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 چکیده
ترين باشند. مهمترين آفات مزارع نیشکر و ذرت ايران میاز مهم Sesamia spp. (Lepidoptera: Nocuidae)خواران ساقه

باشد. از ، میTelenomus busseolae Gahanوارة تخم، راهکار توصیه شده برای مهار اين آفت، به کارگیری زنبور انگل

 .Sesamia sppهای های اصلی آن يعنی گونهزبانـد تخم میــور ياد شده، به پرورش و تولیــسوی ديگر، پرورش انبوه زنب

با  Lefèbvre Sesamia nonagrioidesونة ـوه گـدف بررسی امکان پرورش انبــبا ه رـش حاضــوابسته است. پژوه

ه مصنوعی نیمثیر يک جیرة غذايی أمصنوعی در شرايط آزمايشگاهی انجام شد. بر اين اساس، تکارگیری جیرة غذايی نیمه به

شده در شرايط آزمايشگاهی مورد  يادهای جدول زيستی گونة در مقايسه با دو میزبان طبیعی ذرت و نیشکر روی پراسنجه

های مربوطه طبق روش تجزيه جدول زندگی دو جنسی انجام برآورد پراسنجه بررسی قرار گرفت. تشکیل جدول زندگی و

یمه های غذايی طبیعی و نهای جدول زيستی روی جیرهشد. بر اساس نتايج به دست آمده، از نظر آماری بین مقادير پراسنجه

غذايی ذرت، نیشکر و نیمه  هایدار وجود داشت. طول دورة رشد و نمو گونة مورد بررسی روی جیرهمصنوعی تفاوت معنی

 .Sد و نمو ـول دورة رشــاری بین طــرآورد شد و از نظر آمــروز ب 55/10و  15/33، 10/13ب ـوعی به ترتیــمصن

nonagrioides ( روی میزبان طبیعی ذرت و جیرة غذايی نیمه مصنوعی تفاوتی مشاهده نشد. نرخ ذاتی افزايش جمعیتr )

بر روز   1511/1و  1313/1، 1153/1های غذايی مورد مطالعه به ترتیب جدول زيستی روی جیره ترين پراسنجةبه عنوان مهم

یفیت طبیعی ذرت و نیشکر، ک گرفتن جیرة غذايی نیمه مصنوعی در گروه دوم بین دو میزبان بر اين اساس نیز با قرار .بود

گرفتن نتايج به دست آمده و قابل قبول بودن مقادير  مناسب آن برای تامین نیازهای غذايی گونة هدف تايید شد. با در نظر

نوعی، استفاده از آن به منظور پرورش انبوه اين ـرة غذايی نیمه مصــروی جی S. nonagrioidesهای جدول زندگی پراسنجه

 .  شودگونه توصیه می

 نگاریپرورش انبوه، سزامیا، جیره غذايی، جمعیت های کلیدی:واژه
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Abstract  
The stem borers, Sesamia spp. (Lepidoptera: Nocuidae) are the most important pest insects on sugar-

cane and maize in Iran. Biological control using its egg parasitoid wasp, Telenomus busseolae Gahan, 

is the main recommended controlling method for the pest. On the other hand, mass rearing of T. busseolae is 
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strongly depended on mass rearing of its natural hosts. Current study was conducted to determine pos-

sibility of mass rearing of Sesamia nonagrioides Lefèbvre using semi-artificial diet under laboratory 

conditions. The effect of a semi-artificial diet on life table parameters of the mentioned species in com-

parison with two natural diets, maize and sugarcane was studied under laboratory conditions. Life table 

construction and related parameters estimation were carried out using two-sex life table analysis pro-

cedure. According to the results, there was statistically difference among estimated values of the life 

table parameters among examined natural and semi-artificial diets. Total developmental period of S. 

nonagrioides were 53.51, 39.58, and 51.88 days on maize, sugarcane, and semi-artificial diets, respec-

tively and there was no statistically significant difference between maize and semi-artificial diets. Es-

timated values for intrinsic rate of increase (r), as the most important life table parameter, were 0.0579, 

0.09090and 0.0700d-1 on maize, sugarcane, and semi-artificial diet, respectively. Regarding intrinsic 

rate of increase, by statistically placing semi-artificial diet in the second group between two natural 

hosts of corn and sugarcane, its proper quality to meet the nutritional needs of the target species was 

confirmed. Considering all of the results and acceptable values of the life table parameters, examined 

semi-artificial diet is recommended for mass rearing of S. nonagrioides.   
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 مقدمه

در غالب  Sesamia spp. (Lepidoptera: Noctuidae)خواران جنس های ساقههای قديم کشت میزباناز زمان

واران خخوزستان، فارس، اصفهان، مازندران، تهران رواج داشته است. در بیشتر اين مناطق ساقههای ايران مثل استان

اند. بر اين اساس، کنترل آفات ياد شده برای به دست آوردن ای داشتهسزامیا در کاهش میزان محصول نقش عمده

ه بر نیشکر و ذرت، گیاهانی (. عالوRanjbar Aghdam, 2016محصول بهتر و بیشتر از اهداف اصلی بوده است )

 Lefèbvre Sesamia nonagrioides های گونة ای، گندم، ارزن و مو میزبانچون جو دوسر، برنج، سورگوم علوفه

ای مانند های غیرگرامینه(. اين آفت از روی میزبانToms & Bowden, 1953; Rao & Nagaraja, 1969باشند )می

 ,Wysoki, 1986گزارش شده است )نیز Strelitzia reginae Aiton و گیاه زينتی  ، موزTriumphمیوة خرمالو واريتة 

Uygun & Kayapinar, 1993 با اين حال، در ايران گونة .)S. nonagrioides خوار نیشکر و ذرت، بیشتر به عنوان ساقه

 ادی و کاربردهای متنوعهای اخیر با توجه به ارزش اقتصخوزستان شناخته شده است. در دهه به ويژه در استان

محصوالت اصلی و جانبی نیشکر و ذرت، سیاست دولت در راستای افزايش سطح زيرکشت اين محصوالت 

زراعی به ويژه نیشکر در استان خوزستان متمرکز بود و توام با افزايش سطح زير کشت اين محصوالت به ويژه 

ت اين زراعی تک کشتی، افزايش جمعیهای سامانهبه بومهای طبیعی سامانهنیشکر در استان خوزستان و تغییر بوم

 (. Ranjbar Aghdam, 1999, 2016آفات در مزارع نیشکر و ذرت را به دنبال داشته است )

فاده ها، استهای مختلفی وجود دارد. يکی از اين روشخواران سزامیا روشبه طور کلی به منظور کنترل ساقه

بنابه داليل زيست محیطی و  Danyali (1984)های اين روش بر اساس يافته های شیمیايی است کهکشاز آفت

-های آلوده و الروهای آفت از بخشآوری ساقهعلمی کنار گذاشته شد. روش ديگر، کنترل مکانیکی آفت با جمع

های تهوباشد، که اين روش نیز با توجه به وسعت سطوح زير کشت گیاهان میزبان و تراکم بهای آلوده مزارع می

(. اما طی Ranjbar Aghdam, 1999های زيستی آفت مقرون به صرفه نیست )ذرت و نیشکر در مزارع و ويژگی

