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 چكیده

ترین راهکار  باشند. مهمت مزارع نیشکر و ذرت ایران ميافترین آاز مهم  Sesamia spp. (Lepidoptera: Noctuidae)خواران  ساقه

آفت،   این  مهار  برای  شده  انگل  به توصیه  زنبور  تخم،  کارگیری  دیگر  مي  Telenomus busseolae Gahanوارة  سوی  از  باشد. 

وابسته است.    .Sesamia sppهای  های اصلي آن یعني گونه پرورش انبوه زنبور یاد شده، به امکان پرورش و تولید انبوه تخم میزبان

 Sesamia cretica Ledererهای جمعیت نگاری گونة  مصنوعي روی پراسنجهپژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر جیرة غذایي نیمه 

های مربوطه  طبیعي و اصلي آن انجام شد. تشکیل جدول زندگي و برآورد پراسنجه   هایمیزبانبه عنوان یکي از  در مقایسه با ذرت   

رو انجام    شطبق  جنسي  دو  زندگي  نتایج    .گرفتتجزیه جدول  اساس  پراسنجه   به بر  مقادیر  بین  آماری  نظر  از  آمده،  های  دست 

دار وجود داشت. طول دورة رشد و نمو گونة مورد بررسي روی  نیمه مصنوعي تفاوت معني یيغذا رة یججدول زیستي روی ذرت و 

نیمه مصنوعي به ترتیب    Paired Bootstrapروز برآورد شد. از نظر آماری، بر اساس آزمون  8/48  و  95/51ذرت و جیرة غذای 

Test (PBT)     احتمال سطح  نمو    5در  و  رشد  دورة  طول  بین  نیمه    S. creticaدرصد  غذایي  جیرة  و  ذرت  طبیعي  میزبان  روی 

)  دار وجوداختالف معنيمصنوعي   افزایش جمعیت  ذاتي  نرخ  به عنوان مهمrداشت.  پراسنجة  (  و  دج ترین  ول زیستي روی ذرت 

بر این اساس، با عنایت به مقدار بیشتر نرخ ذاتي افزایش جمعیت   .بر روز بود 0805/0و  0672/0جیرة غذایي نیمه مصنوعي به ترتیب 

روی جیرة غذایي نیمه مصنوعي مورد بررسي، کیفیت مناسب    S. creticaو مقدار کمتر میانگین طول دوره رشد و نمو ساقه خوار  

دست آمده و قابل قبول    بهیید شد. با توجه به نتایج  أمین نیازهای غذایي گونة هدف در مقایسه با میزبان طبیعي ذرت تأی تارآن ب

روی جیرة غذایي نیمه مصنوعي مورد بررسي، استفاده از آن به منظور پرورش    S. creticaهای جدول زندگيبودن مقادیر پراسنجه 

   .انبوه این گونه قابل توصیه است

 های جدول زندگي.پرورش، ساقه خوار سزامیای ذرت، جیره غذایي، پراسنجه های کلیدی: واژه

 

 مقدمه 

خواران جنس  های ساقههای قدیم کشت میزبان از زمان

Sesamia spp. (Lepidoptera: Noctuidae)    غالب در 

مازندران،  استان اصفهان،  فارس،  خوزستان،  مثل  ایران  های 

داشته  رواج  ساقه  تهران  مناطق  این  بیشتر  در  خواران  است. 

بر  ای داشتهسزامیا در کاهش میزان محصول نقش عمده  اند. 

آوردن   دست  به  برای  شده  یاد  آفات  کنترل  اساس،  این 

 Ranjbar)محصول بهتر و بیشتر از اهداف اصلي بوده است  

Aghdam, 2016)  .جو    بجز چون  گیاهاني  ذرت،  و  نیشکر 

ای، گندم، جانسون  سورگوم علوفه  ارزن،برنج،    جو،دوسر،  
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گوجه  سیبگراس،  نخل  فرنگي،  و  بامبو  جگن،  زمیني، 

گونة  میزبان با  باشندمي  Sesamia cretica Ledererهای   .

