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 چکیده

در ایران  ی کلیدی، آفتEctomyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)کرم گلوگاه انار 

تعیین  این مطالعه به منظور .باشداقتصادی می محصوالتاکثر  رویو بسیاری از مناطق جهان بوده و خسارت آن 

های کنترل بیولوژیک و به ویژه طرح کارآمددر راستای انجام برای پرورش انبوه این حشره ینه رژیم غذایی به

سیب،  انار، خمیر خمیر چهار رژیم غذایی شامل اثردر بررسی حاضر  .انجام شدروش نابارورسازی حشرات 

 که نشان دادنتایج  .شد بررسی حشرهاین پارامترهای زیستی  برمصنوعی مصنوعی و نیمه غذایی های رژیم

مشاهده مصنوعی غذای و انار  خمیر هایرژیمترتیب روی ی نابالغ آفت بهو کوتاهترین طول دوره ترین طوالنی

 مصنوعی غذایی رژیماز داری کمتر سیب به طور معنی خمیرانار و  خمیرتیمارهای روی  باروریچنین، هم. شد

کمترین  .بود روی رژیم غذایی نیمه مصنوعی بیشتر از خمیر انار حشرات کامل نر و ماده طول عمرچنین، هم .بود

 (بر روز 323/0) غذای مصنوعی روی  و بیشترین آن( بر روز 013/0)خمیر انار روی ( rm)نرخ ذاتی افزایش جمعیت 

 به نتایج اساس بر. انار بود خمیرچنین بیشترین وزن الروی، شفیرگی و نرخ رشد نسبی روی تیمار هم .بدست آمد

به  انار خمیر ،های کارایی و تناسب حشره روی جیره مصنوعیرغم باالتر بودن برخی مشخصهو علی آمده دست

نسبت به  صرفه اقتصادی قابل مالحظه  ،کارایی حشره تغذیه کننده از آنمهم های شاخصبرخی از دلیل باال بودن 

ارزش مطالعات بیشتر را به منظور  ،و نیز انتخاب طبیعی آن توسط آفت به عنوان میزبان ارحج جیره مصنوعی

 .باشدا میدار انار کرم گلوگاه پرورش انبوهبرای معرفی به عنوان جیره مناسب 
 

 جدول زندگی ،انبوه، پرورش های غذاییرژیم ،Ectomyelois ceratoniae :هایدواژهکل

 

 مقدمه

مهم از گامیکی کنترلترین پروژه یک در ها

هایبیولوژیک،پرورشانبوهحشراتبااستفادهازرژیم

باشدودراینخصوص،هزینهتهیهغذاییمصنوعیمی

رژیم برخورداراین اهمیتباالیی درجه از غذایی های

است میزبان. واضحاستکه سویدیگر هایگیاهیاز

پاسخ تکاملی-گوینیازهایزیستیمنتخبیکحشره،

یک غذاییدر یکعنصر کمبود موارد در و بوده آن

ازبخش ایننقیصه زیستی، اکوسیستممرحله هایدیگر

 Price)گرددمیتوسطسایرمراحلزیستیحشرهجبران
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et al., 1980) مطالعاتزیادیدر. نیز همینراستا در

روی مختلف حشرات زیستی تاریخچه مقایسه مورد

صورتگرفتهمیزبان هایگیاهیمختلفدرسراسردنیا

این باالییاز حجم به یکجستجویساده با استکه

مطالعاتدستمی  ;Tsai and Wang, 2001)یابیم

Hwang et al., 2008; Borzoui et al., 2015 از(.

هایمختلفدرجهپاییندرسویدیگرفروشانبوهمیوه

قیمت با فصل میآخر ازکم، استفاده راهکار تواند

یکآفت(میزبانثانویه)هایمیزباناصلییافرعیمیوه

پساز غذاییبرایپرورشانبوه بهعنوانجیره خاص،

راتقویتنمایدکه(وهخشکمثالتبدیلبهمی)فرآوری

ترینسبتبهدرقدماولازلحاظاقتصادیگزینهمناسب

میجیره نظر به مصنوعی همهای گاهارسد، که چنان

تولیدانبوهحشراتبعضیازاجزایفرمولاینجیره ها،

.نمایدهایگزافمیرامتحملهزینه

منابعترینوراحتآسانمصنوعیغذاییهایرژیم

ازاستفادهبهمربوطکاربردیمشکالتوهستندغذایی

بهاماندارندراگیاهیمختلفهایوقسمتگیاهانزنده

آوردن دست جیره باغذایییک مطابق استاندارد

فیزیولوژیکح نیازهای دشواریکارشرات و حساس

 Etzel and Legner, 1999; Mahdinasab et)است

al., 2014).رعایت لزوم موید منابع دربررسی تعادل

مغذینسبت مواد نسبتهای ویژه به

کربوهیدرات/پروتئین غذایی رژیم در برایحشرات

تغذیه فیزیولوژی در بهینه تناسب و کارایی حصول

هایمختلفهادرگونهتنوعایننسبت.باشدحشراتمی

بیان درگرحشرات موضوع این حشراتحساسیت

 Triboliumبهعنوانمثال،شپشهآرد.باشدمختلفمی

confusum Duvalمی نحویتغذیه نسبتبه که کند

کربوهیدراترابرایخودتامیننمایدو/پروتئین70/23

 کرم حشراتیچون نسبتدر ترتیباین همین باللبه

(Heliothis zea (Broddie))ذرت شاخدار، کرم

.Manduca sexta L)توتون ) پوره سوسرینواریو

.Supella longipalpa F)ایقهوه ترتیب( ،01/49به

87/47 شده91/82، گزارش مختلف محققان توسط

Nation, 2002)است اینزمینهاینست(. نکتهمهمدر

هایگیاهیخاصبهعنوانکهحشراتباانتخابمیزبان

اینموادغذاییازجنبهتعادلتناسبهایارجح،میزبان

 میمغذیعناصر تایید کنندرا مواداززیادیمحققان.