خواران سزامیا مورد توجه همگان قرار های اخیر روش مهار زيستی به عنوان راهکار اصلی در کنترل ساقهدهه

وارة توان به زنبور انگلزيستی اين آفات می(. از عوامل مهار Ranjbar Aghdam & Kamali, 2005گرفته است )

، Telenomus busseolae (Gahan) (Hym.: Scelionidae) (Halabian et al., 2013; Scheibelreiter, 2009)تخم 

و در مواردی زنبورهای جنس  Habrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae)وارة الرو زنبور انگل

اشاره کرد. همچنین در دنیا مطالعاتی نیز در زمینة  Trichogramma spp. (Grist & Lever, 1969)تريکوگراما، 

خواران جنس به منظور کنترل ساقه Moyal et al. (1997)توسط  Granulosis Virusاستفاده از عامل میکروبی 
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با توجه به  ،T. busseolaeوارة تخم سزامیا صورت گرفته است. در هر حال، در میان اين عوامل زنبور انگل

های مختلف، قدرت جستجوگری باال و تخصص میزبانی آن نقش محوری و اساسی سازگاری آن نسبت به اقلیم

 (. Ranjbar Aghdam & Kamali, 2002, 2005های سزامیا دارد )های مهار زيستی گونهدر برنامه

 .Sesamia sppواران جنس خهـهای مختلف ساقهـلفی برای پرورش گونـهای غذايی مخترهـدر گذشته جی

صنوعی مهای غذايی نیمهاز میان فرمول خواران،پرورش اين ساقهه منظور برفته بود. ـمعرفی و مورد بررسی قرار گ

اقة ذرت، آگار، ـول غذايی از پودر سـدر اين فرم بود. Salama & Tolba (1971)فرمول غذايی  ،ارائه شده

ساکارز، گلوکز، پودر پورة سیب زمینی و آب مقطر استفاده شده بود. ولی ک، مخمر، ـترول، اسید اسکوربیـکلس

های نابارور تخم ،های بالغ حاصل از الروهای پرورشی روی اين غذاپرکشباند که اين پژوهشگران ذکر کرده

کاملی  نیز افراد مادة حاصل از اين جیرة غذايی هر چند از نظر جنسی رشد Singh (1977)گذارند. طبق نظر می

 Ranjbar Aghdamران نیزــشد. در ايهای حاصل نابارور تولید میداشتند، ولی نرها عقیم بودند و در نتیجه تخم

 Eizaguirre et al. (1994)و Giacometti (1995)از دو جیرة غذايی نیمه مصنـــوعی ارائه شده توسط  (1999)

که از مزارع نیشکر و ذرت  Sesamia cretica Ledererو  S. nonagrioidesبرای پــرورش الروهای دو گــونة 

. بر اساس نتايج ارائه شده، پرورش الروهای هر دو ه بودآوری شده بودند، استفاده کردعـاستان خوزستان جم

های اخیر در آمیز نبود. بر اين اساس، طی دهههای غذايی مورد بررسی موفقیتگونة مورد مطالعه روی فرمول

 .T ةوارلــور انگـرورش زنبـدر ايران، پ .Sesamia sppخواران ار زيستی ساقهـة برنامة مهـراستای توسع

busseolae های های حاصل از پرورش گونهبا استفاده از تخمSesamia spp. های ساقة نیشکر طبق روی بريده

خواران سزامیا و تولید شد. در اين روش، پرورش ساقهمیانجام  Ranjbar Aghdam & Kamali (2002)  روش

بیعی به ويژه های طکارگیری میزبان. ولی بهگرفتتخم آنها با استفاده از میزبان طبیعی آنها يعنی نیشکر انجام می

ای مانند، آلودگی در انسکتاريوم مشکالت عديده .Sesamia sppخواران به منظور پرورش انبوه ساقه ،ساقة نیشکر

های ساپروفیت به دلیل قند باال و عدم امکان ضدعفونی کردن آنها، وابستگی به قارچ های ساقة نیشکرسريع بريده

فات باال و های تولید، تلتولید به فصل رويش گیاه میزبان، نیازمند بودن به نیروی انسانی زياد، باال بودن هزينه

ای هده و تغذيه شده با بريدههای آلوهای متعدد و تعويض ساقهراندمان پايین تولید بدلیل نیاز به دستکاری

بال دنهای میکروبی در طول دورة پرورش و عدم ثبات تولید تخم سزامیا را بههای جديد، توسعة آلودگیساقه

های ای از مشکالت ياد شده، در ادامة پژوهشداشت. بر اين اساس، پژوهش حاضر به منظور رفع بخش عمده

در شرايط  S. nonagrioidesمه مصنوعی برای پرورش انبوه گونة قبلی نگارنده با تهیه يک جیرة غذايی نی

 آزمايشگاهی انجام شد.

 

 هامواد و روش 
از مزارع نیشکر آلوده به  S. nonagrioidesها به منظور تشکیل کلنی آزمايشگاهی گونة آوری نمونهجمع

و عـرض  05˚ 04′ 13″جغرافیايی)طول  آفت از شرکت کشت و صنعت نیشکر امام خمینی واقع در شمال اهواز

ظاهری های اساس ويژگی بر ايی گونهــشناس ،Lefebvre (1827) ام شد. به دنبالــ( انج30˚ 11′ 03″جغرافیايی

 Abbasipourهای اين گونه توسط های نر و شفیرهپرکشبشاخک  ،توصیف شده برای ژنیتالیاشناسی( )ريخت

Shoushtari, (1990) و Ranjbar Aghdam (1999)  .انجام شد 

 شرايط محیطي پرورش
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درجة سلسیوس، رطوبت  05±0در اتاق رشد با دمای  آوری شده و تثبیت کلنیهای جمعپرورش نمونه

ساعت  5ساعت روشنايی و  04ساعت تاريکی )برای مرحلة الروی( و  00 درصد و دورة نوری 11±01نسبی 

(. برای پايش و کنترل دقیق تغییرات شرايط Masoud et al., 2010تاريکی )برای ساير مراحل زيستی( انجام شد )

 ( استفاده شد.Testo 175-H2, Germanyمحیطی اتاق پرورش از دماسنج ثبات الکترونیکی )

 های طبیعيکشت میزبان

های ذرت، کشت ذرت ها و امکان پرورش گونة مورد بررسی روی میزبان ساقهبرای انجام آزمايش ذرت، -الف

درصد  11±01درجة سلسیوس، رطوبت نسبی  05±0يک واحدگلخانة تحقیقاتی با شرايط قابل کنترل )دمای در 

د. کشت پزشکی کشور انجام شو دورة نوری طبیعی( در بخش تحقیقات کنترل بیولوژيک موسسة تحقیقات گیاه

ها با مخلوطی از خاک دانسانتیمتر انجام شد. گل 04سانتیمتر و عمق 00های پالستیکی به قطر ذرت در گلدان

 سانتی 1بذر ذرت در عمق تقريبی  عدد 0رس و شن و خاک برگ )کمپوست( پر شدند. سپس در هر گلدان 

استفاده شد. دلیل انتخاب  (KSC 704)متری خاک کاشته شد. برای کشت ذرت از رقم رايج داخلی سینگل کراس 

از ها با بررسی روزانه و بر حسب نیآبیاری گلدان اين رقم، گستردگی سطح زيرکشت آن توسط کشاورزان بود.

