اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،2زمستان9318
گی 

پارامترهای جدول زندگی زنبور ) Cephalonomia tarsalis (Hym.: Bethylidaeپارازیتوئید
شپشه دندانهدار غالت )Oryzaephilus surinamensis (Col.: Silvanidae

یپور،3محمدمهرآبادی
محمدرضاعلیپور،9علیاصغرطالبی،*4یعقوبفتح 
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 -9دانشجویسابقکارشناسیارشدحشرهشناسی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهتربیتمدرس،تهران،ایران
* -4نویسنده مسوول :دانشیار،گروهحشرهشناسی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهتربیتمدرس،تهران،ایران()talebia@modares.ac.ir
 -3استاد،گروهحشرهشناسی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهتربیتمدرس،تهران،ایران
 -2استادیار،گروهحشرهشناسی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهتربیتمدرس،تهران،ایران
تاریخدریافت18/00/90:تاریخپذیرش18/99/41:

چکیده
جدول زندگی زنبور ) Cephalonomia tarsalis (Ashmeadروی الرو سن سوم شپشه دندانهدار غالت
) Oryzaephilus surinamensis (L.در دمای ثابت  52 ±1درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی  06±2درصد و دورهی
نوری  10ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی مورد بررسی قرارگرفت .بر اساس نتایج بدست آمده نرخ بقا ) (lxبا
افزایش سن زنبور کاهش یافت و امید به زندگی ) (exدر بدو تولد  34/8روز بود .نرخ تفریخ تخم ( 6/60 )hxتعیین شد.
بر اساس نتایج بدست آمده نرخ ناخالص باروری و بارآوری به ترتیب  83/43±6/01و  81/42±6/28تخم و نرخ خالص
باروری و بارآوری به ترتیب  06/6±5/64و  28/30 ±1/62تخم در هر ماده تعیین شد .میانگین تعداد تخم تولید شده
توسط یک زنبور ماده در هر روز  5/20 ±6/61عدد و نرخ ذاتی و نرخ متناهی افزایش جمعیت زنبور روی الرو سن
سوم شپشه دندانهدار غالت به ترتیب  6/163±6/661و  1/11± 6/661بر روز محاسبه شد .مدت زمان الزم برای افزایش
جمعیت به اندازهی نرخ خالص تولیدمثل  (R0) 065/0±2/36روز و زمان الزم برای دو برابر شدن جمعیت زنبور،
 0/05±6/626روز تعیین گردید .نرخ ناخالص تولیدمثل زنبور  01/ 44±6/126تخم و نرخ خالص تولیدمثل 33/1±1/34
ماده به ازای هر زنبور ماده در طول عمر آن محاسبه گردید .بررسی توزیع سنی پایدار جمعیت زنبور نشان داد که
 61/13درصد جمعیت زنبور را مراحل نابالغ و  8/65درصد جمعیت را مرحلهی بالغ تشکیل میدهد .نتایج نشان داد
زنبور پارازیتویید  C. tarsalisاز پتانسیل خوبی در کنترل شپشه دندانهدار غالت برخوردار است .

کلیدواژهها ،Oryzaephilus surinamensis ،Cephalonomia tarsalis :نرخ ذاتی افزایش جمعیت ،نرخ خالص
تولیدمثل ،جمعیت سنی پایدار

مقدمه

ازجملهمحصولاستراتژیکگندمدرانبارهایسراسرکشور

شپشهدندانهدارغالتOryzaephilus surinamensis ،


میباشد.اینحشرهدارایگسترشجهانیاستودرانبارها،


)(L.) (Col.: Silvanidaeازآفاتمهممحصوالتانباری

هایموادغذاییدیدهمیشود.


فروشگاه
سیلوها،آسیابهاو
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اینحشرهدرمناطقمعتدلهدرهرسالدارای  3تا 2نسل

اطالعاتدراینزمینهدرایران ،طیاینتحقیقدموگرافی

یباشدولیدرمناطقگرمسیریودرانبارهایگرمبدون
م 

اینزنبوررویکنترلسوسک O. surinamensisمورد

توقفبهزندگیخودادامهمیدهد،دراینصورتتعداد


بررسیومطالعهقرارگرفت .

نسل سالیانه آن به  6تا  8نسل میرسد ( Bagheri



.)Zonooz, 1986باتوجهبهاینکهمحلفعالیتاینآفت

مواد و روشها

بیشتردرانبارها،سیلوها،منازل،اماکنمشابهودرمیانمواد

جمعآوری و نحوه پرورش میزبان

غذایی میباشد بنابراین فعالیت دشمنان طبیعی روی آن

جمعآوری شپشه دندانهدار غالت،
برای  

O.

