو مرحله- جدول زندگی سن1988و 1985
-هاي متنوع رشد و نمو و همبا همسان کردن نرخ6جنسی

چنین با در نظر گرفتن هر دو جنس نر و ماده ابداع شد 
دست هاي خام به). در این روش داده1985، 7(چی و لیو

جدول زندگی بر اساس تئوري هايآمده از آزمایش
ي (زیستی) دوجنسی ي رشدمرحله- جدول زندگی سنی

) Two SEX-MS Chartبا استفاده از نرم افزار (
).2005گیرند (چی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می

ي رشدي مرحله- برتري روش جدول زندگی سن
در نظر گرفتن باي اولدوجنسی نر و ماده در درجه

1- Chi
2- Lewis
3- Leslie
4- Birch
5- Chi & Yang
6- Age-Stage two-sex Life table
7- Chi & Liu

با تغییرات رشد و نمو در افراد مختلف و در مرحله بعد 
ها، نرها، افراد نابالغی جمعیت (مادهدر نظر گرفتن کل

میرند) است (چی و که قبل از رسیدن به سن بلوغ می
).1988؛ چی، 2003یانگ، 

: نرخ بقاي (Sxj)پارامترهاي جدول زندگی شامل 
: مرحله j: سن زنبور (روز) و x(8ویژه مرحله سنی

(دوره) رشدي زنبور است).
(fxj)9: زادآوري ویژه مرحله سنی

(Lx)10: نرخ بقا ویژه سنی

(mx)تعداد نتایج ماده ویژه 11: زادآوري ویژه سنی)
سنی هر ماده).

(rm)عبارت است از 12: نرخ ذاتی افزایش جمعیت :
نرخ افزایش طبیعی در یک جمعیت بسته که به مدت 

ثابتی داشته 13طوالنی زادآوري و مرگ و میر ویژه سنی
تعداد افراد و به یک جمعیت پایدار نزدیک شده است. (

اي که به ازاي هر فرد ماده در هر روز به جمعیت ماده
شوند).اضافه می
(λ)نشانگر مقداري 14: نرخ متناهی افزایش جمعیت :

است که جمعیت پایدار هر روز نسبت به روز قبل افزایش 
خواهد یافت. 

re1 

(GRR)داد : متوسط تع15: نرخ ناخالص تولیدمثل
نتایج ماده تولید شده توسط یک فرد ماده در طول عمر 

آید:دست میکه از این رابطه به





b

xa
xmGRR

8- Age-Stage Specific Survival rates
9- Age-Stage Specific fecundity
10- Age-Specific Survival rates
11- Age-Specific fecundity
12- Intrinsic rate of increase
13- Age-Specific mortality
14- Finite rate of increase
15- Gross reproductive rate
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(Ro)عبارت است از 1: نرخ خالص تولیدمثل :
متوسط تعداد نتایج ماده تولید شده توسط یک فرد ماده 

آید:دست میبا احتمال بقاي آن فرد که از این رابطه به





b

xm
xa

xo LR

(T)زمان الزم براي 2: متوسط مدت زمان یک نسل :
Ro.برابر شدن جمعیت است

r

Rln
T o

با 3یولر- نرخ ذاتی افزایش جمعیت از معادله لوتکا
محاسبه شد.صفرشاخص سن از 

1e
0

1)r(x- 






x
xxmL

پارامترهاي جمعیت (نرخ ذاتی رشد جمعیت، نرخ 
- خالص، متوسط مدت زمان یک نسل) را میتولیدمثل 

هاي جدید محاسبه کرد.توان با این نظریه
: این ساختار به صورت 4ساختار مرحله سنی جنس) 1

مشخص شده است.N5یک ماتریکس سه بعدي 
و (F)اولین قسمت مربوط به جمعیت ماده است 

و سومین قسمت افرادي (M)دومین قسمت جمعیت نر 
اند و جنسیت ي بلوغ مردهرسیدن به مرحلهرا که قبل از

-nاینجا کند. درمشخص می(N)ها معلوم نیست آن

(i,j,x)، از ماتریکسN عبارت است از تعدادي از افراد
.x، جنس j، مرحله رشدي iسن 

در سه notepadها را در در این برنامه ابتدا داده
بل از (ناشناخته= تلفات قN(نر) و M(ماده) Fسطح 

کنیم.بلوغ) وارد می

نرخ رشد، نرخ رشد و نمو و زادآوري ویژه )2
مرحله سنی:

1- Net reproductive rate
2-Mean generation time
3- Euler-Lotka equation
3- Age-Stage-Sex
4- Three-dimensionsl matrix N

)، نرخ رشد Gنرخ رشد ویژه مرحله سن (ماتریکس 
) و زادآوري Dو نمو ویژه مرحله سن (ماتریکس 

اند. هاي اساسی در جدول زندگی) از دادهf(ماتریکس 
تولد تا ي ترسیم جدول زندگی ازها به وسیلهاین داده

هاي جدول زندگی شود. دادهمرگ افراد مشخص می
شود و نتایج در سه ماتریکس براي هر جنس آنالیز می