ها، کشت قبل از خشک شدن کامل خاک پای آنها انجام شد. برای تامین میزبان مورد نیاز در طول انجام آزمايش

 گلدان در هر هفته(، انجام شد.  01متوالی ذرت )

موسسة  قیقات کنترل بیولوژيککشت نیشکر نیز در يک واحد گلخانة تحقیقاتی مجزا در بخش تح نیشکر: -ب

درصد و دورة نوری طبیعی  11±01درجة سلسیوس، رطوبت نسبی 31±0پزشکی کشور در دمای تحقیقات گیاه

درصد  01شد. در حال حاضر اين رقم بیش از  نجاما CP69-1062انجام شد. به منظور کشت نیشکر از رقم تجاری 

اختصاص می دهد. اين رقم به دلیل وجود فیبر کمتر در  در استان خوزستان به خود نیشکر اراضی زير کشت

-Taherkhani & Moazen) باشدحساس می .Sesamia sppخواران نیشکر ساقه، در مقابل خسارت ساقه

Rezamahaleh, 2012سانتیمتر  01و  31های پالستیکی بزرگ به ترتیب با قطر و عمق، (. کشت نیشکر در سطل

برگ )کمپوست( پر شدند. به منظور ها با مخلوطی از خاک رس و شن و خاکسطلدر شهريور ماه انجام شد. 

ای سالم و فعال بودند )قلمة تک استفاده شد. در هر گلدان دو قلمه که هر کدام دارای جوانه کشت نیشکر از قلمه

ه جوانه به سمت کسانتیمتری خاک قرار گرفتند، به طوری 5-1ها به صورت افقی در عمق جوانه( کشت شد. قلمه

های نیشکر از بانک ارقام نیشکر موسسة تحقیقات و آموزش شرکت توسعة نیشکر و صنايع جانبی باال باشد. قلمه

 خوزستان تهیه شده بود. 

 تهیه جیرة غذايي نیمه مصنوعي

 ،م بود، الزS. nonagrioidesمثل به منظور تهیة جیرة غذايی نیمه مصنوعی مطلوب برای رشد و نمو و تولید 

ا، های مختلف سزامیرای پرورش گونهــابع نیز بــررسی منـد. در بنتهیه و بررسی شو  های غذايی مختلفیفرمول

 های غذايی بررسیهای غذايی مختلفی ارائه شده بود. در نهايت در پژوهش حاضر با تغییراتی در جیرهفرمول

و جیرة  S. nonagrioidesو  S. creticaانبوه برای پرورش  Ranjbar Aghdam & Kamali (2002)شده توسط 

و آزمايشات متعدد روی  S. creticaبرای پرورش الروهای  Masoud et al. (2010)غذايی بررسی شده توسط 

های مختلف گیاهان میزبان، جیرة غذايی نیمه مصنوعی مطلوبی برای های مختلف غذايی با استفاده از بافتفرمول

روی آن تهیه شد. بدين منظور و با توجه به اينکه در تمام موارد، بخش مهمی  S. nonagrioidesپرورش الروهای 

های گیاهان میزبان به خود اختصاص های مختلفی از اندامها و يا بخشهای غذايی نیمه مصنوعی را بافتاز جیره

دا مصنوعی بود. در همین راستا، ابتهای گیاهی برای تهیة جیرة غذای نیمهآماده کردن بافت ،دادند، نخستین گاممی

های گیاهی مختلف مانند ساقة نیشکر، شوت )ساقة جوان( نیشکر، برگ نیشکر، ساقة ذرت، برگ ذرت، بافت
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های استیل به منظور خشک نمودن های اطراف کاللة ذرت و ... به قطعات کوچکی بريده شده و در سینیبرگ

 5الی  0ار گرفتند. سپس بسته به سفتی و ضخامت بافت گیاهی به مدت آنها برای تهیه پودر بافت مورد نظر، قر

گیاهی تبخیر شده و بافت  درجة سلسیوس قرار داده شدند، تا آب اضافی بافت 51ساعت داخل آون در دمای 

ها با استفاده از آسیاب برقی )مدل هدف به منظور آسیاب و خرد کردن به طور کامل خشک شود. سپس بافت

Puluerisetta, Fritschهای غذايی مختلف برای تغذية آمدند و در فرمول( به طور کامل خرد و به شکل پودر در

های غذايی، پس مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تهیة هر يک از جیره S. nonagrioidesسنین مختلف الروی 

با دقت  ات با استفاده از ترازوی ديجیتالی های گیاهی و ساير ترکیبات مورد نیاز، تمام ترکیباز آماده شدن بافت

 کن برقیسازی ترکیب غذايی از مخلوطگرم توزين و با همديگر مخلوط شدند. در ادامه، به منظور همگن 10/1

های اولیه و مهم در پرورش های غذايی مختلف، با در نظر گرفتن شاخصاستفاده شد. پس از بررسی فرمول

مانی الروها به ويژه در سنین اولیة الروی وره رشد و نمو الرو روی آنها، میزان زندهحشرات مانند امکان تکمیل د

ر و های نها، وزن شفیرهنسبت به جمعیت اولیه همزاد، روند يکنواخت رشد و نمو افراد همزاد، بدشکلی شفیره

های تولید شده و ...، های بالغ از شفیرهپرکشبای، درصد خروج های مزرعهماده حاصل در مقايسه با جمعیت

های تکمیلی در قالب آزمايشات رسمی با استفاده از ترکیبات غذايی و جیرة غذايی مطلوب برای انجام بررسی

گرم(، آرد  00گرم(، شکر سفید ) 00گرم(، پودر برگ ذرت ) 03گرم(، مخمر نانوايی ) 55شیمیايی، لوبیا چیتی )

 0درصد ) 01گرم(، فرمالدئید  1/00گرم(، آگار صنعتی ) 0) Eتامین گرم(، وي 1/0) Cگرم(، ويتامین  1/3ذرت )

میلی لیتر(   511میلی لیتر(  و آب مقطر ) 5گرم(، الکل اتیلیک مطلق ) 3/0گرم(، سوربیک اسید ) 0گرم(، نیپاژين )

ستی زيهای مهم جدول ها و پراسنجههای تکمیلی بر اساس تخمین و مقايسة مقادير شاخصتهیه شد، تا بررسی

S. nonagrioides های طبیعی روی آن انجام شود.در مقايسه با میزبان 

 ها طراحي آزمايش

مهم جدول زندگی شامل طول دورة  هایبه منظور بررسی و ارزيابی کیفیت جیرة غذايی تهیه شده، پراسنجه

 عی در مقايسه با دو میزبانمصنوروی جیرة غذايی نیمه S. nonagrioidesرشد و نمو، مرگ و میر و زادآوری گونة 

-اخصها به منظور برآورد شطبیعی ذرت و نیشکر مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفت. در اين مرحله، کلیه بررسی

های غذايی، پس از تثبیت کلنی آزمايشگاهی روی میزبان هدف، در های جمعیتی مورد نظر روی هر يک از رژيم

درصد و  11±01درجة سلسیوس، رطوبت نسبی  05±0اتاق رشد با دمای ها در نسل دوم انجام شد. اين بررسی

ساعت  5ساعت روشنايی و  04( و Masoud et al., 2010ساعت تاريکی برای مرحلة الروی ) 00دورة نوری 

 تاريکی برای ساير مراحل زيستی انجام شد.