بسیارمحدودمیباشد(.)Kamangir et al., 2000بااین


نمونهبرداریازغالتآلودهبهاینآفت
   surinamensis

کنترلکنندهجمعیتاینحشره

وجودچندینعاملطبیعی 

از انبارهای نگهداری گندم در استان تهران (کهریزک،

شناسایی شده است که باعث کاهش جمعیت و در نتیجه

آوریشدهبه


هایجمع

رباطکریم)صورتگرفتونمونه

کاهش خسارت آفت میشود .در این میان نقش

آزمایشگاه منتقل شد .پس از انتقال حشرات کامل ،آفت

پارازیتوئیدهای الروی مهمتر است ( .)Lord, 2001این


براساس کلیدهای موجود ()Bagheri Zonooz, 1986

سوسکها قطعات دهانی جونده دارند و میتوانند


ویشپشهدندانهدار،

شناساییوپسازمشخصشدننمونهحا

بستهبندی
پوششهایی راکهبرای  

پالستیک،فویلوسایر 

هر نمونه در یک ظرف مستطیلیشکل به ابعاد 2×0×92

یگیرند بجوند
مواد غذایی مورد استفاده قرار م 

ردادهشد.دردیوارهظروفسوراخهاییایجاد

سانتیمترقرا

( .)Anonymous, 1999مطالعات مختلفی در مورد

شدوتوسطتوریبسیارظریفمسدودشدند.ظروفحاوی

زنبورهای پارازیتوئید جنس  Cephalonomiaاز خانواده
 Bethylidaeدر دنیا صورت پذیرفته است که نشان

گندمآلودهدرداخلاتاقرشد باشرایطدمای 42±9درجه
دورهی نوری 96
سلسیوس و رطوبت نسبی  60± 2درصد و  

میدهد این حشرات به عنوان پارازیتوئیدهای فعال آفات


ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی نگهداری شدند.تعدادی

انباری محسوب میشوند ( .)Powell, 1938از آن جمله

جمعآوریودرظروفیجداگانهروی
ازحشراتکاملآفت 

Cephalonomia

گندم تازه و سالم منتقل شدند.بدین ترتیب پس از گذشت

باشدکهدارایمیزبانهایمتعددیاستو

) (Ashmead
می

حدود  6ماه جمعیت آفت افزایش یافته و برای انجام

از آلمان ،مکزیک ،آمریکا و کانادا گزارش شده است

آزمایشهانمونهکافیفراهمگردید .


زنبور

پارازیتوئید

tarsalis

( ،)Lord, 2001ولی بررسیهای به عمل آمده در مورد

مراحل

آندرایرانبسیاراندکاستوفقطفعالیتآنرویآفت

پارازیتوئید

جداسازی،

شناسایی

و

پرورش

مذکورمشاهدهوگزارششدهاست ( Alipour et al.,

جمعآوری زنبورها همراه با جمعآوری گندمهای


.)2011ایندرحالیاستکهتحقیقاتکاربردیزیادی

آلوده به شپشه دندانهدار غالت صورت گرفت .پس از

برای استفاده از این عامل کنترل بیولوژیک در برخی

انتقالنمونههابهآزمایشگاهوشناساییزنبور،C. tarsalis


کشورها صورت گرفته است ( Scholler and Flinn,

حشراتکاملزنبوردرظروفپالستیکیهمانندظروف

.)2000بنابراینباتوجهبهاهمیتجایگاهآفاتانباریو

پرورش آفت قرار داده شدن د .جهت داشتن جمعیت

شناختاثراتمتقابلپارازیتوئید -میزبان وناچیزبودنبودن

باالیی از زنبور جمعیت کافی از الرو میزبان جهت

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،2زمستان9318
گی 

تخمگذاریدراختیارآن هاقراردادهشد.پسازحدود6
ماه جمعیت زنبور برای انجام آزمایشها به حد کافی
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نتایج و بحث
بدستآمده میانگین طول دوره قبل از

بر اساس نتایج 

افزایشیافت .

بلوغ زنبورهای نر و ماده به ترتیب  98/02±0/03و

نحوه انجام آزمایشات دموگرافی زنبور C. tarsalis

 91/03±0/82روز تعیین شد.بین طولعمرحشراتکامل

پارامترهایدموگرافیکبااستفادهازیکگروههمسن9با

یدار وجود داشت ( P<0.001,
نرها و مادهها تفاوت معن 

حداقل  900تخم زنبور با عمر کمتر از  94ساعت شروع و

 .)T=23.61, df=59طول عمر حشرات نر حدود یک

مرگومیر روزانهآنهاتاپایان عمرحشراتکاملتعیین شد.