م خوشه   ی زبانهایوجود  ذرت  همواره  )سورگوم(،    یامتعدد 

ن را    شکریذرت،  گراس  سودان  ترجیح  و  میزبانها  سایر  به 

 ,Tams & Bowden, 1953; Rao & Nagaraja)دهد.مي

1969; Leslie, 1994; Meijerman & Ulenberg, 1996; 

Zaki et al., 1997; Heinrichs, 1998; Polaszek & 

khan, 1998).  های اخیر با توجه به ارزش اقتصادی و  در دهه

کاربردهای متنوع محصوالت اصلي و جانبي نیشکر و ذرت،  

زیرکش سطح  افزایش  راستای  در  دولت  این    تسیاست 

محصوالت زراعي به ویژه نیشکر در استان خوزستان متمرکز  

بود و توام با افزایش سطح زیر کشت این محصوالت به ویژه  

بوم تغییر  و  خوزستان  استان  در  به  سامانهنیشکر  طبیعي  های 

زراعي تک کشتي، افزایش جمعیت این آفات  های  سامانهبوم

به دنبال داشت نیشکر و ذرت را   Ranjbar)است    ه در مزارع 

Aghdam, 1999, 2016)  . 

ساقه کنترل  منظور  به  کلي  طور  سزامیا به  خواران 

ها، استفاده های مختلفي وجود دارد. یکي از این روشروش

آفت اساس  کشاز  بر  روش  این  که  است  شیمیایي  های 

و    Danyali (1984)های  یافته محیطي  زیست  دالیل  بنابه 

ر، کنترل مکانیکي آفت گی علمي کنار گذاشته شد. روش د

های  های آلوده و الروهای آفت از بخش آوری ساقهبا جمع

مي مزارع  وسعت  آلوده  به  توجه  با  نیز  روش  این  که  باشد، 

و   میزبان  گیاهان  زیر کشت  و    یها بوته  تراکمسطوح  ذرت 

های زیستي آفت مقرون به صرفه  و ویژگيدر مزارع    شکرین

( دهه   (. Ranjbar Aghdam, 1999نیست  طي  اخیر  اما  های 

کنترل  در  اصلي  راهکار  عنوان  به  زیستي  مهار  روش 

است  ساقه گرفته  قرار  همگان  توجه  مورد  سزامیا  خواران 

(Ranjbar Aghdam & Kamali, 2005  مهار عوامل  از   .)

مي آفات  این  انگلزیستي  زنبور  به  تخم  توان  وارة 
Telenomus busseolae (Gahan) (Hym.: Scelionidae) 

(Halabian et al., 2013; Scheibelreiter, 2009) ،    زنبور

 :.Habrobracon hebetor Say (Hymالرو    وارة انگل

Braconidae)    زنبورو مواردی  تریکوگراما، در  جنس  های 

Trichogramma spp. (Grist & Lever, 1969)    اشاره

کرد. همچنین در دنیا مطالعاتي نیز در زمینة استفاده از عامل 

  Moyal et al. (1997)توسط    Granulosis Virusبي  ورمیک

ساقه کنترل  منظور  گرفته  به  صورت  سزامیا  جنس  خواران 

انگل  وارة تخم  است. در هر حال، در میان این عوامل زنبور 

T. busseolaeاقلیم به  نسبت  با توجه به سازگاری آن  های  ، 

آن   میزباني  تخصص  و  باال  جستجوگری  قدرت  مختلف، 

برنامه  ینقش محور های  های مهار زیستي گونه و اساسي در 

دارد    ,Ranjbar Aghdam & Kamali, 2002)سزامیا 

2005)  . 

های  های غذایي مختلفي برای پرورش گونه در گذشته جیره 

ساقه جنس  مختلف  مورد    .Sesamia sppخواران  و  معرفي 

فرمول میان  از  بود.  گرفته  قرار  نیمه  بررسي  غذایي  های 

ارا ساقه  ه ئمصنوعي  این  پرورش  برای  فرمول  شده  خواران، 

فرمول    Salama & Tolba (1971)غذایي   این  در  بود. 

اسید   کلسترول،  آگار،  ذرت،  ساقة  پودر  از  غذایي 

اسکوربیک، مخمر، ساکارز، گلوکز، پودر پورة سیب زمیني  

ذکر  پژوهشگران  این  ولي  بود.  شده  استفاده  مقطر  آب  و 

شبکرده  که  باپره اند  پرورشي    غ لهای  الروهای  از  حاصل 

 Singh  گذارند. طبق نظرهای نابارور ميروی این غذا تخم

نیز افراد مادة حاصل از این جیرة غذایي هر چند از    (1977)

در   و  بودند  عقیم  نرها  ولي  داشتند،  کاملي  نظر جنسي رشد 

تخم  مينتیجه  تولید  نابارور  حاصل  نیز  های  ایران  در  شد. 

