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پارازیتوئید  Cephalonomia tarsalis (Hym.: Bethylidae)پارامترهای جدول زندگی زنبور 

 Oryzaephilus surinamensis (Col.: Silvanidae)دار غالت  شپشه دندانه
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41/99/18تاریخپذیرش:90/00/18تاریخدریافت:  

 چکیده

 دار غالت الرو سن سوم شپشه دندانه یرو Cephalonomia tarsalis (Ashmead) زنبور یجدول زندگ

Oryzaephilus surinamensis (L.) ی دوره و درصد 06±2 یرطوبت نسب وس،سلسی درجه 52 ±1 ثابت یدر دما 

با  (lx) نرخ بقا مدهبدست آ جیقرارگرفت. بر اساس نتا یمورد بررس یکیساعت تار 8و  ییساعت روشنا 10 ینور

شد.  نییتع 60/6( hxتخم ) خیروز بود. نرخ تفر 8/34در بدو تولد  (ex) یبه زندگ دیو ام افتیسن زنبور کاهش  شیافزا

 خالص نرخ و تخم 42/81±28/6 و 43/83±01/6 بیبه ترت یو بارآور یبدست آمده نرخ ناخالص بارور جیبر اساس نتا

شده  دیتعداد تخم تول نیانگیشد. م نتعیی ماده هر در تخم 30/28 ±62/1 و 6/06±64/5 بیبه ترت یو بارآور باروری

الرو سن  یزنبور رو تیجمع شیافزا یو نرخ متناه ذاتی نرخ و عدد 20/5 ±61/6 زنبور ماده در هر روز کیتوسط 

 شیافزا یالزم برا انزم مدت. شد محاسبه روز بر 11/1± 661/6 و 163/6±661/6 بیدار غالت به ترت سوم شپشه دندانه

زنبور،  تیدو برابر شدن جمع یروز و زمان الزم برا 065/0±2/36 (R0) مثلدینرخ خالص تول ی به اندازه تیجمع

 1/33±34/1مثل دیتول خالص نرخ و تخم 01/ 44±126/6 مثل زنبوردی. نرخ ناخالص تولدیگرد نتعیی روز 626/6±05/0

زنبور نشان داد که  تیجمع داریپا یسن عیتوز ی. بررسدیعمر آن محاسبه گرد ولهر زنبور ماده در ط ازای به ماده

نشان داد  جیدهد. نتایم لیبالغ تشک یرا مرحله تیدرصد جمع 65/8زنبور را مراحل نابالغ و  تیدرصد جمع 13/61

  .است ردار غالت برخوردا در کنترل شپشه دندانه یخوب لیاز پتانس C. tarsalis دییتویزنبور پاراز

 

نرخ خالص  ت،یجمع شیافزا ی، نرخ ذاتCephalonomia tarsalis ،Oryzaephilus surinamensis:  ها دواژهیکل
 داریپا یسن تیمثل، جمعدیتول

 
 

 مقدمه

 Oryzaephilus surinamensisدارغالت،شپشهدندانه

(L.) (Col.: Silvanidae)ازآفاتمهممحصوالتانباری

سراسرکشوریانبارهاگندمدرکیازجملهمحصولاستراتژ

استودرانبارها،انیباشد.اینحشرهدارایگسترشجهمی

.ودشهایموادغذاییدیدهمیفروشگاههاوسیلوها،آسیاب

mailto:talebia@modares.ac.ir
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3یاینحشرهدرمناطقمعتدلهدرهرسالدارا نسل2تا

بدونهایگرمانبارباشدولیدرمناطقگرمسیریودریم

دهد،دراینصورتتعدادتوقفبهزندگیخودادامهمی

 به آن سالیانه 6نسل می8تا )نسل  Bagheriرسد

Zonooz, 1986جهبهاینکهمحلفعالیتاینآفت(.باتو

نمشابهودرمیانمواددرانبارها،سیلوها،منازل،اماکیشترب

می آنغذایی روی طبیعی دشمنان فعالیت بنابراین باشد

(.بااینKamangir et al., 2000باشد)بسیارمحدودمی

کنندهجمعیتاینحشرهکنترلوجودچندینعاملطبیعی

اس نتیجهشناساییشده در باعثکاهشجمعیتو تکه

میکاهش آفت نقششخسارت میان این در ود.