پنجم حشرات ماده بود (جدول  .)9زنبورهای نر اندکی

پسازظهورحشراتکامل،باروری روزانه 22زنبورماده

زودتراززنبورهای مادهبالغشدندوپسازظهورحشرات

بررسیشد.زنبورهابهطورجداگانهدرونظروفآزمایش

ماده جفتگیری صورت گرفت .طول دوره پیش از

به ابعاد  0×0×6قرار داده شدند .در هر ظرف  20عدد از

تخمگذاری در افراد ماده  2/89±0/99روز تعیین شد که

مرحله الرو سن سه (مرحله سنی مرجح میزبان)

یدهد زنبور  C. tarsalisیک پارازیتویید سین
نشان م 

()Mohajeri and Azimi, 1995دراختیارزنبورهاقرار

دانها نیاز به
اویژنیک بوده و برای کامل شدن رشد تخم 

داده شدند .درب ظروف با توری ظریف بسته شد .این

تغذیهازمیزباندارد.طولدورهتخمگذارینسبتاًطوالنیو

ظروف در اتاق رشد با دمای  42±9درجه سلسیوس و

معادل  43/1±/06روز بدست آمد .در یک مطالعه طول

رطوبتنسبی  60±2درصد نگهداری شدند.هر 42ساعت

شپشهدندانهدار

دورهپیش ازبلوغزنبور  C. tarsalisروی 

جمعآوریوبهتفکیک
کبارزنبورهابهوسیلهآسپیراتور 
ی 

 90روز بدست آمد ( .)Powell, 1938بین طول دوره

زبانهای تازه منتقل شدند .تعداد تخمهای
روی می 

یدار وجود داشت
زندگی حشرات نر و ماده اختالف معن 

گذاشتهشده توسط هر زنبور شمارش و روی هر ظرف


( .)P<0.001, T=86.20, df=36مقدار این پارامتر در

آزمایش تاریخ تخمگذاری زنبوروشمارهتکرارآنثبت

مادهها حدود دو برابر نرها بود (جدول  .)9بین طول دوره


تهشدهتازمانخروج
زبانهایپارازی 
شد.گندمهایحاویمی 


رشدجنینی ،الروی وشفیرگی درحشراتنرومادهزنبور

حشرات کامل در شرایط ثابت پرورش نگهداری شدند.

تفاوتمعنیداریمشاهدهنشد .

گندم ها هر روز مورد بازرسی قرار گرفته و بعد از
این  

)،مرگومیرویژهسنی()dxوامیدبه

تغییرات نرخبقا (lx

خروج حشرات کامل زنبور از میزبان ،تعداد نر و ماده

زندگی ( )exطی دورهی زندگی زنبور روی الرو شپشه

ظاهر شده شمارش و در جدولی ثبت شد .دادههای

دندانهدار در شکل  9ارائه شده است .نرخ بقا با افزایش سن

حاصله ،به روش  )1982, 1993( Careyو توسط

زنبورکاهشیافتکهروندکاهشآندرحشراتکاملسریع

نرمافزار اکسل ( )4003مورد تجزیه قرار گرفت .جهت

حداکثرمرگومیرویژهسنیدرزنبور   C. tarsalisدر

بود.

محاسبه میانگین و واریانس پارامترهای تولیدمثل و رشد

روز28بدستآمد.امیدبهزندگیدربدوتولد23/8روزو

جمعیتازروشجکنایفاستفادهشد ( Maia et al.,

درزمانظهورحشراتکامل39/03روزبدستآمد.منحنی

 .)2000

نشاندادبیشترینمیزانمرگومیر

مرگومیرویژهسنی()dx

دراوایلدورهالرویواواخرعمرحشراتاتفاقافتاد .