D ،F ،Gشود.آورده می

رشد جمعیت: فرآیند رشد جمعیت توسط چی و ) 3
زیر مطرح شد:) با ارائه فرمول1985لیو (


 


n

1 1

x)j,(i,.fj,1)(i,nx)(0,1,n
i

m

j

نوزاد تازه به دنیا آمده این معادله بیانگر این است که 
کند.گونه نتاجی را تولید نمیهیچ

فرمول نرخ ذاتی افزایش جمعیت:




 
m

j

n

i

jifjis
10

1)r(i- 1)1,,(.)1,,(e

هاتجزیه و تحلیل داده
هاي مربوط به دموگرافی زنبور تجزیه و تحلیل داده

Twosex-MSchartپارازیتوئید با استفاده از نرم افزار 

یانجام شد. مدل جدول زندگی دو جنس)2005چی، (
Twosex-MSchart اولین بار به وسیله چی و لیو

هاي خام وارد ) معرفی شد. داده1988) و چی (1985(
برنامه شدند و پارامترها برآورد شدند. 

غذایی مختلف الرو هايبراي مقایسه اثر رژیم
از H.hebetorبیدآرد روي خصوصیات زیستی زنبور 

ل کتوریفاده شد. آزمایش موردنظر فاآنالیز واریانس است
غذایی مختلف (شش هاي دو متغیره بود. متغیر اول رژیم

هاي مختلف (سه سطح) بود. سطح) و متغیر دوم نسل
همچنینبدین ترتیب اثرات متغیرها به صورت جداگانه و

اثرات متقابل متغیرها روي خصوصیات زیستی زنبور 
، نسبت ءبقادرصد،پیش از بلوغ دوره رشدي (طول 

بررسی گردید. )باروريمیزان و جنسی، طول عمر 
ء و نسبت بقاهاي مربوط به شود که دادهآوري مییاد
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شدند و بعد آنالیز واریانس arcsinجنسی ابتدا تبدیل به 
ها از روش براي جداسازي میانگینروي آنها انجام شد. 

LSD1997، (سسستفاده شدا(.

نتایج و بحث

ــم ــر رژی ــد اث ــذایی بی ــف غ ــاي مختل آرد ه
E.kuehniella بــر خصوصــیات زیســتی زنبــور

H.hebetorپارازیتوئید 

رشد پیش از بلوغ و نسبت جنسی
نتایج حاصل از بررسی طول دوره رشد پیش از بلوغ 

.Hدیتوئیزنبور پاراز hebetorروي بیدیافتهپرورش-

.Eآرد  kuehniellaهاي مختلف غذایی میزبان و با رژیم
زنبورنشان داده شده است. 1ل طی سه نسل متوالی در جدو

.Hدیتوئیپاراز hebetorهاي روي میزبان خود با رژیم
مختلف غذایی پرورش یافت و دوره رشدي خود را کامل 

- نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر رژیم. نمود

df=413,5؛P>0001/0(هاي مختلف غذایی میزبان 

413؛P=0049/0(ئید ، نسل زنبور پارازیتو)F=50/28؛
,2=df39/5؛=F ( و اثرات متقابل آنها)0001/0<P413؛
,10=df53/5؛=F( روي دوره رشد پیش از بلوغ ماده

پیش از بلوغ حشره ماده در ترین دورهدار بود. کوتاهمعنی
).1غذایی گندم بود (جدول نسل اول و روي رژیم 
>0001/0(هاي مختلف غذایی میزبان همچنین اثر رژیم

P939,5؛=df52/42؛=F( نسل زنبور پارازیتوئید ،
)0001/0<P939,2؛=df26/12؛=F ( و اثرات متقابل

روي دوره )F=27/15؛df=939,10؛P>0001/0(آنها 
ترین دار بود. کوتاهمعنیآمارينظررشد پیش از بلوغ نر از

- پیش از بلوغ حشره نر در نسل سوم و روي رژیم دوره

).1غذایی گندم مشاهده شد (جدول 

) 1997(1هاي مطالعه جاري با نتایج رادهیکا و چیترایافته
هاي ) که گزارش دادند رژیم2006و همکاران (2و سینگ

1- Radhika & Chitra

داري بر پارامترهاي رشدي مختلف غذایی میزبان تأثیر معنی
.Hزنبور پارازیتوئید  hebetorگذارند، مطابقت دارندمی.

)، 2008(3)، الیوپولوس و استاتوس2006ی (امیرمعافی و چ
) طول دورة رشد پیش از بلوغ زنبور 2010(4قیمیر و فیلیپس

.Hماده پارازیتوئید  hebetor را در نسل اول رويE.

kuehniella 83/10با رژیم غذایی گندم را به ترتیب ،
هاي گزارش روز گزارش کردند که از داده2/10و 85/12

) بیشتر 2010عه به جز نتایج قیمیر و فیلیپس (شده در این مطال
جمعیت ها ممکن است به علت تفاوت در بود. این تفاوت

بید آرد، جمعیت زنبور، رژیم هاي غذایی بید آرد و یا 
و همکاران 5شرایط رطوبت و دمایی آزمایش باشد. فاراگ

) طول دوره رشد پیش از بلوغ زنبور ماده پارازیتوئید 2012(
H. hebetor را در نسل اول رويE. cautella و در

روز گزارش دادند. 73/8گراد درجه سانتی27دماي 
72؛P=0519/0(هاي مختلف غذایی میزبان اثر رژیم