یتغذیهبرایمصنوعیومصنوعی-یطبیعطبیعی،

 Ectomyelois ceratoniaeاناریکرمگلوگاهالروها

Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)اندکردهاستفاده

غذاییمختلفهایرژیمیرتاثیمطالعههاآنهدفکه

زندگیآفتجدولپارامترهایوزیستیبرخصوصیات

هم افزایشرشدی،هایدورهطولکاهشچنینو

استبودهانبوهتولیدهایهزینهکاهشوباروری

(Norouzi et al., 2008; Mortazavi et al., 

2015.)Levinson and Gothlif (1965)یک از

ویتامین، مولتی ساکاروز، سویا، شامل غذایی ترکیب

 لینولئیک، نمکاسید مخلوط و جهتبتاسیتوسترول ها

یکیدورهطولوندپرورشکرمگلوگاهاستفادهکرد

.گزارشنمودندروز2/32میانگینرابهطورنسلآفت

Al-Izzi (1985, 1987 and 1988)ایدرنیزمطالعه

بازمینه انار گلوگاه کرم مصنوعی غذایی رژیم ی

 ساکاروز، سویا، شامل ویتامینترکیباتی ها،دکستروز،

غلظت کازئینو آگار، معدنی، هایمختلفلیزینمواد

بارشدیکهدورهندوگزارشنمودندانجامداد الروها

ریزینیزافزایشترومیزانتخمافزایشمقدارلیزینکوتاه

یافت ازSoufbaf et al. (2017)همچنین. استفاده با

 Mediouni andتوسطهشدهیفرمولجیرهمصنوعیارا

Dhaouibi (2007) پرورشانبوه باالی حجم کرمبه

.رسیدنددرشرایطبهینهپرورشیگلوگاهانار

ازمهمترینعواملکاهشکمیوانارگلوگاهکرم

انار محصول  .Punica granatum Lکیفی

(Punicaceae)اینآفتدرخسارت.باشددرایرانمی

پایلوت قالبطرح نقطهنابارورسازیحشرات چند در

 Soufbaf)دارکاهشیافتهانارکاریکشوربهطورمعنی

et al., 2017 حداقلهزینهدر( با ولزومپرورشانبوه
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.شودهایبعدیطرحدرمقیاسصنعتیاحساسمیگام

این ابتدای در مشروح وضعیت پیرو و راستا این در

تعیینر منظور به  گردید مقرر غذاییبهبخش، ینهژیم

هایآخرفصلیاناروبرایپرورشانبوهاینحشره،میوه

قیمت با که قابلسیب انبوه حجم در کم بسیار های

دوخریداریمی کاملبا میوه صورتخمیر به را باشد

کاراییزیستیکرم مصنوعیدر نیمه مصنوعیو جیره

گیرد قرار مقایسه و بررسی مورد انار قدم.گلوگاه در

فرآوریموادستامطالعاتتکمیلیبراسابودبعدیالزم

آن وشده بوده استفاده حشراتقابل کارگاه در که ها

.انجامشودنیزداشتهباشد،داریقابلیتانبار

 

 هامواد و روش

 .Eرژیم غذایی های مختلف ومیزبان یتهیه

ceratoniae 
سیبمیوه و انار کامل بدونهای فصل، آخر در

گردید تهیه مختلف آفات به ظاهری آلودگی بدین.

مختلفمناطقدرمربوطهباغاتبهترتیببهمنظور

فصلپایاندر(سمیرم)اصفهانو(عقدا)یزدهایاستان

حداقلضایعاتیهایمیوهونمودهمراجعهبرداشت با

غذایی(.7جدول)گردیدتهیهقیمت رژیم نوع چهار

هامورداستفادهقرارگرفتندکهشاملیانجامآزمایشبرا

انار-9 خمیر مخلوطمیوه: توسطدستگاه انار یکامل

کنبهصورتیکخمیردرآوردهشدوسپسبهمدت

42 دمای در ح17ساعت به سلسیوس التدرجه

یکاملسیببهمیوه:خمیرسیب-4.خشکدرآمدنیمه

42آمدوسپسبهمدتشرحفوقبهصورتخمیردر

درجهسلسیوسبهحالتنیمهخشک17ساعتدردمای

درآمد مصنوعی-3. جیره شاملترکیبسبوسگندم:

ازادارهغلهشهرستانکرج)گرم177 شکر(تهیهشده ،

947 بازار)گرم از شده (تهیه مخمر ،43 قرص)گرم

بازار از فله (مخمر آسکوربیک اسید ،1 گرید)گرم

داروخانهخوراک از (هایدامپزشکیی بنزواتسدیم ،9

 آزمایشگاهی)گرم لوازم فروشگاه از خوراکی ،(گرید

 3لیزین داروخانه)گرم از خوراکی هایگرید

(دامپزشکی اریترومایسین ،0/1 خوراکیاز)گرم گرید

گرید)لیترمیلی977،گلیسرین(هایدامپزشکیداروخانه

477وآبمقطر(زمقنادیهایلواخوراکیازفروشگاه

مشابهجیرهمصنوعی:مصنوعیجیرهنیمه-2.لیتربودمیلی

تهیهشدامابهجایاستفادهازمخمرواسیدآسکوربیک،

شد47 اضافه پودرخشکانار گرم است. ذکر به الزم

پارابن متیل یکگرم از سیب و انار جیره دو در که

بهازایهر(مقنادیهایلوازگریدخوراکیازفروشگاه)