مهمپارازیتوئید الروی )های است اینLord, 2001تر .)

سوسک دهانی قطعات میها و دارند توانندجونده

فویلوساپالستیک کهبراییهاپوششری، یبندبستهیرا

غذا مییمواد قرار استفاده بجوندرندیگیمورد

(Anonymous, 1999مطالعات مورد(. در مختلفی

جنسزنبور خانوادهCephalonomiaهایپارازیتوئید از

Bethylidaeد نشاندر که است پذیرفته صورت نیا

آفاتدهدمی فعال پارازیتوئیدهای عنوان حشراتبه این

آنجملهPowell, 1938شوند)انباریمحسوبمی از .)

پارازیتوئ  Cephalonomia tarsalisیدزنبور

(Ashmead)هایمتعددیاستوباشدکهدارایمیزبانمی

مکز آلمان، استکایآمرک،یاز شده گزارش کانادا و

(Lord, 2001ولیبررسی مورد(، در عملآمده هایبه

آندرایرانبسیاراندکاستوفقطفعالیتآنرویآفت

مذکورمشاهدهوگزارششدهاست (Alipour et al., 

ایندرحالیاستکهتحقیقاتکاربردیزیادی2011 .)

برخی در بیولوژیک کنترل عامل این از استفاده برای

( است گرفته صورت  ,Scholler and Flinnکشورها

آفاتانباریو2000 اهمیتجایگاه به توجه بنابراینبا .)

وناچیزبودنبودنمیزبان -پارازیتوئیدشناختاثراتمتقابل

طیاینتحقیقدموگرافیران،اطالعاتدراینزمینهدرای

موردO. surinamensisاینزنبوررویکنترلسوسک

بررسیومطالعهقرارگرفت.



 ها و روش مواد

 آوری و نحوه پرورش میزبان جمع

دندانهجمعبرای شپشه غالت،آوری  .Oدار

surinamensisآفتبرداریازغالتآلودهبهایننمونه

در گندم نگهداری انبارهای )کهریزاز تهران ک،استان

شدهبهآوریهایجمعرباطکریم(صورتگرفتونمونه

آفت حشراتکامل، انتقال پساز شد. منتقل آزمایشگاه

مو کلیدهای (Bagheri Zonooz, 1986)جودبراساس

دار،ویشپشهدندانهمشخصشدننمونهحاشناساییوپساز

مستطیلی ظرف یک در نمونه هر ابعاد به 2×0×92شکل

ظروفسوراخمترقراسانتی دردیواره هاییایجادردادهشد.

شدوتوسطتوریبسیارظریفمسدودشدند.ظروفحاوی

درجه42±9باشرایطدمایشدگندمآلودهدرداخلاتاقر

96نورییدورهودرصد60±2نسبیرطوبتوسلسیوس

تعدادی.شدندنگهداریتاریکیساعت8وروشناییساعت

رویجداگانهظروفیدروآوریجمعآفتکاملحشراتاز

شدندمنتقلسالموتازهگندم گذشتازپسترتیببدین.

انجامفتهیاافزایشآفتجمعیتماه6حدود برای و

هانمونهکافیفراهمگردید.آزمایش

جداسازی، شناسایی و پرورش  مراحل

 پارازیتوئید

جمعجمع با همراه زنبورها گندمآورآوری هایی

دندانه شپشه به ازآلوده پس گرفت. صورت غالت دار

،C. tarsalisهابهآزمایشگاهوشناساییزنبورانتقالنمونه

حشراتکاملزنبوردرظروفپالستیکیهمانندظروف

شدن داده قرار آفت جمعیتپرورش داشتن جهت د.

جمعباالیی زنبور جهتیتاز میزبان الرو از کافی
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6هاقراردادهشد.پسازحدوداختیارآنتخمگذاریدر

آزمایش انجام برای زنبور جمعیت کافیماه حد به ها

افزایشیافت.