,5=df91/2؛=F( و نسل زنبور پارازیتوئید)0191/0=P

و همچنین اثرات متقابل آنها ) F=08/3؛df=72,2؛
)0002/0=P72,10؛=df11/4؛=F(ر سطح یک درصد د

دار بود. روي نسبت جنسی (درصد ماده به کل) معنی
غذایی زایی در نسل دوم و روي رژیمبیشترین درصد ماده

). 1سویا+گندم مشاهده شد(جدول 
) و الیوپولوس و استاتوس 2005(6گوندوز و گولل

.H) نسبت جنسی زنبور ماده پارازیتوئید 2008( hebetor

.Eدر نسل اول روي  kuehniella غذایی گندم را با رژیم
درصد ماده گزارش کردند که از 46و 09/45به ترتیب 

غذایی گندم تحقیق حاضر در نسل اول روي رژیم هايداده
هاي درصد ماده) بیشتر بود. تفاوت در جمعیت88/22(

.Hزنبور  hebetorز جمله دالیل اختالف تواند امی
مذکور باشد.

پیش از بلوغمیزان نرخ بقاء

2- Sing
3- Eliopoulos & Stathas
4- Ghimire & Philips
5- Farag
6- Gunduz & Gulel
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نتایج حاصل از بررسی نرخ بقاء پیش از 2در جدول 
نشان داده شده است. H. hebetorبلوغ زنبور پارازیتوئید

هاي نرخ بقاء در مراحل مختلف رشد پیش از بلوغ در رژیم
درصد متغیر 98تا 71هاي مختلف از مختلف غذایی و نسل

و در هر رژیم ).  نرخ بقاء در هر مرحله رشدي 2بود (جدول 
- رژیمغذایی طی سه نسل متوالی از نظر آماري مقایسه شد. 

df=72,5؛P=2185/0(هاي مختلف غذایی میزبان 

df=72,2؛P=3342/0(، نسل زنبور پارازیتوئید )F=45/1؛

df=72,10؛P=2984/0(و اثرات متقابل آنها ) F=11/1؛

زیتوئید روي نرخ بقاء در مرحله تخم زنبور پارا)F=21/1؛
هاي مختلف غذایی روي داري نداشتند. اما رژیمتأثیر معنی

شفیرگی و نرخ بقاء کل به ترتیب ،نرخ بقاء مراحل الروي
)0001/0<P72,5؛=df73/2؛=F ،()0442/0=P72؛
,5=df41/2؛=F 0002/0() و=P72,5؛=df60/5؛=F(

داري داري داشتند. همچنین نسل زنبور تأثیر معنیتأثیر معنی
df=72,2؛P=0059/0(بر نرخ بقاء مراحل مذکور  

)، F=81/2؛df=72,2؛F ،()0467/0=P=51/5؛
)059/0=P72,2؛=df93/2؛=F ( داشت. به عالوه اثرات

داري بر نرخ بقا غذایی و نسل نیز تأثیر معنیهايمتقابل رژیم
)، F=73/2؛df=72,10؛P=0067/0(مرحله الروي 

) و نرخ بقا کل F=33/2؛df=72,10؛P=035/0(شفیرگی 
)0175/0 =P72,10؛=df37/2؛=F( داشت. بیشترین نرخ

غذایی در سویا مشاهده شد بقاء در نسل دوم و از نظر رژیم
).2(جدول 

)، درصد بقاء کل مراحل 2008الیوپولوس و استاتوس (
.Hنابالغ زنبور پارازیتوئید  hebetor در نسل اول رويE.

kuehniellaدرصد 80غذایی گندم را حدود با رژیم
هاي تحقیق ما در نسل اول روي گزارش دادند که با داده

درصد) مطابقت دارد. با این حال 84غذایی گندم (رژیم 
) درصد بقاء کل مراحل نابالغ زنبور 2006امیرمعافی و چی (

.Hپارازیتوئید  hebetor در نسل اول رويE.

kuehniellaدرصد نشان دادند 34غذایی گندم را م با رژی
و علت آن را مرگ و میر باالي نتاج در مرحله الروي 
دانستند که مقدار آن از نتایج مطالعه جاري خیلی کمتر 

.Hاست. همچنین آنها درصد بقاء زنبور  hebetor را روي
G. mellonella درصد گزارش کردند. 29در حدود
.Hخروج زنبورهاي بالغ ) درصد2012فاراگ و همکاران (

hebetor را رويE. cautella55/99 درصد گزارش
کردند که مقدار آن از نتایج ما بیشتر بود. تفاوت مرگ و 
میر پیش از بلوغ در مطالعات مختلف می تواند ناشی از 

تفاوت نوع گونه میزبان و یا شرایط اجراي آزمایش باشد.
طول عمر و میزان باروري

روز 4/0وره پیش از تخمریزي از صفر تا متوسط طول د
). متوسط طول دوره پیش از تخمریزي 3متغیر بود (جدول 

P=035/0(زنبور پارازیتوئید تحت تأثیر نوع رژیم غذایی میزبان

اما این داري را نشان داد) اختالف معنیF=42/2؛df=413,5؛
دادداري نشان ناختالف معنیهاي متوالی زنبور  متغیر در نسل

)234/0=P413,2؛=df46/0؛=F غذایی رژیم). اثرات متقابل
P=0135/0داري نشان داد (و نسل زنبور هم اختالف معنی