استفاده قارچی آلودگی از جلوگیری برای جیره کیلو

با 9تولیدانبوهحشراتدرکارگاهتولیدحشرات.گردید

درصد707رطوبتنسبی،C941دماییشرایط

ساعتتاریکی94ساعتروشناییو94ینوریودوره

تاریکی) زمان مدت در حشرات باالی باروری بدلیل

.ایکرجانجامشددرپژوهشکدهکشاورزیهسته(بیشتر

ازتولیدیحشراتشدهتمامقیمتبررسیبرای

(کل)مجموعابتداآزمایش،موردغذاییهایرژیم

حاصلهایمادهیوسیلهبهشدهگذاشتههایتخمتعداد

زندگیجدولآزمایشاتدرتایی27کوهورتیکاز

شدمحاسبهغذاییهایرژیمازکدامهرروی سپس.

تاشدضربنابالغدورهبقایهاتخماینمجموعبه

دستبهجیرهکیلوگرمیکازتولیدیحشرهتعداد

 (.7جدول)آید

 E. ceratoniaeتعیین پارامترهای زیستی 

اولیه ایجمعیت باغآفت ز استان انار لرستانهای

،C941دماییشرایطباآوریوبهآزمایشگاهجمع

ساعت94ینوریودورهدرصد707رطوبتنسبی

 و تاریکی94روشنایی ساعت در.شدندمنتقل انارها

متریسانتی77×997ابعادگیریبهجفتهایقفسدرون

کامل حشرات ظهور زمان شدندتا سپس.نگهداری

                                                           
1- Insectary 
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کامل ظروفحشرات پالستیکیبه کهایاستوانههای

بود شده پوشانده ململ پارچه با آنها و،داخل منتقل

رویتخم شده هایگذاشته ململ آزمایشاتپارچه در

.قرارگرفتمورداستفاده

مختلفبرغذاییرژیمچهارنوعثیرابرایبررسیت

دوره طول نابالغ مراحل بقای و نما و نشو  .Eی

ceratoniae تعداد،هایغذاییرژیمرویهرکداماز،

ساعتازعمرشان42سنکهکمترازعددتخمهم27

باشدانتخابشد گذشته تکبهبهصورتتکهاتخم.