1- Cohort

... Cephalonomia tarsalisپارامترهایجدولزندگیزنبور:علیپوروهمکاران
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Cephalonomia tarsalis  خطای معیار) طول دوره مراحل مختلف رشد و نمو زنبور±(  میانگین-1 جدول
Table 1. Mean (± SE) of pre-adult development time in different stages of C. tarsalis
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





 روی الرو سن سوم شپشه دندانهدار غالتC. tarsalis  مرگ و میر ویژه سنی و امید به زندگی زنبور پارازیتوئید، نرخ بقا-1 شکل
 درجه سلسیوس52  در دمایO. surinamensis
Fig 1. Age-specific survivorship (lx), mortality rate (dx) and life expectancy (ex) of C. tarsalis on thirdinstar larvae of O. surinamensis at 25 °C

23

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،2زمستان9318
گی 

جددولتولیددمثلبدرایزنبدورC. tarsalisتشدکیلو

پارامترهایرشدجمعیتزنبورC. tarsalisرویالرو

پارامترهددایمختلددفتولیدددمثلمحاسددبهشددد(جدددول.)4

شپشهدندانهدارغالتدرجددول3ذکدرشددهاسدت.ندرخ


جداولسنیتولیدمثلعبارتازنرخهایسرانهیبداروری9


ناخالصوخالصتولیددمثلبدهترتیدب69/30±0/921و

ویژهیسنی،درطیفواصلسنیویاعمریک
وبارآوری 4

22/9±9/20مادهبهازایهرزنبورمدادهدرطدولعمدرآن

گروههمسن3است.نرختفریختخم(0/16)hxتعیینشدد.

محاسبهشدند.تفاوتایندوپارامترنشداندهنددهیمیدزان

نرخناخالصباروریوبارآوریبهترتیدب82/02±0/69و

تاثیرمرگومیررویتولیدمثلزنبوراست .


89/32±0/28تخددمدرهددرم دادهمحاسددبهگردیددد.مقدددار

حاضر،نرخهای ذاتی تولد()bومرگ()d

درتحقیق 

پارامترهدداینددرخخددالصبدداروریوبددارآوریبددهترتیددب

زنبور  C. tarsalisبه ترتیب  0/99و  0/04بدست آمد.

60/1±4/03و28/26±9/12تخمدرهرمادهبهدستآمدد

دهندهی سرعت

تفاوت نرخهای ذاتی تولد و مرگ نشان

(جدول .)4

یباشد .نرخ ذاتی افزایش جمعیت،
رشد جمعیت م 



دهندهی تعداد مادههای اضافه شده به جمعیت توسط


نشان

جدول  -5پارامترهای تولید مثل زنبور  C. tarsalisروی
الرو سن سوم  O. surinamensisدر دمای  52درجه
سلسیوس
Table 2. Reproduction parameters of C. tarsalis
on third-instar larvae of O. surinamensis at 25 °C
Reproduction
Amount
Unite
parameters
Gross fecundity rate
84.74 ± 0.61
Egg

هر فرد ماده در هر روز است .از این پارامتر در کنترل
درجهبندیمیزانکارایی
بیولوژیکبهعنوانشاخصیبرای 
سوشهای یک پارازیتوئید

گونههای پارازیتوئید و نیز 

یشود.یکی ازمعیارهای موفقیت دشمنانطبیعی،
استفادهم 
در نظر داشتننرخ ذاتی افزایش جمعیت ( )rmپارازیتوئید
نسبتبه rmآفتهدفاست.پارازیتوئیدهازمانی موثرند

Egg

81.35 ± 0.58

Gross fertility rate

-

0.96

Egg hatch rate

آنهابرابریا بیشتر
یها  rm،
کهبادرنظرگرفتنسایر ویژگ 

Egg

60.90 ± 2.03

Net fecundity rate

از   rmآفت هدف باشد ( Hagvar and Hofsvong,

Egg

58.46 ± 1.95

Net fertility

.)1990; Messenger, 1970اینمسئلهدرموردزنبور C.

Egg

2.56 ± 1.01

Mean eggs per day

 tarsalisصادق بود ،به طوری که نرخ ذاتی افزایش
جمعیت دراین زنبور 0/902±0/009روز به دست آمد در


میانگینتعدادتخمتولیدشدهتوسطهرزنبورمدادهدر

پارامتردرشپشهدندانهدارغالتروی

حالی کهمقداراین 

هرروز 4/26±0/09عددتعیدینشدد.بدراسداستحقیقدات

محیط مخمر و در دمای 42درجه سلسیوس 0/01±9/04

(2004)Lukas and Stejskalتعدادتخمروزاندهتولیدد

تعیین شده است ( .)Collins et al., 1989نرخ متناهی

شدهتوسدطزنبدورC. tarsalisرویالروشپشدهدنداندهدار

افزایش جمعیت 9/99 ±0/009روز تعیین شد که

غالتدردمای49درجهسلسیوس3عدددبیدانشددهاسدت

نشاندهندهی افزایش جمعیت بهمیزان  9/99برابرنسبتبه


کهنزدیکبهنتایجبهدستآمدهدرتحقیقحاضراست.