دوره پیش از تخمریزي ترین کوتاه). F=27/2؛df=413,10؛
هاي غذایی جو و سویا+گندم در نسل اول و برنج در در رژیم

نسل دوم دیده شد.
.Hپارازیتوئید ر طول دوره تخمریزي زنبو hebetor

هاي مختلف غذایی نیز تحت تأثیر هیچ کدام از رژیم
هاي ، نسل)F=94/0؛df=413,5؛P=456/0(میزبان

df=413,2؛P=479/0(متوالی زنبور پارازیتوئید 

df=413,10؛P=06/0(و اثرات متقابل آنها ) F=74/0؛

قرار نگرفت. بیشترین طول دوره تخمریزي در ) F=84/0؛
). 3هاي مختلف عمدتاً روي گندم دیده شد(جدول نسل

این در حالی بود که طول دوره پس از تخمریزي فقط 
413؛P=0005/0(تحت تأثیر رژیم غذایی 

,5=df56/4؛=F( .قرار گرفت
نتایج حاصل از بررسی طول عمر بالغین و میزان باروري 

.Hیتوئید زنبور پاراز hebetor خالصه شده3در جدول
غذایی هاي نشان داد که رژیمتجزیه واریانساست. نتایج 

و نسل زنبور )F=50/5؛df=942,5؛P>0001/0(میزبان 
هر کدام به ) F=70/5؛df=942,2؛P=0035/0(پارازیتوئید 

داري روي طول عمر حشره نر بالغ داشتند، تنهایی اثر معنی
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میزبان و نسل زنبور غذایی ثر متقابل رژیمهمچنین ا
دار بود روي طول عمر حشره نر معنیئیدپارازیتو

)0432/0=P942,10؛=df69/1؛=F(ترین طول . طوالنی
عمر زنبور پارازیتوئید نر روي جو و در نسل اول مشاهده 

گردید. 
غذایی بررسی نتایج آنالیز واریانس نشان داد که رژیم 

و نسل زنبور )F=72/0؛df=413,5؛P=1276/0(میزبان 
برخالف )F=45/0؛df=413,2؛P=6404/0(پارازیتوئید 

) F=70/1؛df=413,10؛P=0408/0(اثرات متقابل آنها

هاي داري روي طول عمر بالغ ماده نداشتند. مادهاثر معنی
.Hزنبور hebetorگندم در یافته روي رژیمپرورش

عمر را داشتند.تریننسل سوم طوالنی
.Hطول عمر مشاهده شده در این مطالعه براي بالغین 

hebetor ،از نتایجی که در دیگر مطالعات انجام شده
) گزارش دادند 2006تر بود. امیرمعافی و چی (طوالنی

.Eهاي که روي میزبان kuehniella وG. melonella.،
ین نر به و بالغروز42/17و 25/17به ترتیب بالغین ماده

روز عمر کردند. 40/19و 71/13ترتیب 

.Eروي الرو H.hebetorزنبور ±SE)میانگین(دوره رشد پیش از بلوغ و نسبت جنسی- 1جدول kuehniella پرورش یافته
هاي غذایی مختلفروي رژیم

زایی)ادهنسبت جنسی (درصد مدوره پیش از بلوغ حشره نردوره پیش از بلوغ حشره مادهرژیم غذایی
1نسل 

64(i13/0±78/10)5(abcd91/10±88/22(f11/0±6/10)20(گندم
)5(abcd43/6±56/26 57(cde07/0±12/12(ab18/0±54/12)22(جو

51(h12/0±43/11)5(abcd13/7±69/32(de13/0±66/11)27(برنج
67(a107/0±67/12)5(d91/4±26/8(ab34/0±5/12)6(سویا+گندم

67(cdef06/0±10/12)5(abcd35/4±87/22(abcd13/0±15/12)20(سویا
46(ab15/0±5/12)5(abc89/2±49/42(a15/0±67/16)34(ذرت

2نسل 
47(efg12/0±8/11)5(abcd33/1±41/37(abcde12/0±6/11)28(گندم
41(abc1/0±36/12)5(abcd28/5±9/29(cd12/0±94/11)19(جو

63(bcde11/0±15/12)5(bcd66/3±44/17(bcd23/0±07/12)13(رنجب
38(defg12/0±94/11)5(a6/7±47/54(cd11/0±93/11)46(سویا+گندم

81(fgh07/0±76/11)5(cd91/7±32/14(e19/0±28/11)14(سویا
40(defg14/0±9/11)5(abc72/6±34/42(abc18/0±24/12)29(ذرت

3نسل 
46(i11/0±69/10)5(abcd19/6±86/35(e18/0±24/11)25(دمگن

34(bd16/0±23/12)5(ab34/7±34/48(bcd15/0±09/12)32(جو
59(fgh084/0±76/11)5(bcd99/6±5/20(de19/0±6/11)15(برنج

60(gh082/0±71/11)5(abcd13/5±31/31(de108/0±62/11)27(سویا+گندم
49(h096/0±42/11)5(abcd37/5±55/36(e1/0±17/11)29(سویا
46(abc085/0±39/12)5(abcd16/7±04/35(abc11/0±44/12)25(ذرت