 های جدول زندگي ارزيابي پراسنجه
دسته تخم همسن )همزادگان( به  01ابتدا  S. nonagrioidesهای جدول زندگی به منظور بررسی پراسنجه

های غذايی انتخاب شد. سپس با به کارگیری طور تصادفی از نسل دوم آزمايشگاهی از روی هر يک از جیره

ساعته( برای هر يک تیمارهای جیرة غذای طبیعی  00-1عدد تخم همسن ) 011 -001استريومیکروسکوپ، تعداد 

مصنوعی، از میان دستجات تخم به طور تصادفی انتخاب و به درون ذرت و نیشکر( و تیمار جیرة غذای نیمه)

سانتیمتر انتقال يافت. درپوش ظروف پتری با پارافیلم مسدود شد، تا از  3ای استريل به قطر ظروف پتری شیشه

شده  های تفريخانه بازديد شد و تعداد تخمها روزها جلوگیری شود. تخمفرار الروهای نئونات پس از تفريخ تخم

ای ههای تفريخ نشده روی هر يک از جیرهاز اولین روز شروع تفريخ تا آخرين روز ثبت شد. در پايان تعداد تخم

ها نیز به عنوان تلفات دورة جنینی ثبت شد. پس از اتمام دورة جنینی و خروج الروهای غذايی برای هر يک گونه
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سانتی  0سانتی متر و ارتفاع  3از الروها برای ادامة رشد و نمو به ظروف پرورش انفرادی )به قطر نئونات، هر يک 

ی از ساقة هايمتر( انتقال يافتند. ظروف پرورش انفرادی الروها، متناسب با جیرة غذايی مربوطه حاوی جیرة بريده

زمان  مصنوعی بودند. تاغذای نیمه ذرت، ساقة نیشکر و برشی به حجم تقريبی يک سانتی متر مکعب از جیرة

ها ظروف پرورش الروها به طور روزانه بازديد و در صورت نیاز در تیمارهای اتمام رشد الروی و ظهور شفیره

مه ای از غذای نیمصنوعی نیز قطعة تازهغذای طبیعی بريدة ساقة گیاه میزبان تعويض و در تیمار غذای نیمه

ها، به طور روزانه بازديد شد و طول مرحلة تا زمان ظهور شفیرهپرورش رادی مصنوعی جايگزين شد. ظروف انف

ها، هايی ثبت شد. پس از اتمام دورة الروی و ظهور شفیرهالروی و مرگ و میر افراد در اين دوره نیز در جدول

( تعیین Sreng, 1984های جنسی و مخرجی )ها، افراد با بررسی سوراخساعت پس از تشکیل کامل شفیره 00

ها نیز به طور جنسیت شد و به ظروف انفرادی جديد مثل ظروف پرورش الروی منتقل شدند. ظروف شفیره

های مربوطه ثبت شد. روزانه بازديد شد و طول مرحلة شفیرگی و مرگ و میر افراد در اين مرحله نیز در جدول

حشرات بالغ نوظهور )نر و ماده( مربوط به هر يک بعد از ظهور افراد بالغ، زمان ظهور هر فرد ثبت شد.  در ادامه،

قطر و  ای پالستیکی به ترتیب بهريزی به ظروف استوانهگیری و تخماز تیمارها به طور جداگانه، به منظور جفت

ول ها، از محلپرکشبگیری، برای تغذيه گیری و تخمسانتیمتر منتقل شدند. در ظروف جفت 01و  05 ارتفاع

های نیشکر استفاده شد. در هر صد استفاده شد. همچنین برای تامین بستر تخمريزی از شوتدر 1عسل  -آب

متر قرار داده شد. اين ظروف نیز به طور روزانه بازديد شد و سانتی 01شوت نیشکر به طول تقريبی  0-0ظرف 

به طور روزانه از بستر های تخم گذاشته شده، میزان تخمريزی روزانه و مرگ و میر افراد بالغ ثبت شد. توده

شکر های جديد و تازة نیشدند. سپس شوت تعداد منتقلو ثبت تاريخ آوری و به ظروف پتری با تخمريزی جمع

 ها از تاريخهای حاوی تخمبه عنوان بستر تخمريزی، در ظروف پرورش حشرات بالغ جايگزين شدند. پتری

 اد تخم تفريخ شده تا تفريخ آخرين تخم  ثبت شد.استحصال از ساقه به طورروزانه بررسی و زمان و تعد

 های جدول زندگيروش تجزيه و تحلیل پراسنجه

افزار از نرم Chi, (1988, 2013و روش ) Chi & Liu (1985)زيستی، بر اساس نظريه به منظور تجزيه جدول 

استفاده شد. برای تخمین میانگین،   TWOSEX–MSChart (Version 2015.06.25)تجزية جدول زندگی دو جنسی

تکرار محاسباتی  111,011های جدول زندگی از روش بوت استرپ با پراسنجه استاندارد واريانس و خطای

 های(. براساس نتايج حاصل، مقايسة میانگین پراسنجهEfron & Tibshirani, 1993; Yu et al., 2013استفاده شد )

-پرکشبانجام شد. میانگین طول دورة زندگی   Paired Bootstrapآزمون از مختلف رشدی و جمعیتی با استفاده

های غذايی های حاصل از جیرهطور کل افراد ظاهر شده از شفیره( نر و ماده و همینAdult longevityهای بالغ )

های واقعی ثبت شده در جريان آزمايشات محاسبه شد و در ادامه بر اساس مورد بررسی، با استفاده از داده

Arbabtafti et al. (2021) ياد  شاخص میانگین داری تفاوت بینبا به کارگیری تجزيه واريانس يک سويه، معنی

نجام اشده در تیمارهای مورد بررسی مشخص و در نهايت مقايسة میانگین تیمارها با به کارگیری آزمون توکی 

 شد. 

 

 نتايج

 های رشد و نمودوره

 011نشان داد که از تعداد  S. nonagrioidesهای رشد و نمو ساقه خوار نتايج حاصل از بررسی طول دوره     

الرو به مرحلة شفیرگی رسیدند  005عدد تخم تفريخ شده و  055عدد تخم اولیه حاصل از میزبان طبیعی ذرت، 
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ه ب پرة بالغ شدند. روی نیشکر، تعداد تخم تفريخ شده، الرو و شفیرهشفیره تبديل به شب 005و در نهايت تمام 

عدد تخم تفريخ  003مصنوعی، عدد تخم اولیه روی غذای نیمه 001تعداد  فرد بود. از 014و  043، 053ترتیب 

عدد شفیره نیز دورة رشدی خود را تکمیل نموده  33عدد الرو مراحل الروی را کامل سپری کرده و  015شده و 

وی سه ر S. nonagrioidesو به حشرة بالغ تبديل شدند. بر اساس نتايج به دست آمده، میانگین کل دورة نابالغ 

روز بود. يعنی کمترين دورة  55/10و  15/33، 10/13مصنوعی به ترتیب تیمار ذرت، نیشکر و جیرة غذای نیمه