 C. tarsalis زنبور یدموگراف شاتیانجام آزما نحوه

با9نسهمگروهکیبااستفادهازکیدموگرافیپارامترها

با900حداقل زنبور تخم از کمتر و94عمر ساعتشروع

پاریمومرگ تا شد.نییعمرحشراتکاملتعانیروزانهآنها

زنبورماده22روزانهیپسازظهورحشراتکامل،بارور

شیاشد.زنبورهابهطورجداگانهدرونظروفآزمیبررس

ابعاد ش0×0×6به داده ظرفقرار هر در از20دند. عدد

سه سن الرو ممرحله مرجح سنی (زبانی)مرحله

(Mohajeri and Azimi, 1995دراخت)زنبورهاقراراری

تور با ظروف درب شدند. افیظریداده شد. نیبسته

دما با رشد اتاق در ووسسلسیدرجه42±9یظروف

ساعت42شدند.هرینگهدارصددر60±2یرطوبتنسب

کیوبهتفکیآورجمعراتوریآسپلهیزنبورهابهوسبارکی

تخمیهازبانیمیرو تعداد شدند. منتقل یهاتازه

روگذاشته و شمارش زنبور هر توسط ظرفیشده هر

تکرارآنثبتیتخمگذارخیتارشیآزما زنبوروشماره

زمانخروجشدهتاتهیپارازیهازبانیمیهایحاوشد.گندم

شرا در کامل نگهدارطیحشرات پرورش شدند.یثابت

بازرسگندمنیا مورد روز هر ازیها بعد و گرفته قرار

م از زنبور کامل حشرات مادهزبان،یخروج و نر تعداد

جدول در و شمارش شده دادهثبیظاهر شد. یهات

روش به توسطCarey(1982, 1993حاصله، و )

نرم اکسل تجز4003)افزار مورد هی( گرفت. جهتقرار

میا تولیدمحاسبه پارامترهای واریانس و رشدنگین و مثل

شد  ,.Maia et al)جمعیتازروشجکنایفاستفاده

2000.)



                                                      
1- Cohort 

  

 و بحث جینتا

مبدستجیاساسنتابر قبلازنیانگیآمده طولدوره

زنبور ترتیهابلوغ به ماده و و02/98±03/0بینر

طولعمرحشراتکاملنیشد.بنتعییروز82/0±03/91

ماده و تفاوتمعننرها داشت)یها وجود  ,P<0.001دار

T=23.61, df=59 حدود نر حشرات عمر طول کی(.

بو ماده حشرات دپنجم زنبورها9)جدول اندکی(. ینر

مادهبالغشدندوپسازظهورحشراتیزودتراززنبورها

جفتگ پیریماده دوره طول گرفت. ازشیصورت

یتخمگذار ماده افراد کهنتعییروز89/2±99/0در شد

م ینشان زنبور نیسدییتویپارازکیC. tarsalisدهد

براکیژنیاو و تخمیبوده رشد ندانکاملشدن بهازیها

وینسبتاًطوالنیطولدورهتخمگذاردارد.زبانیازمهیتغذ

 طولکیدر.آمدبدستروز1/43±/06معادل مطالعه

دارشپشهدندانهیروC. tarsalisازبلوغزنبورشیدورهپ

90( آمد بدست بPowell, 1938روز دورهنی(. طول

اختالفمعنیزندگ ماده و نر داشتیحشرات وجود دار

(P<0.001, T=86.20, df=36ا مقدار درنی(. پارامتر

بودماده نرها برابر دو حدود ها ب9)جدول طولدورهنی(.

درحشراتنرومادهزنبوریرگیوشفیالرو،ینیرشدجن

مشاهدهنشد.یداریتفاوتمعن

سنی)(،مرگlx)بقانرختغییرات dxومیرویژه بهوامید(

 دوره(ex)زندگی شپشهطی الرو روی زنبور زندگی ی

دندانه شکل در است9دار شده افزایشسن.ارائه با نرخبقا

حشراتکاملسریعزنبورکاهشیافتکهروندکاهشآندر

درC. tarsalisمیرویژهسنیدرزنبوروحداکثرمرگبود.