Ranjbar Aghdam (1999)    نیمه غذایي  جیرة  دو  از 

توسط   شده  ارائه   و  Giacometti (1995)مصنـــوعي 

Eizaguirre et al. (1994)    دو الروهای  پــرورش  برای 

  S. nonagrioides  و   Sesamia cretica Ledererگــونة  

Lefèbvre   که از مزارع نیشکر و ذرت استان خوزستان جمع

اسا بر  کرد.  استفاده  بودند،  شده  شده،    سآوری  ارائه  نتایج 

های  پرورش الروهای هر دو گونة مورد مطالعه روی فرمول

موفقیت بررسي  مورد  طي  غذایي  اساس،  این  بر  نبود.  آمیز 

ساقهدهه زیستي  مهار  برنامة  توسعة  راستای  در  اخیر  -های 

 .Tواره  در ایران، پرورش زنبور انگل  .Sesamia sppخواران  

busseolae  تخم از  استفاده  پرورش اه با  از  حاصل  ی 

بریده   .Sesamia sppهای  گونه  طبق  روی  نیشکر  ساقة  های 

انجام شد. در   Ranjbar Aghdam & Kamali (2002) روش

ساقه پرورش  روش،  با  این  آنها  تخم  تولید  و  سزامیا  خواران 
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انجام مي از میزبان طبیعي آنها یعني نیشکر  شد. ولي  استفاده 

ویژه ساقة نیشکر به منظور    ه بهای طبیعي  کارگیری میزبان  به

ساقه انبوه  انسکتاریوم    .Sesamia sppخواران  پرورش  در 

عدیده  بریده مشکالت  سریع  آلودگي  مانند،  ساقة  ای  های 

به قارچ دلیل قند باال و عدم امکان    بههای ساپروفیت  نیشکر 

به فصل رویش گیاه   تولید  وابستگي  آنها،  ضدعفوني کردن 

بودن   نیازمند  بودن    هب میزبان،  باال  زیاد،  انساني  نیروی 

های تولید، تلفات باال و راندمان پایین تولید بدلیل نیاز  هزینه 

دستکاری ساقهبه  تعویض  و  متعدد  تغذیه  های  و  آلوده  های 

بریده  با  ساقهشده  آلودگيهای  توسعة  جدید،  های  های 

تخم   تولید  ثبات  عدم  و  پرورش  دورة  طول  در  میکروبي 

های  ل داشت. بر این اساس، در ادامة پژوهش ابدن   به سزامیا را  

عمده  بخش  رفع  منظور  به  حاضر  پژوهش  از  قبلي،  ای 

مشکالت یاد شده، با تهیه یک جیرة غذایي نیمه مصنوعي و  

در شرایط     S. creticaارزیابي کارایي آن در پرورش گونة

 کنترل شده در مقایسه با میزبان طبیعي این گونه، انجام شد.  

 

 هاش ورمواد و 

نمونه جمع کلني آوری  تشکیل  منظور  به  ها 

از مزارع نیشکر آلوده به آفت    S. creticaآزمایشگاهي گونة  

اهواز   جنوب  در  واقع  امیرکبیر  صنعت  و  کشت  شرکت  از 

های مرفولوژیک  ر اساس ویژگيب گونه  شناسایيانجام شد.  

شب شاخک  و  ژنیتالیا  برای  شده  و  پره توصیف  نر  های 

اشفیره  توسط    ن یهای  ،  Ranjbar Aghdam (1999)گونه 

 انجام شد.  

 