های رشد و نمو تخم، الرو، شفیره و کل متعلق به نیشکر و بیشترين آن متعلق به ذرت بود. دورهرشد و نمو 

نشان داد که   Paired bootstrapمقايسة میانگین  ارائه شده است. نتايج 0مراحل نابالغ گونة ياد شده در جدول 

های غذايی مورد بررسی از روی جیره S. nonagrioidesهای رشد و نمو تخم، الرو و شفیرة بین میانگین دوره

خوار ياد شده های رشد و نمو تخم و الرو ساقهدار وجود دارد. اما بین مقادير طول دورهنظر آماری اختالف معنی

داری از نظر آماری مشاهده نشد. در صورتی که بین میانگین مصنوعی تفاوت معنیو جیرة غذای نیمه روی ذرت

  (.0دار وجود داشت )جدول درصد از نظر آماری تفاوت معنی 1طول دورة شفیرگی هر سه تیمار در سطح احتمال 

 

ف رشدی، کل طول دورة زندگی های رشد ونمو مراحل مختلطول دوره( خطای استاندارد ±) میانگین -1جدول 

(، دورة TPOP(، کل دورة پیش از تخمريزی )APOPهای پیش از تخمريزی بالغ )افراد نر و ماده، طول دوره

های نر پرکهای نر و ماده و طول دورة زندگی کل شبپرکتخمريزی، میانگین باروری، طول دورة زندگی شب

 طبیعی و نیمه مصنوعی مورد بررسی های غذايیروی جیره S. nonagrioidesو مادة 
Table 1. Mean (±SE) developmental time of the immature stages, duration of female and male life 

span, APOP, TPOP, oviposition period (days), fecundity (eggs), female, male, and total longevity 

(days) of S. nonagrioides on examined natural and semi-artificial diets. 
Maize      Sugarcane Semi-artificial diet 

Immature Stages / Parameters 
Mean ± SE N Mean ± SE N Mean ± SE N 

5.54 ± 0.07 b 187 5.19 ± 0.03 a 189 5.63 ± 0.06 b 129 Incubation period (day) 
35.77 ± 0.35 b 117 23.35 ± 0.10 a 163 35.84 ± 0.44 b 107 Larval period (day) 

12.04 ± 0.09 c 117 11.22 ± 0.07 b 156 10.42 ± 0.11 a 99 Pupal period (day) 

53.51 ± 0.42 c 117 39.58 ± 0.14 a 156 51.88 ± 0.52 b 99 Total immature stages (day) 
59.40 ± 0.63 b 58 44.55 ± 0.18 a 75 58.16 ± 0.80 b 49 Female life span (day) 

56.61 ± 0.67 b 59 43.70 ± 0.23 a 81 55.36 ± 0.74 b 50 Male life span (day) 

1.24 ± 0.06 a 58 1.47 ± 0.05 a 75 1.57 ± 0.07 b 49 APOP (day) 
55.06 ± 0.58 b 58 41.08 ± 0.19 a 75 54.04 ± 0.73 b 49 TPOP (day) 
3.17 ± 0.08 b 58 2.29 ± 0.09 a 75 3.04 ± 0.17 b 49 Oviposition period (day) 

93.07 ± 2.94 b 58 122.95 ± 6.72 a 75 128.73 ± 9.22 a 49 Fecundity (eggs / female) 
5.57 ± 0.10 a 58 4.93 ± 0.09 b 75 5.69 ± 0.16 a 49 Female longevity (day) 

3.41 ± 0.14 b 59 4.15 ± 0.13 a 81 4.06 ± 0.10 a 50 Male longevity (day) 

4.48 ± 0.13 a 117 4.53 ± 0.09 a 156 4.87 ± 0.12 a 99 Total longevity (day) 

 دار هستند. های دارای حروف متفاوت در هر رديف )مرحله رشدی / پراسنجة جدول زيستی( دارای تفاوت معنیمیانگین

های پیش از تخمريزی افراد بالغ رشد و نمو مراحل نابالغ، کل طول دورة زندگی افراد نر و ماده، طول دورههای طول دوره مقايسه میانگین

(APOP( کل دورة پیش از تخمريزی ،)TPOPدورة تخمريزی و میانگین باروری بر اساس آزمون ،)Paired Bootstrap   در سطح احتمال

 درصد انجام شد. 1

درصد  1ها )نر و ماده( با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال پرکهای ماده، نر و کل شبپرکدگی شبطول دورة زن مقايسة میانگین

 انجام شد.    

The means followed by different letters in each row (developmental stage / life table parameter) are significantly 

different. 

Mean comparisons of the developmental stages, female and male life span, APOP, TPOP, oviposition period and 
fecundity were done by using Paired Bootstrap Test (PBT) at 0.05 probability level.  

Mean comparisons of the female longevity, male longevity and total of the female and male longevity were carried 

out by using Tukey test at 5% probability level.   

 

 های زيستي دورة بالغپراسنجه
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های نر و ماده پرکشبنشان داد،  S. nonagrioidesها( پرکهای زيستی دورة بالغ )شبهای پراسنجهبررسی

ذرت ظاهر شدند. در صورتی که ظهور حشرات بالغ در  مصنوعی ودر تیمار نیشکر زودتر از جیرة غذای نیمه

( Adult Longevityذرت ديرتر از ساير تیمارها اتفاق افتاده بود. همچنین در تمام تیمارها طول دورة زندگی )

( افراد ماده و نر Life spanطول کل دورة زندگی ) (.0های ماده بود )جدول پرکتر از شبهای نر کوتاهپرکشب

 34/11و  04/15مصنوعی به ترتیب روز و روی تیمار غذای نیمه 40/14و  01/13تیمار ذرت، به ترتیب روی 

روز( طول دورة زندگی بیشتری داشتند.  51/03و  11/00روز تعیین شد که نسبت به تیمار نیشکر )به ترتیب 

روز( و جیرة  05/3ن ذرت )های ماده پرورش يافته روی میزباپرکترين دورة تخمريزی مربوط به شبطوالنی

روز( بود. دورة تخمريزی در تیمارهای  03/0ترين آن مربوط به نیشکر )روز( و کوتاه 10/3مصنوعی )غذای نیمه 

دار بود. افراد ماده روی درصد اختالف معنی 1ذرت و جیرة غذای مصنوعی فاقد از نظر آماری در سطح احتمال 

ريزی خود را آغاز کردند. در تخم 00و روی غذای مصنوعی در روز  35، روی نیشکر در روز 05ذرت در روز 

نتايج بدست آمده نشان داد بین تیمارهای غذای طبیعی )ذرت ونیشکر( با  (APOP) ريزیمورد دورة پیش از تخم

ی فدار وجود دارد. اما بین دو تیمار ذرت و نیشکر از نظر آماری اختالمصنوعی اختالف معنیتیمار غذای نیمه

روز در تیمار نیشکر  15/00، کمترين مقدار (TPOP)ی پیش از تخمريزی مشاهده نشد. در مورد شاخص کل دوره

-روز برآورد شد. کل دورة پیش از تخمريزی روی جیرة غذای نیمه 14/11و بیشترين مقدار در تیمار ذرت با 

 باال حاکی از در اختیار بودن زمان بیشتریدار با ذرت بود. شايد طول دورة تخمريزی مصنوعی بدون اختالف معنی

 را برای تخمريزی بیشتر و افزايش جمعیت و امکان باروری باالتری باشد. 