روزو8/23امیدبهزندگیدربدوتولد.بدستآمد28روز

منحنیروزبدستآمد.03/39درزمانظهورحشراتکامل

میرونشاندادبیشترینمیزانمرگ(dxمیرویژهسنی)ومرگ

دراوایلدورهالرویواواخرعمرحشراتاتفاقافتاد.
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 Cephalonomia  tarsalisخطای معیار( طول دوره مراحل مختلف رشد و نمو زنبور  ±میانگین ) -1جدول 

Table 1. Mean (± SE) of pre-adult development time in different stages of C. tarsalis 




دار غالت  روی الرو سن سوم شپشه دندانه C. tarsalisبه زندگی زنبور پارازیتوئید  بقا، مرگ و میر ویژه سنی و امید نرخ  -1شکل 

O. surinamensis  درجه سلسیوس 52در دمای 

Fig 1. Age-specific survivorship (lx), mortality rate (dx) and life expectancy (ex) of C. tarsalis on third-

instar larvae of O. surinamensis at 25 °C 

 

Development stage Mean ± SE (day) 

Female male 

Incubation period 2.40 ± 0.02 2.10 ± 0.03 

Larval period 2.58 ± 0.83 2.62 ± 0.81 

Pupal period 14.97 ± 0.85 14.88 ± 0.84 

Pre-adult development time 19.73 ± 0.84 19.60 ± 0.03 

Pre-oviposition time 5.81 ± 0.11 ----- 

Oviposition time 23.90 ± 0.06 ----- 

Post-oviposition time 3.74 ± 0.15 ----- 

Adult longevity 30.34 ± 0.28 5.95 ± 0.15 

Life cycle 50.08 ± 1.01 24.00 ± 0.30 
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تشدکیلوC. tarsalisجددولتولیددمثلبدرایزنبدور

(.4سددبهشددد)جدددولمثلمحاهددایمختلددفتولیدددپارامتر

9یبداروریهایسرانهجداولسنیتولیدمثلعبارتازنرخ

یاعمریکیسنی،درطیفواصلسنیوویژه4وبارآوری

تعیینشدد.16/0(hxاست.نرختفریختخم)3همسنگروه

و02/82±69/0نرخناخالصباروریوبارآوریبهترتیدب

ادهمحاسددبهگردیددد.مقدددارتخددمدرهددرمدد28/0±32/89

هدداینددرخخددالصبدداروریوبددارآوریبددهترتیددبپارامتر

تخمدرهرمادهبهدستآمدد26/28±12/9و03/4±1/60

(.4دول)ج


روی  C. tarsalisپارامترهای تولید مثل زنبور  -5جدول 

درجه  52در دمای  O. surinamensisالرو سن سوم 

 سلسیوس

Table 2. Reproduction parameters of C. tarsalis 

on third-instar larvae of O. surinamensis at 25 °C 

Reproduction 

parameters 

Amount Unite 

Gross fecundity rate 84.74 ± 0.61 Egg 

Gross fertility rate 81.35 ± 0.58 Egg 

Egg hatch rate 0.96 - 

Net fecundity rate 60.90 ± 2.03 Egg 

Net fertility 58.46 ± 1.95 Egg 

Mean eggs per day 2.56 ± 1.01 Egg 



میانگینتعدادتخمتولیدشدهتوسطهرزنبورمدادهدر

عددتعیدینشدد.بدراسداستحقیقدات26/4±09/0هرروز

Lukas and Stejskal(2004)تعدادتخمروزاندهتولیدد

داررویالروشپشدهدنداندهC. tarsalisشدهتوسدطزنبدور

عدددبیدانشددهاسدت3درجهسلسیوس49غالتدردمای

 کهنزدیکبهنتایجبهدستآمدهدرتحقیقحاضراست.