 شرایط محیطی پرورش

نمونه جمعپرورش  کلنيهای  تثبیت  و  شده  در    آوری 

دمای   با  رشد  نسبي    27±1اتاق  رطوبت  سلسیوس،  درجة 

ساعت تاریکي )برای مرحلة    24درصد و دورة نوری  10±50

و   و    16الروی(  روشنایي  )برای    8ساعت  تاریکي  ساعت 

)   ریسا شد  انجام  زیستي(  (.  Masoud et al., 2010مراحل 

اتاق   محیطي  شرایط  تغییرات  دقیق  کنترل  و  پایش  برای 

الکترونیکي   ثبات  دماسنج  از   ,Testo 175–H2)پرورش 

Germany)  .استفاده شد 

 ذرت   کشت
مورد    و  هاآزمایش  انجام  برای گونة  پرورش  امکان 

ساقه میزبان  روی    یک   در  ذرت   کشت  ذرت،  های بررسي 

با  نةواحدگلخا  27±2  دمای)  کنترل  قابل  شرایط  تحقیقاتي 

  نوری   دورة   و   درصد  50±10  نسبي  رطوبت  سلسیوس،  درجة

موسسة  (  طبیعي بیولوژیک  کنترل  تحقیقات  بخش  در 

گیاه  انجامتحقیقات  کشور    در   ذرت  کشت.  شد  پزشکي 

  سانتیمتر   26عمق    و   سانتیمتر24قطر    به   پالستیکي  های گلدان

  خاک   و  شن   و   رس  خاک  از  مخلوطي  با   هاگلدان   .شد  انجام 

  بذر   چهار  گلدان   هر  در  سپس.  شدند  پر(  کمپوست)  برگ

  برای .  شد  کاشته   خاک   متری سانتي  5  عمق تقریبي  در   ذرت

  (KSC 704)  کراس  سینگل  داخلي  رایج  رقم  از  ذرت  کشت

 سطح  گستردگي  رقم،  این   انتخاب  دلیل.  شد  استفاده 

  با   ها گلدان  آبیاری   .دوب  کشاورزان  توسط   آن  زیرکشت

 کامل  شدن  خشک  از  قبل  نیاز  حسب  بر  و   روزانه  بررسي

در .  شد  انجام  آنها  پای  خاک نیاز  مورد  میزبان  تامین  برای 

  هر   در گلدان 10) ذرت متوالي ها، کشت طول انجام آزمایش

 انجام شد.   ،(هفته 

 

 تهیه جیرة غذایی نیمه مصنوعی

نیمه مصن تهیة جیرة غذایي  منظور  برای  عوبه  ي مطلوب 

مثل   تولید  و  نمو  و  فرمول  S. creticaرشد  بود  های  الزم 

تهیه و بررسي شود. در بررسي منابع نیز برای   غذایي مختلفي

های غذایي مختلفي  های مختلف سزامیا، فرمولپرورش گونه

در   تغییراتي  با  حاضر  پژوهش  در  نهایت  در  بود.  شده  ارائه 

 & Ranjbar Aghdam  های غذایي بررسي شده توسطجیره 

Kamali (2002)    انبوه پرورش   .Sو    S. creticaبرای 

nonagrioides    و جیرة غذایي بررسي شده توسطMasoud 

et al. (2010)    الروهای پرورش  و    S. creticaبرای 

استفاده  آزمایشات متعدد روی فرمول با  های مختلف غذایي 

بافت ناز  غذایي  جیرة  میزبان،  گیاهان  مختلف  ه  میهای 

الروهای   پرورش  برای  مطلوبي  روی    S. creticaمصنوعي 

آن تهیه شد. بدین منظور و با توجه به اینکه در تمام موارد،  

از جیره  بافت بخش مهمي  نیمه مصنوعي را  ها و  های غذایي 

بخش اندام یا  از  مختلفي  خود  های  به  میزبان  گیاهان  های 
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مي بافتاختصاص  کردن  آماده  گام  نخستین  های  دادند، 