تعداددهندهاعداد داخل پرانتز نشانهستند.50/0میانگین هاي داراي حروف التین مشترك در هر ستون در هر نسل فاقد اختالف معنی دار در سطح 
.استتکرار
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.Eروي الرو H.hebetorزنبور±SE)میانگین(ءنرخ بقا- 2جدول  kuehniellaهاي غذایی مختلفیافته روي رژیمپرورش
کلشفیرهالروتخمرژیم غذایی

1نسل 
92(a02/0±934/0)86(ab01/0±97/0)84(ab03/0±84/0(a025/0±92/0)100(گندم
89(a02/0±936/0)84 (ab02/0±94/0)79(abc07/0±79/0(a06/0±89/0) 100(جو
91(a01/0±937/0)85 (ab01/0±96/0)82 (abc02/0±82/0(a04/0±91/0) 100(برنج

84 (a03/0±92/0)78 (ab03/0±93/0)73 (abc05/0±73/0(a03/0±84/0)100(سویا+گندم
96 (a02/0±97/0)94 (ab02/0±92/0)87 (ab01/0±87/0(a01/0±96/0) 100(سویا
93 (a01/0±91/0)85 (ab001/0±941/0)80(abc01/0±8/0(a01/0±93/0)100(ذرت

2نسل 
92 (a04/0±88/0)81 (ab03/0±93/0)75 (abc03/0±75/0(a04/0±92/0) 100(گندم
87 (b06/0±71/0)63 (ab04/0±943/0)60 (c08/0±6/0(a04/0±87/0)100(جو
92 (a03/0±87/0)81 (ab01/0±941/0)76(abc02/0±76/0(a02/0±92/0)100(برنج

93(a02/0±94/0)88 (ab02/0±95/0)84(ab05/0±84/0(a03/0±93/0) 100(سویا+گندم
98 (a01/0±98/0)96 (a01/0±98/0)95 (a01/0±95/0(a01/0±98/0)100(سویا
93 (a01/0±89/0)83(b05/0±83/0)69 (bc04/0±69/0(a02/0±93/0)100(ذرت

3نسل 
86 (a02/0±92/0)79(ab02/0±9/0)71(bc04/0±71/0(a05/0±86/0) 100(گندم
83(a01/0±89/0)74 (ab04/0±89/0)66(bc04/0±66/0(a03/0±83/0)100(جو
93 (ab03/0±86/0)80 (ab02/0±92/0)74(abc048/0±74/0(a02/0±93/0)100(برنج

96(a02/0±96/0)93(ab02/0±938/0)87(ab02/0±87/0(a01/0±96/0)100(سویا+گندم
87(a03/0±95/0)83(ab04/0±931/0)78(abc07/0±78/0(a06/0±87/0) 100(سویا
91(a02/0±91/0)83 (ab02/0±85/0)71 (bc6742/0±71/0(a02/0±91/0) 100(ذرت

تعداددهندهاعداد داخل پرانتز نشانهستند.50/0میانگین هاي داراي حروف التین مشترك در هر ستون در هر نسل فاقد اختالف معنی دار در سطح 
.استتکرار

) گزارش دادند که بالغین ماده 2012فاراگ و همکاران (
به ترتیب E.cautellaروي H.hebetorو بالغین نر 

روز عمر کردند. یک توجیه احتمالی براي 6/6و 9/7
اختالفات بین طول عمر بالغین گزارش شده در مطالعات 

تواند تفاوت در گونه میزبان یا شرایط مختلف می
باشد.آزمایشی 

میزان تخمریزي روزانه و میزان کل تخمریزي زنبور 
داري را نیغذایی میزبان اختالف معتحت تأثیر نوع رژیم 

) و F=18/10؛df=413,5؛P>0001/0(نشان دادند 
)0001/0<P413,5؛=df93/5؛=F .( میزان تخمریزي

روزانه و تعداد کل تخمریزي تحت تأثیر نسل زنبور 
)، F=77/0؛df=413,2؛P=4652/0(پارازیتوئید 

)7590/0=P413,2؛=df28/0؛=F ( قرار نگرفتند در
غذایی میزبان و نسل نوع رژیم اثرات متقابل حالی که 

)، F=63/1؛df=413,10؛P=0481/0(پارازیتوئید زنبور 
)006/0=P413,10؛=df33/1؛=F اختالف معنی (

بیشترین میزان تخمریزي روزانه و داري را نشان داد.
غذایی گندم به ترتیب در تعداد کل تخمریزي در رژیم 

).3نسل دوم و سوم مشاهده شد(جدول 
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.Eروي الرو H.hebetorزنبور±SE)میانگین(باروريو طول عمر (روز)- 3جدول kuehniellaهاي غذایی مختلفیافته روي رژیمپرورش

دوره ي دوره ي پیش از تخمریزيرژیم غذایی
تخمریزي

دوره ي پس از 
میانگین کل تخمروزانه میانگین تخمطول عمر نرطول عمرمادهتخمریزي

1نسل 
20(a4/3±5/30)20(ab08/1±9/3)20(ab06/3±55/34)64(abcd3/1±35/30)20(abc45/0±68/22)20(abc93/88±20/782(abc081/0±15/0)20(ندمگ