                                                      
1- Fecundity 

2- Fertility 

3- Cohort 

رویالروC. tarsalisهایرشدجمعیتزنبورپارامتر

دهاسدت.ندرخذکدرشد3دارغالتدرجددولشپشهدندانه

و30/69±921/0مثلبدهترتیدبناخالصوخالصتولیدد

مادهبهازایهرزنبورمدادهدرطدولعمدرآن20/9±9/22

یمیدزانفاوتایندوپارامترنشداندهنددهمحاسبهشدند.ت

مثلزنبوراست.ررویتولیدمیوتاثیرمرگ

(d(ومرگ)bتولد)یذاتیهاحاضر،نرخقیدرتحق

 ترتC. tarsalisزنبور 99/0بیبه آمد.04/0و بدست

مرگنشانیذاتیهاتفاوتنرخ و سرعتیدهندهتولد

جمع ذاتیمتیرشد نرخ ت،یجمعشیافزایباشد.

مادهیدهندهنشان جمعیهاتعداد به شده توسطتیاضافه

ا از است. روز هر در ماده فرد کنترلنیهر در پارامتر

ییکارازانیمیبنددرجهیبرایبهعنوانشاخصکیولوژیب

ندیتوئیپارازیهاگونه دیتوئیپارازکییهاسوشزیو

،یعیدشمنانطبتیموفقیهااریازمعیکیشود.یاستفادهم

داشتننرخذات نظر پارازrm)تیجمعشیافزایدر دیتوئی(

پارازrmنسبتبه زماندیتوئیآفتهدفاست. موثرندیها

شتریبایهابرابرآنrmها،یژگیوریکهبادرنظرگرفتنسا

 rmاز (  ,Hagvar and Hofsvongآفتهدفباشد

1990; Messenger, 1970.)مسئلهدرموردزنبورنیاC. 

tarsalis به بود، ذاتیطورصادق نرخ شیافزایکه

درآمددستبهروز902/0±009/0زنبورنیدراتیجمع

دارغالترویپارامتردرشپشهدندانهنیکهمقداراحالی

درطیمح و مخمر سلسیوس42دمای 01/0±04/9درجه

است)نتعیی متناهCollins et al., 1989شده نرخ ی(.

کهنتعییروز99/9±009/0تیجمعشیافزا شد

برابرنسبتبه99/9زانیبهمتیجمعشیافزای دهندهنشان

)جدولتیجمع است قبل 3روز در ق،یتحقکی(.

خانوادههایپارامتر زنبورهای از دیگری گونه رشد

Bethylidae نام رویPlastanoxus westwoodiبه

Cryptolestes pusillus (Schon)سوسک
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 درجه سلسیوس 52در دمای  O. surinamensisروی الرو سن سوم  C. tarsalisپارامترهای رشد جمعیت زنبور   -4جدول 
Table 3. Population growth parameters of C. tarsalis on third-instar larvae of O. surinamensis at 25 °C 

Population parameters Estimates ± SE Unite 

Gross reproduction rate (GRR) 61.37 ± 0.16 Females/female/generation 

Net reproduction rate (Ro) 44.1 ± 1.47 Females/female/generation 

Intrinsic rate of increase (rm) 0.104 ± 0.001 day
-1

 

Finite rate of increase (λ) 1.11 ± 0.001 day
-1

 

Doubling time (DT) 6.62 ± 0.06 day 

Mean generation time (T) 36.20 ± 0.07 day 

Stable age distribution(Cx) 

Pre-adults 

Adults 

 

91.14 

8.02 

 

% 

% 



 (Coloptera: Cucujidae)بررس و مطالعه قراریمورد

نتا شیافزایدادکهنرخذاتنشانقیتحقنیاجیگرفتهاست.

تول909/0تیجمع خالص نرخ روز، )دیبر برابرR0مثل )

متناه00/62 نرخ λ)تیجمعشیافزایماده، برابر بر20/9(

96/98برابر(T)تیشدنجمعR0یروزومدتزمانالزمبرا

تول ناخالص نرخ و دیروز م22/996مثل باشدیماده

(Rahman et al., 2008)دهدنرخذاتیافزایشنشانمیکه

زندگیجمعیت جدول پارامتر مهمترین عنوان به گونه این

برروز(است.902/0تقریباٌبرابربانتایجتحقیقحاضر)