نیمه غذای  جیرة  تهیة  برای  همین  گیاهي  در  بود.  مصنوعي 

بافت  ابتدا  نیشکر،  راستا،  ساقة  مانند  مختلف  گیاهي  های 

برگ   نیشکر، ساقة ذرت،  برگ  نیشکر،  )ساقة جوان(  شوت 

های اطراف کاللة ذرت و ... به قطعات کوچکي ذرت، برگ

سیني در  و  شده  نمودن  بریده  خشک  منظور  به  استیل  های 

ی تهیه پودر بافت مورد نظر، قرار گرفتند. سپس بسته  براا  هنآ

مدت   به  گیاهي  بافت  ضخامت  و  سفتي  ساعت    8الي    4به 

درجة سلسیوس قرار داده شدند، تا    80داخل آون در دمای  

گیاهي تبخیر شده و بافت هدف به منظور    آب اضافي بافت

سپس   شود.  خشک  کامل  طور  به  کردن  خرد  و  آسیاب 

ببافت )مدل    ا ها  برقي  آسیاب  از   ,Puluerisettaاستفاده 

Fritschآمدند و در  ( به طور کامل خرد و به شکل پودر در

های غذایي مختلف برای تغذیة سنین مختلف الروی  فرمول

S. cretica   مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور تهیة هر یک

بافت از جیره  آماده شدن  از  و  های غذایي، پس  های گیاهي 

ترکیبات مورد نیاز، تمام ترکیبات با استفاده از ترازوی    رسای

دقت   دیجیتالي   مخلوط    01/0با  همدیگر  با  و  توزین  گرم 

همگن  منظور  به  ادامه،  در  از  شدند.  غذایي  ترکیب  سازی 

فرمولمخلوط بررسي  از  پس  شد.  استفاده  برقي  های  کن 

در    و مهم  ه یاول  یهاشاخص  گرفتن  نظر در  باغذایي مختلف،  

تکم  ورش حشراترپ امکان  نمو    دوره   لی مانند  و    الرو رشد 

یة  اول  نیسن  در  ژه یوبه    الروها  يمانزنده   زانیم  آنها،  یرو

  و  رشد  کنواختی  روند  ،همزاد هیاول   تینسبت به جمع  الروی

  ماده   و   نر  یهاره یشف   وزن   ها،ره یشف  يبدشکل  همزاد،   افراد   نمو

خروج    ددرص  ،یامزرعه  ی هاتیجمع  با  سهیمقا  در  حاصل

...  شده   دی تول  ی هاره یشف  از   بالغ   یهاپره شب غذایي    رة یج  ،و 

 شاتیدر قالب آزما  يلیتکم  یهايبررس  انجام  یبرامطلوب  

ش  یيغذا  باتیترک   از  استفاده   با  يرسم   ي تیچ  ا یلوب  ، یيایمیو 

)  ، (گرم  88) نانوایي  )  برگ  پودر گرم(،    23مخمر    22ذرت 

  ن یتامیو(،  گرم  5/3)  ذرت  آردگرم(،    12)  سفید  شکر  ،گرم(

C  (5/2  )نیتامیو  ،گرم  E  (2  )5/12)  يصنعتآگار    ،گرم 

گرم(،    2)  نیپاژی ن(،  گرم  2)  درصد   40  دیفرمالدئ  ،(گرم

(  تریل   يلیم  7مطلق )  کیلیات   الکل  ، گرم(  3/1)  دیاس  کیسورب

  ي لیتکم  یهايبررس  تا   ،شد  ه یته (   تریليلیم  800)  مقطر  آب   و

تخم اساس  مقا  ن یبر  پراسنجه   هاصخاش  ریمقاد  سة یو    ی هاو 

مقا  S. cretica  ي ستیز  جدول   مهم م  سه یدر  ي  عیطب  زبان یبا 

 . شود  انجام )ساقة ذرت( روی آن

 هاطراحی آزمایش

تهیه   غذایي  جیرة  کیفیت  ارزیابي  و  بررسي  منظور  به 

مهم جدول زندگي شامل طول دورة رشد   های شده، پراسنجه

روی جیرة    S. creticaو نمو، مرگ و میر و زادآوری گونة  

مصنوعي در مقایسه با ساقة ذرت مورد بررسي و  غذایي نیمه

ها به منظور  ارزیابي قرار گرفت. در این مرحله، کلیه بررسي

شاخص از  برآورد  یک  هر  روی  نظر  مورد  جمعیتي  های 

روی جیره  آزمایشگاهي  کلني  تثبیت  از  پس  غذایي،  های 

اتاق  میزبان هدف، در نسل دوم انجام شد. این بررسي ها در 

با دمای   نسبي    27±1رشد   50±10درجة سلسیوس، رطوبت 

ساعت تاریکي برای مرحلة الروی    24درصد و دورة نوری  

(Masoud et al., 2010  و )ساعت    8ساعت روشنایي و    16

 تاریکي برای سایر مراحل زیستي انجام شد. 

 

 های جدول زندگی  ارزیابی پراسنجه
  S. creticaول زندگي  د جهای به منظور بررسي پراسنجه

از    20ابتدا   تصادفي  طور  به  )همزادگان(  همسن  تخم  دسته 

از جیره  از روی هر یک  های غذایي  نسل دوم آزمایشگاهي 

با   سپس  شد.  استریومیکروسکوپ،   بهانتخاب  کارگیری 

)  200  –140تعداد   برای هر    24–0عدد تخم همسن  ساعته( 

تی و  )ذرت(  طبیعي  غذای  جیرة  تیمارهای  جیرة  امیک  ر 

به طور تصادفي غذای نیمه از میان دستجات تخم  مصنوعي، 

شیشه پتری  ظروف  درون  به  و  قطر  انتخاب  به  استریل    9ای 

پارافیلم  سانتي با  پتری  ظروف  درپوش  یافت.  انتقال  متر 

ها  مسدود شد، تا از فرار الروهای نئونات پس از تفریخ تخم

تخم بازدید شد و  جلوگیری شود.  های  داد تخمعتها روزانه 

ثبت   روز  آخرین  تا  تفریخ  شروع  روز  اولین  از  شده  تفریخ 

تخم تعداد  پایان  در  از  شد.  یک  هر  روی  نشده  تفریخ  های 

گونه جیره  یک  هر  برای  غذایي  تلفات  های  عنوان  به  نیز  ها 

خروج   و  جنیني  دورة  اتمام  از  پس  شد.  ثبت  جنیني  دورة 

مة رشد و نمو به  اد الروهای نئونات، هر یک از الروها برای ا

قطر   )به  انفرادی  پرورش  ارتفاع  سانتي  3ظروف  و    2متر 
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الروها،  سانتي انفرادی  پرورش  ظروف  یافتند.  انتقال  متر( 