22(a86/2±18/28)22(abc12/1±77/3)22(ab75/2±95/31)57(a27/1±01/34)22(c42/0±91/18)22(dc75/69±36/604(c0±0/0)22(جو
27(a75/1±59/27)27(abcd31/0±96/1)27(b65/1±7/29)55(bcde41/1±47/27)27(bc35/0±96/19)27(dc08/42±593(abc06/0±14/0) 27(برنج

6(a52/4±66/31)6(abcd95/0±33/3)6(ab64/3±35)67(bcde2/1±7/28)6(c77/0±22/19)6(bcd94/101±66/672(c0±0/0)6(سویا+گندم
20(a44/2±1/31)20(abcd08/1±3/2)20(ab18/2±8/33)67(abcd3/1±7/31)20(c36/0±75/18)20(bcd93/66±80/633(a11/0±4/0)20(سویا
34a(abc01/0±2/0)34(ذرت (01/2±41/34)34(bcd31/0±38/1)34(ab99/1±36)46(ab35/1±08/32)34(bc41/0±76/20)34(abc56/53±38/747

2نسل 
28(a55/2±5/31)28(abcd96/0±1/3)28(ab38/2±78/34)47(bcde46/1±68/28)28(a4/0±46/24)28(ab39/75±03/851(abc07/0±21/0)28(گندم
19(a74/2±42/33)19(abcd49/1±21/3)19(ab57/2±78/36)41(abc17/1±97/31)19(bc38/0±83/19)19(abcd66/71±47/723(abc08/0±15/0)19(جو
13(a24/2±53/34)13(d3/0±69/0)13(ab13/2±07/35)63(bcde97/0±89/27)13(bc42/0±38/20)13(abcd34/60±07/715(c0±0/0)13(برنج

46(a25/1±76/29)46(abcd5/0±41/2)46(ab13/1±3/32)38(cde26/1±42/27)46(bc25/0±34/19)46(bcd49/33±65/632(abc05/0±13/0)46(سویا+گندم
14(a58/3±36)14(d19/0±71/0)14(ab63/3±78/36)81(abcd4/1±62/31)14(c34/0±09/18)14(cd60/79±92/607(bc07/0±07/0)14(سویا
29(a47/2±72/28)29(bcd25/0±51/1)29(b52/2±58/30)40(e56/1±80/25)29(c34/0±35/20)29(bcd17/72±65/622(ab08/0±34/0)29(ذرت

3نسل 
25(a87/2±08/35)25(a41/1±48/4)25(a84/2±6/39)46(abcd46/1±15/31)25(ab39/0±27/23)25(a99/93±88/921(bc04/0±04/0)25(گندم
32(a36/1±62/32)32(dc15/0±09/1)32(ab28/1±03/34)34(abcd17/1±35/30)32(bc27/0±82/20)32(abcd95/38±68/708(abc09/0±31/0)32(جو
15(a58/2±93/31)15(bcd34/0±26/1)15(ab6/2±53/33)59(de97/0±1/27)15(bc44/0±94/20)15(abcd99/72±46/702(ab12/0±33/0)15(برنج

27(a65/1±7/27)27(dc16/0±14/1)27(b59/1±96/28)60(bcde25/1±05/28)27(c3/0±99/18)27(dc42/36±77/548(abc06/0±14/0)27(سویا+گندم
29(a95/1±51/32)29(bcd33/0±24/1)29(ab14/1±86/33)49(bcde42/1±14/28)29(d23/0±94/14)29(d25/34±96/505(abc08/0±13/0)29(سویا
25(a97/2±84/25)25(abcd53/0±56/2)25(b65/2±8/28)46(e56/1±43/24)25(c41/0±75/20)25(dc33/81±76/597(a15/0±4/0)25(ذرت

.استتکرارتعداددهندهاعداد داخل پرانتز نشانهستند.50/0میانگین هاي داراي حروف التین مشترك در هر ستون در هر نسل فاقد اختالف معنی دار در سطح 
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مقادیر مختلفی از باروري را مطالعات آزمایشگاهی 
.Hبراي  hebetorاند. امیرمعافی و چی گزارش داده

) گزارش دادند که2012) و فاراگ و همکاران (2006(
.Hزنبور  hebetorو 3/66به طور متوسط ترتیببه

عدد تخم تولید کرد که از نتایج تحقیق حاضر در 30/69
با رژیم مورد پرورش زنبور پارازیتوئید روي میزبان

عدد تخم) خیلی 20/782غذایی گندم در نسل اول (
) گزارش دادند که 2012کمتر بود. فاراگ و همکاران (

.Hزنبور  hebetor رويE. cautella45/9 عدد
تخم در روز تولید کرد که خیلی کمتر از تخم روزانه در 

68/22غذایی گندم در تحقیق فعلی در نسل اول (رژیم
. توجیه احتمالی در مورد اختالف بین عدد تخم) بود

میزان تخمریزي حشرات ماده گزارش شده در مطالعات 
تواند به علت کوتاهی طول مختلف و مطالعه جاري می

عمر حشرات ماده در مطالعات دیگر نسبت به مطالعه 
باشد.  جاري 

پارامترهاي جدول زندگی
، نرخ ناخالص تولید مثل (Ro)نرخ خالص تولید مثل

)GRR) نرخ متناهی افزایش جمعیت ،(λ نرخ ذاتی ،(
) براي T) و متوسط طول یک نسل (rmافزایش طبیعی (