پتری متریسانتی1دیشظروف غذاییرژیمحاوی

دماییودراتاقکرشددرشرایطمنتقلگردیدمربوطه

C941 نسبی رطوبت ،707دوره و یدرصد

نگهداریساعتتاریکی94ساعتروشناییو94نوری

تا.گردید برایدور فرارالروها جلوگیریاز منظور به

 پتری دور از شدها استفاده بههادیشپتری.پارافیلم

پارامترهای و گرفت قرار بررسی مورد روزانه صورت

دوره طول مانند نابالغ مراحل به الرو،مربوط تخم، ی

شفیرگی وزنالرویو شفیره، وشدثبتپیششفیره،

پس.اینبررسیتازمانظهورحشراتکاملادامهیافت

جنسیت کامل، حشرات ظهور تعیینحشراز کامل ات

بهظروفوهرجفتنرومادهبهصورتجداگانههشد

استوانه)تخمگیری ظروف ابعاد به شفاف 97×47ای

هایگذاشتهشدهوتعدادتخم.ندمنتقلشد(متریسانتی

بهصورتروزانهنرومادهنیزطولعمرحشراتکامل

گردی ثبت و دبررسی بررسی. مرگاین زمان تا ها

همه دادهی از و یافت ادامه کامل ثبتحشرات های

شده نسبی رشد الرو)(RGR)نرخ هایافزایشوزن

پنجم دورهسن بقای،(یزمانیمصرفغذابر درصد

 نابالغ، مثلیمحاسبهمراحل تولید پارامترهایزیستیو

مقایسه،چنینهم.گردید جیرهبرای قیمت هایی

 استفاده مورد تعداددرمختلف گلوگاه کرم پرورش

شدهتخم گذاشته مادههای یکهایی از حاصل

رژیم27کوهورت از کدام هایغذاییتاییرویهر

.استفادهشد

و تحلیل آماری تجزیه
پارامترهاییاختالفآماریمیانگینجهتمقایسه

،پارامترهایزیستیوتولیدمثلی(RGR)نرخرشدنسبی

 واریانسیکطرفه تجزیه (one-way ANOVA)از

نرم توسط SAS ver. 16افزار شد  SAS)استفاده

Institute, 2002.)هابااستفادهاختالفآماریمیانگین

موردبررسیقرار%7درسطحاحتمالTukeyازآزمون

گرفت هم. دادهتجزیهچنین، واریانس جدولهای ی

آفت پایدار جمعیت بهزندگی جنسی دو درروش

استرپوباروشبوتTwo-Sex Life Tableافزارنرم

(.Chi, 2016)انجامگرفت



 نتایج

رژیمنتایج نوع چهار برتاثیر مختلف غذایی های

دوره نابالغطول مراحل بقای و نما و نشو  .Eی

ceratoniae جدول است9در شده یمقایسه.آورده

،پیشیجنینی،الرویدورههایمربوطبهطولمیانگین

گلوگاهیشفیرگوشفیرگی اختالفدادنشانکرم که

بینمعنی مختلفرژیمداری غذایی داهای .شتوجود

تخمرویخمیر معنیسیبدوره ازبهطور داریکمتر

 ;F = 3.60; df = 3, 153)رژیمغذاییمصنوعیبود

P = 0.0015) کوتاههم. دورهچنین، الرویترین ی

 غذایی رژیم طوالنینیمهروی و آنمصنوعی هاترین

 ,F = 225.29; df = 3) اناربهدستآمدخمیرروی

128; P < 0.001).شفیرگییپیشکمترینطولدوره

مصنوعیهایرژیمروی انارغذایی خمیر مشاهدهو

.(F = 172.33; df = 3, 106; P < 0.001) گردید

غذاییمصنوعیکمتررویرژیمیشفیرگیطولدوره

 F = 4.63; df)خمیرسیببوداناروخمیرهایرژیماز

= 3, 109; P = 0.0043).براساسنتایجبهدستآمده

موردمطالعهازهایغذاییرژیممشخصگردیدکهبین

هورازتخمتاظ)نظرطولمدتنشوونمایمراحلنابالغ

حشره کاملی معنی( دادارتفاوت  = F)شتوجود

172.33; df = 3, 109; P < 0.0001)،بدینترتیب



 19 9318پاییز،3شماره24،جلد(یکشاورزیمجلهعلم)یپزشکاهیگ 

طوالنی کوتاهترینکه بهو دوره این طول ترتیبترین

 رژیمروی مصنوعی و انار خمیر شدهای .مشاهده

هم رویدرصدبیشترینچنین، بقایمراحلنابالغحشره

بقایآنرویخمیرمصنوعیوکمترینرژیمغذایینیمه

(.9جدول)انارمشاهدهشد

شفیره و پنجم الروهایسن وزن هایکرممیانگین

 جدول در انار است4گلوگاه شده ارایه الروهای.

نیمه غذایی های رژیم روی یافته وپرورش مصنوعی

خمیرسیبسبکترازالروهاییبودندکهازسایررژیم

 F = 8.34; df = 3, 57; P)هایغذاییتغذیهکردند

< 0.0001 سبکسنگین(. و شفیرهترین وزن هاترین

 =F)بهترتیبرویخمیراناروخمیرسیبمشاهدهشد

90.46; df = 3, 67; P < 0.0001.)چنینبیشترینهم

رویخمیرانارو ورژیمغذایی نرخرشدنسبیالروها

ومصنوعی بود سیب خمیر روی آن  = F)کمترین

18.29; df = 3, 59; P < 0.0001.)

مربوطبهباروری،طولعمرحشراتکاملنرنتایج

ونسبتجنسی هایرویرژیمE. ceratoniaeوماده

 جدول در مختلف است3غذایی شده ارایه براساس.

هایغذاییدستآمدهمشخصشدکهبینرژیمنتایجبه

 باروری، میزان نظر از مطالعه مورد عمرمختلف طول

.داریوجودداشتتفاوتمعنیشراتکاملنرومادهح

طور به سیب خمیر و انار خمیر روی باروری میزان

رژیممعنی از کمتر داری بود مصنوعی  = F)غذایی

6.78; df = 3, 48; P = 0.0001.)طولعمرحشرات

و(F = 2.64; df = 3, 42; P = 0.0606)کاملنر

 روی(F = 2.42; df = 3, 53; P = 0.0756)ماده

معنی طور به مصنوعی نیمه غذایی ازرژیم بیشتر داری

بود انار خمیر . جنسی ماده)نسبت درصد روی( هم

نیمهرژیم خمیرسیبوهایغذاییمصنوعی، مصنوعی،

 F)دستآمدبه13/7و12/7،77/7،28/7اناربهترتیب

= 212.75; df = 3, 8; P < 0.0001)(3جدول.)
 

 های غذایی مختلف روی رژیم Ectomyelois ceratoniaeو بقا ( استانداردخطای  ± میانگین)های مختلف زیستی طول دوره -3جدول 

Table 1. Duration of different stages (mean ± SE) and survival of Ectomyelois ceratoniae on different diets 
Pre-adult 

Survivorship 

(%) 

Development 

time (day) 

Pupal 

period 
(day) 

Pre-pupal 

period 
(day) 

Larval 

period 
(day) 

Egg 

incubation 
(day) 

Diet 

65 38.73±0.98
b 7.66±0.33

a 0.62±0.09
a 24.81±0.89

b 4.01±0.01
b Apple dough 

87.5 28.54±0.25
d 6.57±0.20

b 0.11±0.05
b 21.42±0.21

c 4.33±0.09
a Artificial 

40 60.44±2.59
a 7.69±0.29

a 0.31±0.12
ab 51.15±2.07

a 4.20±0.07
ab Pomegranate 

dough 

90 33.53±0.36
c 7.22±0.17

ab 0.50±0.08
a 17.58±0.26

b 4.23±0.07
ab Semi-artificial 

Mean values in each column followed by different lowercase letters are significantly different ( P< 0.05). 


 های غذایی مختلف روی رژیم Ectomyelois ceratoniaeوزن الروی، شفیرگی و نرخ رشد نسبی ( خطای استاندارد±) میانگین -2جدول 
Table 2. The mean (±SE) (g) weight of fifth instar larvae and pupae of Ectomyelois ceratoniae on 

different diets 

relative growth rate 

(RGR) weight of Pupa weight of fifth instar larvae Diet 

0.017±0.001
c 0.021±0.001

d 0.029±0.003
b Apple dough     

0.033±0.002
ab 0.041±0.001

b 0.045±0.004
a Artificial 

0.034±0.003
a 0.071±0.003

a 0.047±0.002
a Pomegranate dough 

0.027±0.001
b
 0.033±0.002

c 0.039±0.001
ab Semi-artificial       
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Mean values in each column followed by different lowercase letters are significantly different ( P< 0.05). 
 