بریده  جیرة  حاوی  مربوطه  غذایي  جیرة  با  از  متناسب  هایي 

متر مکعب از  و برشي به حجم تقریبي یک سانتي   ساقة ذرت

ان اتمام رشد الروی و  مزمصنوعي بودند. تا  جیرة غذای نیمه

بازدید  ظهور شفیره  ها ظروف پرورش الروها به طور روزانه 

و در صورت نیاز در تیمارهای غذای طبیعي بریدة ساقة گیاه  

نیمه غذای  تیمار  در  و  تعویض  قطعة  میزبان  نیز  مصنوعي 

ظروف  تازه  این  شد.  جایگزین  مصنوعي  نیمه  غذای  از  ای 

بازدید شد و  اهانفرادی تا زمان ظهور شفیره  ، به طور روزانه 

نیز در   طول مرحلة الروی و مرگ و میر افراد در این دوره 

اتمام  جدول از  پس  شد.  ثبت  ظهور    دورة هایي  و  الروی 

شفیره   24ها،  شفیره  کامل  تشکیل  از  پس  با ساعت  افراد  ها، 

( تعیین  Sreng, 1984های جنسي و مخرجي )بررسي سوراخ

دی جدید مثل ظروف پرورش  ارجنسیت شد و به ظروف انف

شفیره  ظروف  شدند.  منتقل  روزانه  الروی  طور  به  نیز  ها 

بازدید شد و طول مرحلة شفیرگي و مرگ و میر افراد در این  

در جدول نیز  از  مرحله  بعد  ادامه،  در  ثبت شد.  مربوطه  های 

بالغ   شد. حشرات  ثبت  فرد  هر  ظهور  زمان  بالغ،  افراد  ظهور 

م ماده(  و  )نر  طور  برنوظهور  به  تیمارها  از  یک  هر  به  وط 

جفت  منظور  به  تخم جداگانه،  و  ظروف  گیری  به  ریزی 

ارتفاع استوانه  و  قطر  به  ترتیب  به  پالستیکي    25و    17  ای 

گیری،  گیری و تخممتر منتقل شدند. در ظروف جفتسانتي

شب تغذیه  آبپره برای  محلول  از  درصد    5عسل    –ها، 

های  ساقهبستر تخمریزی از    نیاستفاده شد. همچنین برای تام

ظرف    ذرت هر  در  شد.  ذرت  4–2استفاده  طول    ساقه  به 

طور  سانتي  20تقریبي   به  نیز  ظروف  این  شد.  داده  قرار  متر 

میر   و  مرگ  و  روزانه  تخمریزی  میزان  و  شد  بازدید  روزانه 

توده  شد.  ثبت  بالغ  طور  افراد  به  شده،  گذاشته  تخم  های 

جم تخمریزی  بستر  از  با  عروزانه  پتری  ظروف  به  و  آوری 

سپس   شدند.  منتقل  تعداد  تخمریزی،  تاریخ  های  ساقه ثبت 

تازة   و  ظروف    ذرتجدید  در  تخمریزی،  بستر  عنوان  به 

پتری شدند.  جایگزین  بالغ  حشرات  حاوی  پرورش  های 

و  تخم بررسي  طورروزانه  به  ساقه  از  استحصال  تاریخ  از  ها 

 رین تخم ثبت شد. خآشده تا تفریخ زمان و تعداد تخم تفریخ

 

 های جدول زندگیروش تجزیه و تحلیل پراسنجه

 & Chiبه منظور تجزیه جدول زیستي، بر اساس نظریه  

Liu (1985)  و روش(Chi, (1988, 2013    از نرم افزار تجزیة

 TWOSEX–MSChart (Versionجدول زندگي دو جنسي

  و استفاده شد. برای تخمین میانگین، واریانس   (2015.06.25

پراسنجه  خطای بوت  استاندارد  از روش  های جدول زندگي 

 & Efron)تکرار محاسباتي استفاده شد    000,100استرپ با  

Tibshirani, 1993; Yu et al., 2013).    نتایج براساس 

پراسنجه  میانگین  مقایسة  و  حاصل،  رشدی  مختلف  های 

انجام شد.     Paired Bootstrapجمعیتي با استفاده از آزمون  

شب گنمیا زندگي  دورة  طول  بالغ  پرکین   Adult)های 

longevity)   همین و  ماده  و  از  نر  شده  ظاهر  افراد  کل  طور 

جیره شفیره  از  حاصل  با های  بررسي،  مورد  غذایي  های 

داده  از  آزمایشات  استفاده  جریان  در  شده  ثبت  واقعي  های 

  Arbabtafti et al. (2021)محاسبه شد و در ادامه بر اساس  

داری تفاوت  رگیری تجزیه واریانس یک سویه، معنياک با به  

بررسي  مورد  تیمارهای  در  شده  یاد  شاخص  میانگین  بین 

مشخص و در نهایت مقایسة میانگین تیمارها با به کارگیری  

 انجام شد. T-testآزمون 

 