جمعیت روز قبل است (جدول  .)3در یک تحقیق،
پارامترهای رشد گونه دیگری از زنبورهای خانواده
 Bethylidaeبه نام  Plastanoxus westwoodiروی

1- Fecundity
2- Fertility
3- Cohort

سوسک

)(Schon

pusillus

Cryptolestes
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جدول  -4پارامترهای رشد جمعیت زنبور  C. tarsalisروی الرو سن سوم  O. surinamensisدر دمای  52درجه سلسیوس
Table 3. Population growth parameters of C. tarsalis on third-instar larvae of O. surinamensis at 25 °C
Population parameters
Estimates ± SE
Unite
Females/female/generation

61.37 ± 0.16

)Gross reproduction rate (GRR

Females/female/generation

44.1 ± 1.47

)Net reproduction rate (Ro

day-1

0.104 ± 0.001

)Intrinsic rate of increase (rm

day-1

1.11 ± 0.001

)Finite rate of increase (λ

day

6.62 ± 0.06

)Doubling time (DT

day

36.20 ± 0.07

)Mean generation time (T

%

91.14

Pre-adults

%

8.02

Adults

)Stable age distribution(Cx


) (Coloptera: Cucujidaeمورد مطالعه و بررسی قرار

محصوالت گلخانهای رقابت نماید ولی به دلیل دیدگاه

گرفتهاست.نتایج این تحقیق نشان دادکهنرخذاتی افزایش

صوصکنترلبیولوژیکآفاتفرآوردههای

سنتیکهدرخ

جمعیت  0/909بر روز ،نرخ خالص تولیدمثل ( )R0برابر

انباریوجودداشتهاستتاکنوندرایرانموردتوجهقرار

 62/00ماده ،نرخ متناهی افزایش جمعیت ( )λبرابر  9/20بر

نگرفته است ولی تحقیقات انجام شده در دنیا در این

روزومدتزمانالزمبرایR0شدنجمعیت()Tبرابر98/96

خصوص در دو دهه اخیر توسعه قابلتوجهی یافته است

یباشد
روز و نرخ ناخالص تولیدمثل  996/22ماده م 

( .)Scholler and Flinn, 2000

()Rahman et al., 2008کهنشانمیدهدنرخذاتیافزایش

مهمتریندشمنانطبیعیآفاتانباریشاملتعدادیاز

جمعیت این گونه به عنوان مهمترین پارامتر جدول زندگی

زنبورهای خانواده ،Ichneumonidae ،Braconidae

تقریباٌبرابربانتایجتحقیقحاضر(0/902برروز)است .

 Bethylidae ،Pteromalidaeو سنهای خانواده

با محاسبه توزیع سنی پایدار ( )Cxمیتوان اطالعات

 Anthocoridaeمیباشند(.)Scholler et al., 1997با

مفیدی ازساختارداخلی جمعیت (مراحلپیش ازبلوغو

توجهبهخسارتقابلتوجهآفاتبهفرآوردههایانباریو

بلوغ)بهدستآورد(.)Carey, 1982نتایجبدستآمده

ممنوعیت کاربرد تعدادی از مهمترین ترکیبات شیمیایی

نشان داد که در این زنبور پارازیتوئید ،حدود  19/92از

نظیرفستوکسینومتیلبرمایدتاسال 4092لزومتوجهبه

جمعیت را مراحل نابالغ و  8/04درصد جمعیت آن را

کنترلبیولوژیکبیشترنمایانمیشود

روشهایایمننظیر

حشرات کامل تشکیل دادند (جدول  .)3این موضوع از

( .)Scholler and Flinn, 2000

اینجهتکهپارازیتوییدمراحلالرویآفتوبهعبارتی
فراوانترین  مراحل زیستی آفت را پارازیته میکند حائز

اهمیتاستومی توانددرکاراییبهترآنمؤثرباشد .
کنترل بیولوژیک آفات فرآوردههای انباری قابلیت
داردومیتواندباکنترلبیولوژیکآفات

پیشرفتزیادی 


سپاسگزاری
نگارندگانازحمایتمالیوتأمینامکاناتوتجهیزات
مورد نیاز توسط گروه حشرهشناسی کشاورزی دانشگاه
جهتانجاماینتحقیققدردانیمینمایند .

تربیتمدرس
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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 3th 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 3th 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