 روی رژیم های غذایی مختلف Ectomyelois ceratoniaeباروری و طول عمر حشرات بالغ ماده و نر  -1جدول

Table 3. Fecundity and female and male longevity of Ectomyelois ceratoniae on different diets 

Sex ratio 

(female/female+male) 
Male adult 

longevity (day) 

Female adult 
longevity (day) 

Fecundity 
(no. eggs laid) 

Diet 

0.48±0.005
b 5.07±0.39

ab 5.36±0.53
ab 23.73±3.52

b Apple dough     

0.64±0.006
a 4.75±0.62

ab 4.86±0.31
ab 83.11±2.15

a Artificial 

0.63±0.005
a 3.25±0.25

b 4.01±0.53
b 25.71±3.74

b Pomegranate dough 

0.50±0.004
b
 5.72±0.37

a 6.11±0.61
a 50.51±3.05

ab Semi-artificial       

Mean values in each column followed by different lowercase letters are significantly different ( P< 0.05).  


 رشد پارامترهای پایدارنتایج  .Eجمعیت

ceratoniaeدرجدولهایغذاییمختلفرژیمروی

دستآمدهمشخصبراساسنتایجبه.ارایهشدهاست2

بینرژیم نیمههایغذاییشدکه مصنوعیومصنوعی،

(GRR)مقدارنرخناخالصتولیدمثلازنظرخمیرانار

نرخخالصتولیدمثل.داریوجودنداشتتفاوتمعنی

(R0)ایاستکههایمادهگرمیانگینکلتخمبیانکه

یکفردمادهدرصورتزندهماندنتاآخرینروزدر

هایغذاییرژیمبیندرنمایدطولیکنسلتولیدمی

 معنیمختلف اختالف آزمایش داشتمورد .داری

 افزایشجمعیتنرخهمچنین rm)ذاتی ) ترینمهمکه

وهااستپارامتربرایتعییننوعومیزانرشدجمعیت

ثابتبودنجمعیتمی منفییا تواندبیانگررشدمثبت،

داریتفاوتمعنیهایغذاییمختلفرژیمبیندرباشد

داشت حشراتبیش. به مربوط پارامتر این مقدار ترین

ترینآنوکمرژیمغذاییمصنوعیپرورشیافتهروی

 روی یافته پرورش حشرات به انارمربوط بودخمیر

( (2جدول . جمعیت افزایش متناهی λ)نرخ به( که

قبل روز به نسبت روز هر در افزایشجمعیت میزان

 روی دارد، مصنوعیاشاره غذایی وبیشرژیم ترین

ازنظرمتوسط.ترینمقدارراداشتکمخمیرانارروی

 نسل یک بینآفت(T)زمان غذاییرژیمدر های

وداریمشاهدهشدموردمطالعهاختالفمعنیمختلف

رویبیش اینپارامتر انارترینمقدار کمخمیر ترینو

 روی آن مصنوعیمقدار غذایی آمدبهرژیم دست

( (2جدول جیرهمقایسه. قیمت موردی مختلف های

انار گلوگاه کرم پرورش برای هزینهاستفاده بیانگر

تولیدوپرورشآفترویرژیمغذاییمصنوعیباالی

درمقایسهباسایرجیرههایمورداستفادهدراینمطالعه

(.7جدول)بود

 
 روی رژیم های غذایی مختلف Ectomyelois ceratoniae پارامترهای جدول زندگی -4جدول 

Table 4. Life table parameters of Ectomyelois ceratoniae on different diets 

T (days)   

           ) 

rm 

(female/female/day) 

R0 

(female/female) 

GRR 

(female/female) 
Diet 

39.26±0.99
b 1.05±0.007

c 0.053±0.007
c 8.31±2.08

c 19.80±5.3
b Apple dough 

31.75±0.31
d 1.13±0.006

a 0.121±0.005
a 47.8±8.76

a 98.78±7.5
a Artificial 

59.56±5.17
a 1.03±0.006

d 0.031±0.006
d 6.48±1.89

c 39.82±2.8
ab Pomegranate 

dough 

36.81±0.59
c 1.09±0.006

b 0.086±0.005
b 23.95±4.84

b 64.82±6.7
ab Semi-artificial 
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تخم حاصل از یک  تعداد) Ectomyelois ceratoniaeمورد استفاده برای های مختلفی قیمت جیرهمقایسه -5 جدول

 (کوهورت و تعداد تخم معادل آن با محاسبه بقا
Table 5. Price comparison different diets used for rearing of Ectomyelois ceratoniae (Number of eggs 

resulted from a cohort and number of eggs equivalent after survival calculation) 

Total number of eggs laid 

by a cohort with respect 

to survivorship (last 

column in table 1) 

Total number 

of eggs laid by 

a cohort 

Price per 1 kg of diet 
(No cost of processing and 

production) 

(Rial) 

Diet 

169.65 261 5000 Apple dough 

1309 1496 260000 Artificial 

72 180 10000 Pomegranate dough 

727.2 808 180000 Semi-artificial 

 

 بحث

فراسنجه پژوهش این کیفیتدر کنترل  .Eهای

ceratoniae چهار پرورشروی پساز غذاییرژیم

قرارگرفتتاتاثیرگذارترینرژیممقایسهموردمختلف

موفقاقتصادیودرعینحالغذاییبرایپرورشانبوه

شود مشخص آفت این مدیریتهایبرنامهموفقیت.