 .Sخوار نشان داده شده است، بیشترين مدت زمان طول دورة تخمريزی ساقه 0همانطور که در جدول 

nonagrioides رين مدت زمان آن روی نیشکر برآورد روی جیرة غذايی نیمه مصنوعی و ذرت به دست آمد و کمت

مصنوعی و نیشکر به ی غذای نیمههای بارور گذاشته شده( در جیرهشد. از سوی ديگر میانگین باروری )تخم

دار( در گروه اول قرار بود و در تیمار ذرت با میانگین تخم )بدون اختالف معنی 31/000و  53/005ترتیب با 

تواند تعاملی بین دهد که میاين موضوع نشان می(. 0روه دوم قرار گرفت )جدولتخم، میزان باروری در گ 15/33

   .کیفیت جیرة غذايی مصرفی و طول دورة تخمريزی در راستای بروز حداکثر باروری يک حشره وجود داشته باشد

نر و ها )پرکهای نر و ماده و کل شبپرک( شبLongevityتجزيه واريانس میانگین طول دورة زندگی )

f=10.08, e=2, dftdf ,187=های نر )پرکهای واقعی نشان داد که طول دورة زندگی شبماده(، بر اساس داده

P=0.000( و ماده )=179, f=13.48, P=0.000e=2, dftdfهای غذايی از نظر آماری دارای ( روی هر يک از جیره

کارگیری های غذايی مورد بررسی با بهدوره روی جیرهاين اساس مقايسه میانگین اين  باشد و بردار میتفاوت معنی

(. اين در حالی بود که طول دورة زندگی مجموع 0درصد انجام شد )جدول  1آزمون توکی در سطح احتمال 

e=2, dftdf ,369=های غذايی مورد بررسی دارای تفاوت چشمگیری نبود )های نر و ماده روی جیرهپرکشب

f=3.20, P=0.042(. 0ين اساس همگی در يک گروه آماری قرار گرفتند )جدول ( و بر ا 
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نشان داد، نرخ  S. nonagrioidesمرحلة -ژه سنمانی ويمحاسبة نرخ زنده(: xjsمرحله )-ماني ويژه سننرخ زنده

بیشتر از جیرة غذای نیمه مصنوعی و ذرت مانی ويژة سنی اين گونه، روی نیشکر در سنین و مراحل مشابه زنده

های غذايی ديگر بود. با توجه به اينکه تغذيه از تر از جیرهبود. همینطور روند رشد و نمو آن روی نیشکر سريع

ها روی مرگ و میر دهد، اثر اين جیرههای غذايی مختلف برای آفت مورد بررسی در مرحلة الروی رخ میجیره

نشان داده شده است،  0میت خواهد بود. بر اساس نتايج حاصل، همانطور که در شکل مرحلة الروی حائز اه

در تیمار ذرت و کمترين در تیمار نیشکر  S. nonagrioidesخوار بیشترين مرگ و میر در مرحلة الروی ساقه
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و  031/1رتیب مانی حشرات بالغ نر و ماده روی نیشکر به تدهد که نرخ زندهمشاهده شده است. نتايج نشان می

به ترتیب  051/1و  001/1مانی نر و ماده روی ذرت با مقادير ، نرخ زنده00و  00به ترتیب در روزهای  301/1

به   041/1و  011/1بود. پراسنجة ياد شده روی غذای مصنوعی برای نر و ماده با مقادير   15و  03در روزهای 

ترين نرخ بقا افراد بالغ در تیمار نیشکر برآورد شده است. باال بود. بر اين اساس بیش  41و  13ترتیب در روزهای 

 دهد. گذاری را افزايش میمانی حشرات کامل در واقع زمان ويژة تخمبودن نرخ زنده

،  مراحل مختلف رشدی تخم، الرو و شفیره و افراد نر در نظر 0: در شکل )xjf(مرحله -نرخ باروری ويژه سن

اند. اين به عنوان سن افراد در نظر گرفته شده xبالغ ماده ارائه شده است. روزها در محور  گرفته نشده و تنها افراد

دهد که باروری فرد ماده در چه سنی شروع شده و در چه سنی به اوج رسیده و در نهايت در چه شکل نشان می

های ینتايج حاصل از بررستوان طول دورة تخمريزی را نیز تخمین زد. سنی خاتمه يافته است. بدين ترتیب می

ام به  45ام شروع شده و روز  05انجام شده در اين مورد نشان داد، تخمريزی افراد ماده در تیمار ذرت در روز 

خاتمه يافت. اين روند در جیرة  03شروع و روز  34پايان رسید. همینطور تخمريزی در تیمار ساقة نیشکر، روز 

توان گفت بیشترين طول ام حادث شد. بر اين اساس می 45و  00های  غذای نیمه مصنوعی به ترتیب در روز

 مصنوعی و کمترين آن مربوط به تیمار نیشکر بود. دورة تخمريزی به ترتیب مربوط به تیمار غذای نیمه

( Cohortدر روز اول زندگی همزادگان ) S. nonagrioidesامید به زندگی : )xje(مرحله -امید به زندگي ويژه سن

روز مورد بررسی بوده است.  بیشترين طول  05و  33، 04مصنوعی به ترتیب ی ذرت، نیشکر و غذای نیمهرو

مصنوعی و کمترين آن مربوط به نیشکر بود. براساس دورة زيستی و امید به زندگی مربوط به تیمار غذای نیمه

 (.3مید به زندگی بیشتری هستند )شکل نتايج بدست آمده، افراد ماده نسبت به افراد نر در هر سه تیمار دارای ا

اين پراسنجه، ارزش تولید مثلی هر مرحلة رشدی )تخم، الرو، شفیره و ماده بالغ( و هر  ):xjv(ارزش تولید مثلي

دهد. ارزش تولید مثلی در مورد حشرات بالغ ماده از اهمیت بیشتری سن را در تولید مثل همزادگان نشان می

 54/030 مصنوعی با مقدارنتايج حاصل، بیشترين ارزش تولیدمثلی در تیمار غذای نیمهبرخوردار است. بر اساس 

در روز  44/003ام و کمترين آن با مقدار  35در روز  13/053ام و بعد از آن در تیمار نیشکر با مقدار  00در روز 

نمودارهای نرخ باروری در  xf( نمودارهای ترسیم شده در اين شکل با بخش 0ام روی ذرت بوده است )شکل  05

 مرحله  قرابت دارد. -ی سنويژه
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 .های غذايی مورد بررسیبا تغذيه از جیره S. nonagrioides( xjsمرحله )-مانی ويژه سننرخ زنده -1شکل 

Fig. 1. Age-stage survival rate (sxj) of S. nonagrioides feeding on examined diets. 
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با تغذيه  xjf( S. nonagrioides(مرحله -و باروری ويژة سن )xm (، باروری ويژه سنی)xl(مانی نرخ زنده -2شکل 