- شبروي یافته پرورشH.hebetorدیتوئیپاراززنبور 

هاي مختلف غذایی با رژیمE.kuehniellaپره آرد 
نشان داده شده 4میزبان و طی سه نسل متوالی در جدول 

+گندم در سویایافته رويرشاست. پارازیتوئیدهاي پرو
که این به علت ندتري داشتپایینRoو rmنسل اول

باالتر بودن میزان مرگ و میر پیش از بلوغ، طول عمر 
ترشان بود.ها و تولید مثل پایینتر مادهکوتاه

در نسل گندم سویا+یافته روي افراد پرورشاگر چه
ي پرورشباالتري نسبت به پارازیتوئیدهاRoو rmدوم 

اما نتایج نشان هاي غذایی داشتندیافته روي دیگر رژیم
داد که این مقادیر در نسل سوم پارازیتوئید به طور معنی 

در رژیم غذایی Roو rmداري کاهش یافتند. اما مقادیر 
در هر سه نسل پارازیتوئید روند افزایشی داشتند. گندم 

و دومبه ترتیب در نسل GRRوrmبیشترین مقادیر 

روي GRRو rmوم بود. همچنین بیشترین مقدار س
) و 269/0غذایی گندم و به ترتیب در نسل دوم (رژیم

).4) دیده شد (جدول 69/590نسل سوم (
.Hزنبور rm) مقدار 1993(1نیکام و پاوار

hebetor  روي میزبانC. cephalonicaپرورش-

اران و سینگ و همک215/0یافته روي آرد سورگوم را 
.Hزنبور rm) مقدار 2006( hebetor روي میزبانC.

cephalonicaیافته روي آرد گندم، ذرت، پرورش
و 151/0، 185/0، 210/0سورگوم و برنج به ترتیب 

زنبور Roو rmبدست آوردند. همچنین مقادیر 127/0
.Hپارازیتوئید  hebetor در نسل اول رويE.

kuehniellaم توسط امیرمعافی و با رژیم غذایی گند
بودند. 9/11و 1375/0) به ترتیب برابر با 2006چی (

) نیز مقدار نرخ ذاتی رشد 2008الیوپولوس و استاتوس (
H. hebetorعدد الرو 30و 15، 5، 1هاي را در تراکم

E. kuehniella و 191/0، 163/0، 121/0به ترتیب
ا براي رRoها مقدار گزارش کردند. همچنین آن185/0

، 70/44، 33/30، 59/11هاي مذکور به ترتیب تراکم
زنبور Roو rmبدست آوردند. مقادیر 81/88و 00/40

.Hپارازیتوئید  hebetor در نسل اول روي
E.kuehniella غذایی گندم در تیمار شاهد در با رژیم

مطالعه اجرا شده توسط فعال محمدعلی و همکاران 
بودند.55/111و 301/0ا ) به ترتیب برابر ب1389(

گزارش شده براي این زنبور Roو rmمقادیر 
پارازیتوئید در مطالعه فعلی بیشتر از مقادیر گزارش شده 

ي مرگ دهندهدر مطالعات قبلی بود که این موضوع نشان
تر مرحله پیش از بلوغ، طول عمر بیشتر بالغین و میر پایین

مطالعه فعلی بود. در H.hebetorو باروري بیشتر زنبور 

1- Nikam & Pawar
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هاي غذایی مختلفیافته روي رژیمپرورشE.kuehniellaروي الرو H.hebetorزنبور±SE)میانگین(پارامترهاي رشد جمعیت- 4جدول

R0λrmTGRRرژیم غذایی
1نسل 

h78/35±0003/157c0002/0±300/1c014/0±263/0k47/0±68/19i95/72±06/304ندمگ
l03/29±9/132f0001/0±26/1f011/0±229/0e4/0±23/21n22/46±33/210جو
g98/28±01/160d0001/0±29/1d011/0±254/0j37/0±92/19j86/50±15/278برنج

p91/11±46/40i0002/0±18/1i015/0±163/0a49/0±44/22q79/30±04/96گندمسویا+
m55/28±88/126g0001/0±24/1g011/0±213/0a52/0±56/22n15/46±38/207سویا
b67/38±46/249d0001/0±29/1d008/0±254/0c33/0±63/21f74/67±78/473ذرت

2نسل 
c37/43±6/238b014/0±31/1b0107/0±269/0h38/0±26/20e43/84±11/517گندم
k4/31±41/137f016/0±26/1f012/0±229/0d46/0±39/21g74/166±68/467جو
o34/25±12/93h019/0±23/1h015/0±205/0b41/0±9/21o93/47±41/188برنج

a49/34±11/291a009/0±33/1a007/0±281/0i25/0±12/20b77/72±32/564سویا+گندم
o91/24±6/93g02/0±24/1g016/0±217/0g7/0±75/20p58/52±02/174سویا
f86/34±5/180e013/0±28/1e0103/0±244/0e53/0±21/21d37/88±88/550ذرت