شدهزیادیحدتاتلفیقی کیفیتآفتپرورشداده به

کهاتحشرکلنیذاتیحفظخصوصیاتوداردبستگی

درمهمیعاملیابندمیپرورشهاانسکتاریومدر

 ,Singh)شودمیمحسوبمدیریتیهایبرنامهپیشرفت

1982) نسبتمانندهاییویژگی. زادآوری، و باروری

ن افزایشجنسی، ذاتی نرخ مثل، تولید خالص رخ

 دورهجمعیت، نماطول و نشو ی تواندمیعمرطولو

در.کندمنعکسراتولیدیدرمقیاسانبوهحشرهکیفیت

تحقیق بهینهاین غذاییبرای رژیم  .Eسازی

ceratoniaeپایه بر متفاوت شیوه یک میوهاز یی

میزبان کامل سیب و انار شامل که آفت به،بودهای

کاهش وریبهرهافزایشوتولیدهایهزینهمنظور

.شداستفاده

زیستی عواملتاریخچه از زیادی حد تا حشره

تأثیرمی کیفیتوکمیتغذا مخصوصاً .پذیردمحیطی،

دوره طول بهرشدیتفاوتدر است عدمممکن دلیل

مقدارامخصوص)هامغذیتعادلغذاییازلحاظدرشت

هایغذاییموردتغذیهدررژیم(پروتئینوکربوهیدرات

 باشد .(Golizadeh and Abedi, 2016)حشره

افزایشدوره همچنین آفتی نمای و بهمینشو تواند

در.غذاییهممربوطباشدسطحپروتئینموجوددررژیم

که جبرانمیزانشرایطی برای باشد، کم غذا پروتئین

افزایشمی الروی دوره طول دریافتی، یابدپروتئین بر.

مراحلیدورهطولشدهانجاممتعددمطالعاتاساس

مختلفمتفاوتهایمیزبانرویگلوگاهانارکرمزیستی

ینشودورهGhavami (2006)درتحقیقی،.تاسبوده

ترکیبغذاییمصنوعی، رویسه نمایاینآفترا و

یتریندورهکوتاههومصنوعیوطبیعیبررسیکردنیمه

یبالغکرمگلوگاهرارویرشدیالرو،شفیرهوحشره

گزارش مصنوعی غذایی نتایجنمودرژیم با مشابه که

می حاضر باشدتحقیق .Norouzi et al. (2008)

رژیم چهار روی را گلوگاه کرم زیستی پارامترهای

 شامل مختلف طبیعی خرماغذایی و انجیر انار، پسته،

 طولدوره بلوغاینآفتراپیشبررسیکردندکه از

میزبان این ترتیبروی به 78/31ها ،11/32 و71/79،

آوردند1/83 دست به روز .Mortazavi et al. 

(2016) رویچهارطولدورهنیز اینآفترا ینابالغ

نیمهمصنوعیومصنوعی انار، رژیمغذاییشاملپسته،

38/29بهترتیب ،11/32 روزگزارش19/27و11/38،

هم.کردند ودورهGothilf (1968)چنین، زندگی ی
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رژیمغذاییمصنوعیوتخمریزیکرمگلوگاهراروی

طبیعیبررسینمودوگزارشکردکهرویرژیمغذایی

مصنوعی حشره الروی و3/41دوره کشید طول روز

درمقایسهباحشراتپرورشیافتهیحشراتبالغاندازه

هابیشترترومیزانتخمریزیآنبزرگهایاناررویدانه

بود باشدواوتمیهابانتایجتحقیقحاضرمتفاینیافته.