  .های غذايی مورد بررسیاز جیره
Fig. 2. Age-specific survivorship (lx), age-stage-specific fecundity (fxj) and age-specific fecundity (mx) 

of S. nonagrioides feeding on examined diets. 
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  .های غذايی مورد بررسیبا تغذيه از جیره xje( S. nonagrioides(مرحله -امید به زندگی ويژه سن -3شکل 
Fig. 3. Age-stage specific life expectancy (exj) of S. nonagrioides feeding on examined diets 



 03 0011, 00( 0شناسی ايران، )نامه انجمن حشره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .های غذايی مورد بررسیبا تغذيه از جیره xjv( S. nonagrioides(ارزش تولید مثلی -4شکل
Fig. 4. Age-stage specific reproductive value (vxj) of S. nonagrioides feeding on examined diets. 
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نرخ ذاتی افزايش جمعیت، نرخ متناهی افزايش جمعیت، نرخ : S. nonagrioidesهای رشد جمعیت پراسنجه

های مشخص ترين پراسنجهبه عنوان مهم نرخ خالص تولیدمثل و متوسط مدت زمان يک نسل ناخالص تولیدمثل،

ل رشد ارزيابی پتانسی های ياد شده براینگاری هستند. مقادير پراسنجههای جمعیتکنندة رشد جمعیت در بررسی

ی غذای نیمه مصنوعی ی نیشکر و جیرهی ذرت، ساقههای غذايی ساقهخوار مورد بررسی روی جیرهجمعیت ساقه

رای های برآورد شده بی میانگینبا استفاده از روش تجزيه جدول زندگی دو جنسی برآورد شد. بر اساس مقايسه

هزار بار تکرار محاسباتی و با دقت باال برآورد  011بوت استرپ با های ياد شده که با روش هر يک از پراسنجه

های غذايی های ياد شده روی جیره، مشخص شد که مقادير پراسنجه Paired Bootstrapشده بودند، با آزمون  

 (.0دار دارند )جدول درصد، با يکديگر اختالف معنی 1مورد بررسی در سطح احتمال 

 گذارد،هايی است که يک فرد ماده در طول عمر خود مینشان دهندة مجموع تخم نرخ ناخالص تولیدمثل که

دار تخم با تفاوت معنی 40/55تخم نسبت به نیشکر با میانگین  50/030مصنوعی با میانگین در جیرة غذای نیمه

ر مقايسه با تخم د 01/011درصد بیشتر بود. ولی مقدار اين پراسنجه روی ذرت با میانگین  1در سطح احتمال 

داری نبود. در مقابل میانگین مقادير برآورد نیشکر و جیرة غذای نیمه مصنوعی از نظر آماری دارای تفاوت معنی

اری دشده برای نرخ خالص تولید مثل، بین تیمارهای جیرة غذای نیمه مصنوعی و نیشکر دارای اختالف معنی

 تخم بود.  33/04مربوط به تیمار ذرت با میانگین  (. در مورد اين پراسنجه کمترين مقدار0نبود )جدول 

 .Sبررسی مقادير نرخ ذاتی افزايش جمعیت نشان داد، سرعت تولید مثل و نرخ افزايش جمعیت 

nonagrioides مصنوعی و آن نیز بیشتر از ذرت بود. اين پراسنجه، با تغذيه از نیشکر بیشتر از جیرة غذای نیمه

دهد. مقدار نرخ حشرات بود و پتانسیل افزايش جمعیت يک گونه را نشان میترين شاخص جدول زندگی مهم

)بر روز( در گروه دوم بعد  1511/1ذاتی افزايش جمعیت اين آفت با تغذيه از جیرة غذای نیمه مصنوعی با مقدار 

کمترين مقدار  )بر روز( 1153/1از نیشکر قرار داشت. اين در حالی بود که مقدار اين پراسنجه در ذرت با مقدار 

در بین تیمارهای مورد بررسی بود. به همین ترتیب بیشترين مقدار نرخ متناهی افزايش جمعیت گونة مورد بررسی 

با تغذيه از نیشکر در  S. nonagrioidesدهد جمعیت )بر روز( تعیین شد که نشان می 131/0با تغذيه از نیشکر  

د شد. اين در حالی بود که کمترين مقدار نرخ متناهی افزايش برابر جمعیت روز قبل خود خواه 131/0هر روز 

 (. 0جمعیت گونة ياد شده، روی ذرت برآورد شد )جدول 

روی تیمارهای مورد بررسی  S. nonagrioidesخوار های رشد جمعیت ساقهمقايسة کلی مهمترين پراسنجه

مصنوعی تهیه شده، بین ذرت و نیشکر نشان داد، سرعت افزايش جمعیت گونة ياد شده روی جیرة غذای نیمه 

ای هقرار داشت و اين موضوع مطلوبیت جیرة غذايی تهیه شده را از نظر کیفیت و ارزش غذايی در مقايسه با میزبان

 دهد.طبیعی اين آفت نشان می

 

 های غذايی طبیعی و نیمه مصنوعیبا تغذيه از جیره S. nonagrioidesهای رشد جمعیت پراسنجه -2جدول 
Table 2. Life table parameters of S. nonagrioides feeding of natural and semi-artificial diets 

Maize Sugarcane Semi-artifical diet 
Life table parameters 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 
105.12 ± 20.32ab 88.61 ± 9.04b 132.74 ± 15.17a GRR (eggs/individual) 

26.99 ± 3.10b 46.09 ± 4.90a 45.08 ± 6.11a R0 (eggs/individual) 
0.0579 ± 0.0021c 0.0909 ± 0.0027a 0.0700 ± 0.0030b )1-(day r 

0.0596 ± 0.0022c 1.0951 ± 0.0030a 1.0725 ± 0.0033b )1-(day λ 

56.83 ± 0.63c 42.09 ± 0.21a 54.28 ± 0.89b T (day) 

 Pairedدار هستند )آزمون دارای حروف متفاوت در هر رديف )در مورد هر پراسنجه( از نظر آماری دارای اختالف معنیهای میانگین

Bootstrap  درصد(.  1در سطح احتمال 
The means followed by different letters in the same row (for each parameters) are significantly different (P < 0.05, 
Paired Bootstrap Test).  
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 بحث
با استفاده از ترکیبات غذايی مصنوعی و نیمه  .Sesamia sppخواران به منظور پرورش آزمايشگاهی ساقه

 Salama & Tolba (1971)های زيادی توسط پژوهشگران مختلف صورت گرفته است. برای مثال مصنوعی، تالش

ارائه نموده است، ولی در ادامه ذکر کرده  S. creticaخوار نیشکر هيک جیرة غذايی مصنوعی برای پرورش ساق

 Eizaguirreگذارند. در ادامه های نابارور میهای حاصل از پرورش روی اين محیط غذايی تخمکپربود که شب

et al. (1994)  وGiacometti (1995) های غذايی مختلفی را برای پرورش آزمايشگاهی گونة نیز جیرهS. 

nonagrioides های گیاهان میزبان به ويژه ساقة ذرت تشکیل ها را اندامارائه نموده بودند که اجزای اصلی آن

های غذای مصنوعی روی جیره S. nonagrioidesها به منظور پرورش انبوه گونة داد. در ايران اولین تالشمی

انجام گرفته بود تا گونة ياد شده را  Jemsi & Bayat Asadi (1993)و Abbasipour Shoushtari (1990)توسط 