توزبا مCx)داریپایسنعیمحاسبه اطالعاتی( توان

ازبلوغوشی)مراحلپتیجمعیازساختارداخلیدیمف

بدستآمدهجی(.نتاCarey, 1982بلوغ(بهدستآورد)

ا در که داد پارازنینشان د،یتوئیزنبور از92/19حدود

 را جمعیت و نابالغ جمع04/8مراحل راتیدرصد آن

3)جدولدادندلیحشراتکاملتشک ازاین(. موضوع

حلالرویآفتوبهعبارتیاینجهتکهپارازیتوییدمرا

میترینفراوان پارازیته زیستیآفترا مراحل حائزکند

توانددرکاراییبهترآنمؤثرباشد.اهمیتاستومی

فرآورکنترل آفات قابلیتهدبیولوژیک انباری های

کنتداردومییادیپیشرفتز رلبیولوژیکآفاتتواندبا

گلخانه دیدگاهمحصوالت دلیل به ولی نماید رقابت ای

هایصوصکنترلبیولوژیکآفاتفرآوردهسنتیکهدرخ

یوجودداشتهاستتاکنوندرایرانموردتوجهقرارانبار

اس درتنگرفته شده انجام تحقیقات اینولی در دنیا

قابل توسعه اخیر دهه دو استخصوصدر یافته توجهی

(Scholler and Flinn, 2000.)

مهمتریندشمنانطبیعیآفاتانباریشاملتعدادیاز

 خانواده ،Braconidae،Ichneumonidaeزنبورهای

Pteromalidae ،Bethylidaeسن خانوادهو های

Anthocoridae(میباشندScholler et al., 1997با .)

توجهبهخسارتقابلتوجهآفاتبهفرآوردههایانباریو

شیمیایی ترکیبات مهمترین از تعدادی کاربرد ممنوعیت

سال تو4092نظیرفستوکسینومتیلبرمایدتا بهلزوم جه

شودکنترلبیولوژیکبیشترنمایانمیروشهایایمننظیر

(Scholler and Flinn, 2000.)
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Abstract 

Background and Objectives 
Life table parameters are important and key tools to reveal the reproductive and population 

growth potential of natural enemies regarding control of their prey/host.    

Materials and Methods 

The initial population of Cephalonomia tarsalis was collected from wheat storage facilities in 

Tehran province. Life table parameters of C. tarsalis on the 3
th 

instar larvae of Oyzaephilus 

surinamensis were investigated using100 newly laid eggs (as a cohort) at temperature of 25±1 

°C, 60±5% R.H. and photoperiod of 16:8 (L:D) hours. The daily counts of mortality and 

fecundity were arranged as a life table and used to calculate net reproductive rate (Ro), intrinsic rate 

of increase (rm), finite rate of increase (λ), mean generation time (T) and doubling time (DT). 

Results  

As a result of this study survival rate (lx) decreased with increasing age and life expectancy 

(ex) at birth 43/8 days. Egg hatch rate (hx) was determined to be 0.96. As a result of this 

study, the gross fecundity and fertility rates were determined to be 84.74±0.61 and 

81.35±0.58 and net fecundity and fertility rates were 60.9±2.03 and 58.46±1.95, respectively. 

The average number of eggs produced per female per day was 2.56±0.01. The intrinsic rate 

and finite rate of C. tarsalis on the 3
th 

instar O. surinamensis were 0.104±0.001 and 

1.11±0.001 day
-1

, respectively. Time required to increase the population to the size of the net 

reproduction rate and doubling times were 36.2±0.065 and 6.62±0.059 days, respectively. 

The gross and net reproduction rate were 61.37±0.159 egg and 44.1±1.47 

females/females/generation, respectively. The results of this study on the stable age 

distribution showed that 91.14 % and 8.02 % of the population belonged to immature stage 

and adults, respectively. 

 

 

Discussion 
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Based on the findings, it could be concluded that C. tarsalis has a good potential to control 

its host, C. tarsalis. 

 

Key words: Cephalonomia tarsalis, Oyzaephilus surinamensis, intrinsic rate of increase, 

net reproduction rate, stable age population 
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