تفاوتدرشرایطونوعآزمایش،هاناشیازاینتفاوت

 و میزبان نوع فرآوری غذاییوضعیت طبیعیرژیم

میوه.باشدمی نمودن خمیر دلیل به حاضر مطالعه در

 فرضیه کامل، درکارگر موجود دفاعی سیستم بودن

ترکیباتبخش انواع قبیل از پوستمیوه همچون هایی

پسازجداشدنمیوههایدفاعیدیگرفنلیومتابولیت

یابدوشایدبتوانافزایشطولدورهقوتمیازدرخت،

 آفت نابالغ )مراحل بین 72/48متغیر روز،22/17و

کاهششاخصه(9جدول هایرشدجمعیتولذا نیزرا

.دادبهاینوضعیتارتباط

م فاکتور غذا حشراتوپروتئین عمر طول در ثری

 باشدمینیزکامل وجود. یا غذا پروتئین کاهشمقدار

درمهارکننده پروتئین جذب کاهش سبب که هایی

می تالروها در اختالل سبب حشراتاشود، غذای مین

آن عمر کاهشطول میکاملو ها  Sorge et)گردد

al., 2000.)طولعمرحشرات،دادحاضرنشانتحقیق

کاملنرومادهرویرژیمغذایینیمهمصنوعیبهطور

معنی بود انار خمیر از )داریبیشتر چنین،هم.(3جدول

عدد99/83تا03/43حشراتکاملبینباروریمیانگین

کهکمترازتعدادبودهایغذاییمختلفتخمدررژیم

برای)درمطالعاتمشابهمیباشدشدهگزارشهایتخم

یکیازدالیل.(Mortazavi et al. (2015)جنتایمثال

کاهششاخصهکاهشتخم آن نتیجه در رشدو های

انار اناروسیبجمعیتکرمگلوگاه تواندمیدرخمیر

هایثانویهدفاعیگیاهباشدکهاصوالدروجودمتابولیت

هاراداریمومشاهدهآنهایخاصیازمیوهانتظاربخش

 هایمغذیمیوهباعثاختاللدردراختالطبابخشلذا

پروتئیننسبت مطلوب غذای/های در کربوهیدرات

.مصرفیحشرهوبهتبعآنکاهشکاراییحشرهگردد

مطالعاتتکمیلیموردنیازاستتاباشناساییبههرحال

بخش ترکیبات حاوی دفاعیهای ح)بیشتر به،دانه،

وغیرهمیوهپوست ازمیوهوباحذفآنبخش( هاوها

جیره تهیه سپس بتوان جدید موردهای را فرضیه این

.آزمونقرارداد

ارتبانیاز حشره غذایی بدنهای وزن با مستقیمی ط

 و دارد شاخصحشره از یکی بدن دروزن مهم های

 ;Schroeder, 1981)دینامیسمجمعیتحشراتاست

Liu et al., 2004 دربرخیمواقعالروهایحشرات(.

مقدارغذایکیمطلوب،متابولیرسیدنبهوضعیتبرای

یالرویراچنیندورهوهمایشدادهزخوردهشدهرااف

میطوالنی نکنتر -Lazarevic and Peric)د

Mataruga, 2003 هم( حاضرکه تحقیق نتایج با سو

 انار خمیر وزن.باشدمیروی بیشترین تحقیق این در

الرویوشفیرگیمربوطبهحشراتپرورشیافتهروی

تریندورهالرویراکهطوالنی(4جدول)خمیراناربود

الروهایتوانچنیناستنتاجنمودکهمیعدرواق.داشت

گلوگاه ازانارکرم کننده جبرانبرایانارخمیرتغذیه

غذاییدریافت مقدارکممواد شده، خورده یغذای

وترکردهزمانتغذیهراطوالنیتبعآنهوببیشترخودرا

حشره شفیرگی و الروی وزن افزایش باعث امر این

اینقشمهمییهغذهایتشاخصدراینراستا،.شودمی

فیزیولوژ درک ایفادر حشرات اکولوژی و تغذیه ی

بااینحال،(.Scriber and Slansky, 1981)کنندمی

درRGRشاخص نما نشو عنوانیکشاخصرشد به

و گرفته قرار ارزیابی مورد تحقیق کهاین آنجا از

نرخمقداربیشترینخمیرانارالروهایپرورشیافتهروی

تواننتیجهگرفتکهاینالروهاراداشتند،میرشدنسبی

تبدیلغذایخوردبیشتریتوانایی برایرشددر شده ه

بودهبدن دارا ورا لذا استحصالبیشترینوزنالرویرا

.اندنموده

میپارامتر دموگرافی مقایسههای برای اثرتواند ی

تفاوت و محیطی نمایعوامل و نشو روی غذایی های
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موردحشراتتولیدمثلومرحلهبلوغنیزمراحلنابالغو

بگیرد می.آزمایشقرار نشان تحقیق این کهنتایج دهد

رژیمغذاییمصنوعیحشرهرویrmتردلیلمقدارباالبه

 دیگر با مقایسه آزمونجیرهدر هایمورد ، ایناحتماال

بنابراین.باشدمیترمفیدیحشرهتغذیهبرایرژیمغذایی

انار گلوگاه کرم از تغذیه مصنوعیبا غذایی رژیم

اح بیشترین و دارد افزایشجمعیت برای را پایینتمال

 rmمقداربودن انارروی ازبهخمیر ناشی عمده طور

طوالنیباروریپایین و، بلوغ از رشدیقبل دوره بودن

رویاینکوتاه کاملماده رژیمبودنطولعمرحشره

.باشدمیغذایی

درمقایسهخمیراناروسیبذکرنکاتزیرضروری

باشدمی تخم. افزایشجمعیتسرعتتولید ذاتی نرخ

ایکهیکحشرهمادهدرواحدروزبهتعدادحشرهیعنی

نمایدکهدرمقیاسانبوهکندرابیانمیجمعیتاضافهمی

(زادآوری)تعدادحشرهتولیدیاگرچهاهمیتداردولی

شودمعیارصرفمیآنایکهبرایتولیددرمقابلهزینه

ارزیابیتریمهم اقتصادیبرای های حشرات درتولید

باشدمیبوهمقیاسان همچنینبهعنوانشاخصیازرشد.

 حشره، پارامتر عنوانشاخصرشدبیوماسRGRاز به

 رشدفردیمناسبشداستفاده بیانگر ترکه رویحشره

جیرهانار سایر به بودهنسبت ا . سیباین در شاخص

داشتهکمترینمقدار مقادیربرابر4رویانارحدودورا

کمااینکهوزنشفیرگیحشرهرویانار)سیببودروی

سیب3/3(گرم709/7) بود(گرم749/7)برابر که(

نیز را طبیعی شرایط در سیب به نسبت انار ارجحیت

می کندتوجیه . مهم نکته عالوه به انبوهدیگر تولید در

شرایطاتولیدمتناسبحشراتنرومادهمشابهب،حشرات

راازخطرنابودیدرپرورشیباشدکهجمعیتطبیعیمی

پدیده نسبتاثر که دهد نجات نرزایی همچون هایی

 درخصوصرژیمجنسیمناسبدر ایننگرانیرا انار

حشراتافزایشسیب،رژیمسازدولیدرانارمرتفعمی

 استنر شده جنسی نسبت کاهش باعث همچنین،.