3نسل 
d08/46±52/230b015/0±31/1b012/0±267/0h42/0±29/20a47/98±69/590گندم
e71/34±05/224d011/0±29/1d009/0±255/0f32/0±13/21h23/58±33/427جو
n1/27±12/105018/0±24/1برنج gg014/0±216/0d49/0±31/21l14/60±58/253

j89/25±64/147e013/0±28/1e0108/0±248/0i38/0±07/20m44/43±23/236سویا+گندم
j12/25±31/147d014/0±29/1d011/0±257/0l25/0±35/19k48/42±38/272سویا
i98/32±7/149f013/0±26/1f0106/0±228/0b58/0±8/21c24/123±64/556ذرت

هستند.50/0میانگین هاي داراي حروف التین مشترك در هر ستون در هر نسل فاقد اختالف معنی دار در سطح 

گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزي) جلد 
37

شماره 
3

، پاییز 
93

93
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لعه جاري سینگ و در یک مطالعه بسیار مشابه با مطا
هاي غذایی الروهاي میزبان ) اثر رژیم2006همکاران (

Corcyra cephalonica (Stainton) را روي
.Hپارامترهاي جدول زندگی  hebetor .بررسی کردند

غذایی آنها شامل آرد گندم، ذرت، سورگوم و هاي رژیم
پارازیتوئید روي الروهاي rmبرنج بود. بیشترین میزان 

یافته روي آرد گندم و بعد از آن به ترتیب روي پرورش
آرد ذرت، سورگوم و برنج بود. براساس مطالعه سینگ 

براي غذایی الرو میزبان از نظر مناسب بودنهاي رژیم
.Hرشد و تولید مثل  hebetorبه صورت گندم<

برنج تعیین شدند. نتایج مطالعه جاري >سورگوم>ذرت
بسیار نزدیک و و همکاران هاي مطالعه سینگبا یافته

مشابه است. 
) پارامترهاي رشد جمعیت 1997رادهیکا و چیترا (

.Bزنبور پارازینوئید  hebetor را در حالتی که
.Cالروهاي میزبان آن  cephalonicaهاي روي رژیم

یافته بودند مورد بررسی قرار مختلف غذایی پرورش
غذایی الرو دادند. مطالعه آنها نیز نشان داد که رژیم

داري بر پارامترهاي جدول زندگی میزبان تأثیر معنی
B.hebetor .داشت

بر در یک مطالعه جدید فعال محمدعلی و شیشه
غذایی (آرد گندم، جو، ذرت و هاي ) اثر رژیم2013(

.Eآرد برنج) الرو بید kuehniella را روي
.Hخصوصیات زیستی و پارامترهاي جدول زندگی 

hebetorررسی کردند. آنها زنبورهاي مذکور را براي ب
هاي فوق دو نسل روي الروهاي تغذیه شده با رژیم

بر ي فعال محمدعلی و شیشهدر مطالعهپرورش دادند. 
هاي غذایی آرد میزان نرخ ذاتی رشد زنبور روي رژیم
، 246/0،  269/0برنج، ذرت، جو و گندم به ترتیب 

غذایی گر بهترین رژیمبود. به عبارت دی230/0و 239/0
.Eبراي رشد الرو  kuehniella جهت پرورش زنبور

H. hebetorغذایی برنج بود. نتایج مطالعه جاري رژیم
هاي مطالعه فعال محمدعلی و شیشه بر مطابقت با یافته

توان ندارد. از جمله علل تفاوت در نتایج دو مطالعه می

نمود. جمعیت به تفاوت در جمعیت پارازیتوئیدها اشاره
.Hزنبور  hebetor مطالعه اخیر از اداره حفظ نباتات

هاي خوزستان تهیه شد که این جمعیت براي مدت
.Eطوالنی روي الروهاي  kuehniella تغذیه شده با

یافته بود. ولی جمعیت مطالعه فعال گندم پرورشآرد 
فرنگی اطراف اهواز محمدعلی و شیشه بر از مزارع گوجه

آوري جمعبید آردگذاري به وسیله الروهاي تلهبا روش 
شده بود. 

غذایی مختلف هاي در این مطالعه تأثیر رژیم
.Eآردالروهاي بید kuehniella بر خصوصیات

.Hزیستی و تولیدمثلی زنبور پارازیتوئید hebetor

ترین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کوتاه
لوغ، بیشترین طول عمر طول دوره رشد پیش از ب

زنبورهاي بالغ و بیشترین میزان تخمگذاري زنبور روي 
غذایی آرد گندم حاصل الروهاي تغذیه شده با رژیم

- ترین و مناسبشد. بنابراین این رژیم به عنوان مطلوب

غذایی الروهاي میزبان براي پرورش انبوه ترین رژیم
.Hزنبور hebetorاستفاده از عالوهشود. بهتوصیه می

غذایی بررسی هايآرد گندم در مقایسه با سایر رژیم
شده (برنج، ذرت، جو، سویا و سویا+گندم) از نظر 

تر است. از سوي دیگر اکثر اقتصادي به صرفه
هاي موجود در کشور از آرد گندم براي انسکتاریوم

کنند و تجربه و آرد استفاده میپرورش الروهاي بید
بنابراین .اندر این زمینه کسب کردهمهارت کافی را د

ادامه استفاده از آرد گندم براي پرورش الروهاي افستیا 
.Hجهت تکثیر زنبور hebetorشود.توصیه می

گزاريسپاس
به این وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید 

هاي مالی تشکر و قدردانی چمران به دلیل حمایت
گردد.می
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