 نتایج

 های رشد و نمو دوره

دوره   طول  بررسي  از  حاصل  نمو  نتایج  و  رشد  های 

عدد تخم    200نشان داد که از تعداد    S. creticaساقه خوار  

ذرت،   طبیعي  میزبان  از  حاصل  تفریخ    185اولیه  تخم  عدد 

الرو به مرحلة شفیرگي رسیدند و در نهایت تمام    147شده و  

به شب   113 تبدیل  تعداد  شفیره  از  بالغ شدند.  عدد    140پرة 

نیمه غذای  روی  اولیه  تفریخ    135مصنوعي،  تخم  تخم  عدد 

د الرو مراحل الروی را کامل سپری کرده و  دع  122شده و  

نیز دورة رشدی خود را تکمیل نموده و به    115 عدد شفیره 

آمده،   دست  به  نتایج  اساس  بر  شدند.  تبدیل  بالغ  حشرة 

روی ذرت و جیرة غذای   S. creticaمیانگین کل دورة نابالغ  

ترتیب  نیمه به  بود. دوره   80/48و    95/51مصنوعي  های روز 

ن یاد    و مرشد و  نابالغ گونة  و کل مراحل  تخم، الرو، شفیره 

جدول   در  میانگین    1شده  مقایسة  نتایج  است.  شده  ارائه 
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Paired bootstrap    های رشد  نشان داد که بین میانگین دوره

های غذایي  روی جیره   S. creticaو نمو تخم، الرو و شفیرة  

معني اختالف  آماری  نظر  از  بررسي  دارد  مورد  وجود  دار 

 (.  1جدول )

 

 

  ماده،   و  نر  افراد  يزندگ  دورة   طول  کل  ،یمراحل مختلف رشد  ونمو  رشد  هایدوره   طول(  استاندارد  یخطا  ±)  نیانگیم  –1جدول  

طول    ، یبارور  ن یانگیم  ،یزیتخمر  دورة (،  TPOP)  یزیتخمر  از   شیپ  دورة   کل(،  APOP)  بالغ  یزیتخمر  از   شی پ  یهادوره   طول

ي  مصنوع  مه ین  غذایي  ة ریروی ج  S. creticaنر و مادة   یهاپرکشب  کل  يدورة زندگ  طول  و  ه ماد  نر و  ی هاپرکشب يدورة زندگ

 .  و ساقة ذرت
Table1. 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. cretica  on 

semi–artifical diet and maize. 

 
Maize     Semi–artifical diet   Immature Stages / Parameters  

Mean ± SE N Mean ± SE N  

5.02 ± 4.04 a 185 5.40 ± 0.07 b 133 Incubation period (day) 

36.20 ± 0.24 b 147 31.63 ± 0.23 a 122 Larval period (day) 

10.34 ± 0.12 a 113 11.96 ± 0.17 b 115 Pupal period (day) 

51.95 ± 0.23 b 113 48.80 ± 0.39 a 115 Total immature stages (day) 

56.37 ± 0.32 ns 67 55.65 ± 0.58 ns 58 Female life span (day) 

55.52 ± 0.41 b 46 53.10 ± 0.47 a 57 Male life span (day) 

1.03 ± 0.02 a 67 1.46 ± 0.06 b 58 APOP (day) 

52.89 ± 0.28 b 67 51.26 ± 0.60b 58 TPOP (day) 
2.17 ± 0.09 a 67 3.14 ± 0.13 b 58 Oviposition period (day) 

118.03 ± 10.56 b 67 152.48 ± 8.90 a 58 Fecundity (eggs / female)  

5.57 ± 0.10 a 67 5.69 ± 0.16 a 58 Female Adult longevity (day) 

3.41 ± 0.14 b 46 4.06 ± 0.10 a 57 Male Adult longevity (day) 

 . هستند دارمعنيتفاوت  دارای( ي ستی/ پراسنجة جدول ز رشدی )مرحله   ردیف هر در متفاوت  حروف دارای  های میانگین

 ی زیتخمر  از   ش یپ  یهادوره   طول   ماده،  و  نر  افراد   يزندگ  دورة   طول   کل  ،نابالغ  مراحل  نمو   و   رشد  هایدوره   طول  میانگین   مقایسه

  Paired Bootstrapبر اساس آزمون  یبارور  نیانگیم  و  یزیتخمر  دورة (،  TPOP)  یزیرتخم  از  شیپ  دورة   کل(،  APOP)  بالغافراد  

 درصد انجام شد. 5احتمال  در سطح

 .     شد انجام  درصد 5 احتمال سطح در  T آزمون از استفاده   با و نر ماده  ی هاپرکشب  يزندگ دورة  طول  ن یانگیم سةیمقا

 

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 probablity level.  