عنوان به انار گلوگاه کرم توسط انار طبیعی انتخاب

مبنیبرحمایتبهتراینمیوهحکمیمیزبانارجح،دلیلم

میزبان سایر به نسبت آفت این کارایی آناز های

هایینیزشایدبتوانگیریباشدکهبدونچنیناندازهمی

هایبعدیرادراینخصوصبهآناهمیتدادهوقدم

.برداشت

نهاده قیمت به توجه تولیدبا در استفاده مورد های

لهایمختلفموردمطالعهدراینتحقیقوتعدادکجیره

گلوگاه کرم پرورشیککوهورتاز از تخمحاصل

هریک روی رژیمانار غذاییاز استنباط،های چنین

هایطبیعیهزینهتولیدوپرورشرویرژیمکهشودمی

خمیر انار مراتبسیبو صرفهبه به مقرون جیرهتر از

می باشدمصنوعی . جدول می7نتایج جیرهنشان دهد

رژیمترازبرابرگران41و74غذاییمصنوعیبهترتیب

درحالیکهتعدادتخمحاصلازبودسیبوانارخمیر

ترتیب به مصنوعی یککوهورتپرورشیرویجیره

0/0 هایرژیمبرابر4/98و انار موازنهبودسیبو که

هزینهطمن /قی را ندکمینتامینتولید واضح. عالوه به

رویانارواستکهشباهتتجربهغذاییحشرهپرورشی

 باسیب کردن نرم پنجه و دست و وحشی حشره با

کاراییتولیدحشراتیباباعثهایدفاعیگیاهمتابولیت

کمکشایانیاتوحشیحشرمشابهکارایی لذا و شده

حشراتتولیدی حشراتوحشیمتوجه رقابتبا بهدر

ر ویژه انار شدوی گیاهی)خواهد میزبان لحاظ با البته

همچنینمشابهتنسبتجنسیحاصل.(حشراتوحشی

بیان مصنوعی جیره با انار خمیر نسبتروی تولید اگر

ماده و نرها جیرهمناسباز در انارها دربودخمیر که

بااحتساب.نمایدتولیدانبوهحشراتنقشحیاتیایفامی

براساسدوشاخصهرسدکهبهنظرمیشرایطفوقچنین

فرآیندمهمتولیداقتصادیوتولیدباکیفیتحشراتدر

خمیر بتوان عنوانپرورشانبوه، به را غذاییرژیمانار

وکرمگلوگاهانبوهپرورشسازیبهینهمنظوربهمناسب

وریبهرهافزایشوتولیدهایهزینهکاهشهمچنین

ولیاینتوصیهرابهبعدازمطالعاتتکمیلیمعرفینمود

حذفبخش خصوصتاثیر میوهدر دفاعی تعدادهای ،
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مثلیتولیدرفتارهای،حشرهقابلتولیدازیککیلوجیره

تولید کارایی مقایسه ویژه به باو پرورشی حشره مثلی

وحشی میحشره نمائیمموکول نقشافزودنیهمچنین.

جلو برای پارابن میوهمتیل فساد از اینگیری در ها

افزایش در آزمایشی/آزمایش حشرات کارایی کاهش

می توصیه که نگرفت قرار مطالعه درمورد شود

امیداستاطالعات.نپرداختهشودآمطالعاتبعدیبه

پیش در بتواند پژوهش این در آمده بردبدست

برنامه گلوگاه هایمدیریتتلفیقیکرم واقعانار مفید

.شود



 گزاریسپاس

 تحقیق مطالعاتیاین فرصت از بخشی عنوان به

پزشکیپژوهشکدهکشاورزیدرگروهگیاهنویسندهاول

انجاهسته به کرج قدردانیای بدینوسیله که رسیده م

.شودمی
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Abstract 

Background and Objectives 

The carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera Pyralidae), is a major pest 

of pomegranate and its damage is economic in Iran and many parts of the world. This 

study was conducted to determine an optimized diet either biologically or economically 

for mass rearing of the pest. In particular, sterile insect technique at industrial scales is 

highly dependent on successful mass rearing of the pest. 

Materials and Methods 

In the present study, the effects of four diets including pomegranate dough, apple dough, 

artificial and semi-artificial diets on biological parameters of E. ceratoniae were studied. 

Pomegranates and apples with no infestation were chosen and mixed wholly using 

kitchen blender. Fruit dough was oven dried for 24 h at 60 degrees of Celsius after 

adding 1 g methyl paraben per kilogram of the diet.    

Results 

The results showed that, the longest and shortest duration of the immature development 

time were on pomegranate dough diet and artificial diet, respectively. Moreover, the 

fecundity rate on pomegranate dough and apple dough diets was significantly lower than 

artificial diet. Moreover, the longevity of male and female adults was observed on semi- 

artificial diets more than pomegranate dough. The lowest value of intrinsic rate of 

increase (rm) of the E. ceratoniae were observed on pomegranate dough (0.031 day
-1

), 

and the highest was on artificial diet (0.121 day
-1

). In addition, the larvae fed on 

pomegranate dough treatment showed the higher larval, pupal weight and value of 

relative growth rate (RGR) compared to other diets tested.  

Discussion 

Artificial diet supported development and reproduction of the carob moth. However, 

based on the results obtained in the present study, pomegranate dough has high 

nutritional value in terms of E. ceratoniae performance and also it is very cheap, so it is 

recommended as a suitable diet for mass rearing of carob moth. However, many 
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complementary studies in this regard are necessary to achieve standard dimensions of 

mass rearing of E. ceratoniae in insectaries. 
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