های غذايی مصنوعی پرورش دهند ولی هیچکدام موفقیت الزم در اين مورد را به دست نیاوردند. روی محیط

آگار، آب مقطر، آرد ذرت، جوانة گندم،  حاوی Jemsi & Bayat Asadi (1993)فرمول غذايی ارائه شده توسط 

 Ranjbar Aghdamید اسکوربیک، استرپتومايسین، نیپاژين و اتانول بود. همچنین مخمر آبجو، مولتی ويتامین، اس

& Kamali (2002) خواران تحقیقاتی در راستای پرورش انبوه دو گونه از ساقهSesamia spp.  و بررسی برخی از

ورگوم در میزبان طبیعی ذرت، نیشکر و س 3جیرة غذايی مصنوعی و  0های رشدی و زيستی آنها روی پراسنجه

 های غذايی مصنوعی درشرايط آزمايشگاهی انجام داده بودند. طبق نتايج پژوهش ياد شده نیز استفاده از جیره

خواران ای به منظور پرورش انبوه ساقههای مورد بررسی موفقیت آمیز نبود و در نهايت رويهگونه پرورش 

Sesamia spp. .های  مینطور بر اساس بررسیه در شرايط آزمايشگاه ارائه نموده بودندMoyal et al. (1997)  و

Ranjbar Aghdam & Kamali (2002) های های طبیعی گونهترين میزبانذرت و نیشکر به عنوان مهمS. cretica 
اند، بر اين اساس، در پژوهش حاضر کارايی و مطلوبیت جیرة غذايی نیمه مصنوعی ذکر شده  S. nonagrioidesو

 های مورد کشت اين دو میزبان مورد ارزيابی قرار گرفت. ترين واريتهمقايسه با رايجتهیه شده در 

 .Sesamia sppخواران نمو ساقه و رشد

 داری متأثریـبه طور معن  S. nonagrioidesراحل رشدی ـو تمام مـد و نمـدر پژوهش حاضر طول دورة رش

 S. nonagrioidesمیانگین طول دورة الروی  Ranjbar Aghdam & Kamali (2002)از جیرة غذايی بود. بر اساس 

روز و طول دورة شفیرگی روی دو میزبان يادشده به  40/00و  15/03های ذرت و نیشکر به ترتیب روی میزبان

و در مورد نیشکر بیشتر از مشاهدات  بود که در مورد میزبان ذرت کمتر روز گزارش شده 55/00و  15/00ترتیب 

رت های ذتواند به دلیل تفاوت در ارقام و واريتههای مشاهده شده میش حاضر بودند. تفاوتثبت شده در پژوه

در قیاس با پژوهش حاضر باشد. عالوه  Ranjbar Aghdam & Kamali (2002)و نیشکر مورد استفاده در پژوهش 

و شرايط متفاوت محیطی  Ranjbar Aghdam & Kamali (2002)ها در پژوهش بر اين عدم تفکیک جنسی شفیره

تواند دلیلی بر تفاوت در نتايج به دست آمده باشد. چون در تحقیق ياد شده از يک سو نام ارقام و آزمايش می

های گیاهی مورد استفاده ذکر نشده بود و از سوی ديگر طول دورة شفیرگی برای هر دو جنس نر و ماده به واريته

 طور تجمعی محاسبه شده است.

 های جمعیت نگاری پراسنجه

های زبانـاوت و روی میـطی متفـرايط محیـرات در شـوان رشد و نمو و زاد و ولد حشـة تـور مقايسـبه منظ

هايی مختلفی نظیر نرخ خالص تولیدمثل، نرخ ذاتی افزايش جمعیت، نرخ متناهی افزايش جمعیت مختلف، پراسنجه
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 ,.Greenberg et alد و استفاده قرار گرفته است )و میانگین طول يک نسل توسط پژوهشگران مختلف مورد استنا

2001; Jha et al., 2012 &Mehrkhou et al., 2012های جدول (. نتايج پژوهش حاضر نیز نشان داد، تمام پراسنجه

از نوع جیرة غذايی مورد استفاده برای تغذية الروها بود. به طور کلی بر اساس  متأثر  S. nonagrioidesزندگی

ری تر بودن دورة رشدی قبل از بلوغ، باالبودن میزان بارونتايج به دست آمده، میزبان نیشکر به داليلی مانند کوتاه

ی افزايش جمعیت و نرخ مرحله، باال بودن مقادير نرخ ذاتی افزايش جمعیت، نرخ متناه-و نرخ بقای ويژه سن

تر بود. همچنین در ارزيابی جیرة نسبت به ذرت مطلوب S. nonagrioidesخالص تولید مثل برای نشو و نمای

های مهم جدول زندگی، جیرة غذای مصنوعی ارزيابی شده در اين تحقیق، با در نظر گرفتن پراسنجهغذای نیمه

 ار داشت. تری قربوده و نسبت به نیشکر در جايگاه پايین تریمصنوعی نسبت به ذرت در جايگاه مطلوبنیمه

توان گفت جیرة غذای نیمه مصنوعی تهیه شده با در در مجموع بر اساس نتايج حاصل از اين بررسی می

 S. nonagrioidesهای مؤثر در پرورش کمی و کیفی حشرات، به منظور پرورش انبوه نظر گرفتن مهمترين پراسنجه

ای هها مناسب بوده و قابل توصیه است. جیرة غذايی تهیه شده، ضمن اينکه بسیاری از محدوديتدر انسکتاريوم

های را ندارد، قادر است در مقايسه با میزبان  S. nonagrioidesهای طبیعی در پرورشموجود در بکارگیری میزبان

 کند. طبیعی نیازهای غذايی آن را در سطح مطلوبی تأمین می

( به طور 0333-0335سال اخیر ) 3است جیرة غذايی معرفی شده در اين پژوهش، در طی الزم به ذکر 

 Gahan Telenomus busseolaeوارة تخم، کامل در فرآيند تولید انبوه تخم سزامیا و به تبع آن تولید انبوه زنبور انگل

ن جیرة وزستان، جايگزيهای موسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنايع جانبی خدر انسکتاريوم

تعددی های مغذای طبیعی )ساقة نیشکر( شده و با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است و در حال حاضر نسل

ة د. به کارگیری جیرنشوبدون افت کیفی نتاج و کاهش کمی تولید، روی آن پرورش داده می  S. nonagrioidesاز

ها و مشکالت بکارگیری ساقة نیشکر در تولید تخم سزامیا، ديتها، محدوغذايی نیمه مصنوعی ضمن رفع چالش

خواران سزامیا در طول فصل زمستان، به منظور رهاسازی تولید مستمر و ذخیره سازی زنبور انگل وارة تخم ساقه

 به موقع در مزارع نیشکر در ابتدای فصل و کاهش موثر خسارت آفت را به دنبال داشته است. 

 سپاسگزاری

پژوهش با حمايت مالی موسسة تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنايع جانبی خوزستان و اين 

داند از همکاری و مساعدت موسسة تحقیقات گیاه پزشکی کشور انجام شده است. نويسنده بر خود الزم می

 .   نمايدو امکانات الزم برای انجام آن، تشکر و قدردانی  صمیمانة هر دو موسسه در تامین هزينه
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