Mean comparisons of the female longevity and male longevity were carried out by using T-test at 5% probability 

level.   
 

 های زیستی دورة بالغ پراسنجه

پراسنجهبررسي بالغ  های  دورة  زیستي  های 

شب    S. creticaها(  پرک)شب  داد،  و  پرکنشان  نر  های 

مصنوعي زودتر از تیمار ذرت  ي نیمهیماده در تیمار جیرة غذا

زندگي   دورة  طول  تیمار  دو  هر  در  همچنین  شدند.  ظاهر 

(Adult Longevityشب کوتاپرک(  نر  از  ه های  تر 

)جدول  پرکشب  بود  ماده  مربوط   (.1های  تخمریزی  دورة 

شب یافته  پرکبه  پرورش  ماده    مه ین  یي غذا  رة یجروی  های 

از    14/3)  مصنوعي بیشتر  در    17/2)  ذرتروز(  بود.  روز( 

نتایج به دست آمده  (APOP) ریزی  مورد دورة پیش از تخم
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( ذرت  تیمارهای  بین  داد  غذ  03/1نشان  جیرة  و  ي  یاروز( 

)نیمه معني  46/1مصنوعي  اختالف  و  روز(  دارد  وجود  دار 

در   بود.  بیشتر  آن  مقدار  مصنوعي  نیمه  غذایي  جیرة  روی 

تخمریزی   از  پیش  دورة  کل  شاخص  نیز (TPOP)مورد   ،

 26/51مقدار برآورد شده روی جیرة غذایي نیمه مصنوعي )

روز( بود. با این حال طول دورة    89/52روز( کمتر از ذرت )

ریزی در شب پرک هایي که از الروهای پرورش یافته  مخت

از ذرت بود و  یروی جیره غذا بیشتر  نیمه مصنوعي بودند  ي 

این مقدار بیشتر میتواند حاکي از در اختیار بودن زمان بیشتر  

آوردن   فراهم  و  جمعیت  افزایش  و  بیشتر  تخمریزی  برای 

جدول   در  که  همانطور  باشد.  باالتر  باروری    ن نشا  1امکان 

   S. creticaخوار  داده شده است، طول دورة تخمریزی ساقه

روی جیرة غذایي نیمه مصنوعي بیشتر از ذرت بود. از سوی  

)تخم باروری  میانگین  در  دیگر  شده(  گذاشته  بارور  های 

غذا نیمهیجیرة  با  ي  ترتیب  به  ذرت  و  و    48/152مصنوعي 

)جدول  03/118 بود  مي1تخم  نشان  نیز  موضوع  این    دهد (. 

بین کیفیت جیرة غذایي مصرفي و طول  که مي تواند تعاملي 

دورة تخمریزی در راستای بروز حداکثر باروری یک حشره 

مقایسه   اساس  بر  باشد.  داشته    دورة   طول   ن یانگیموجود 

شبLongevity)  يزندگ ماده   یهاپرک(  و  دوره    ،نر  این 

ن غذایي  جیرة  شب    یمه روی  مورد  در  ذرت  و  مصنوعي 

مادپرک معني  ه های  اختالف  حالي  فاقد  در  این  بود،  دار 

های نر طول این دوره در جیره است که در مورد شب پرک 

روز(    41/3روز( بیشتر از ذرت )  06/4غذای نیمه مصنوعي )

 (.  1بود )جدول 

  

  S. creticaهای جمعیت نگاریپراسنجه

 ( xjsمرحله )–ویژه سنمانی نرخ زنده

نرخ   وی مانزنده محاسبة     S. creticaمرحلة–نسژه  ي 

نرخ   داد،  جیرة  مانزنده نشان  روی  گونه،  این  سني  ویژة  ي 

ي نیمه مصنوعي در سنین و مراحل مشابه بیشتر از ذرت  یغذا

غذا جیرة  روی  آن  نمو  و  رشد  روند  همینطور  نیمه  ي  یبود. 

سریع ذرت مصنوعي  از  از    تر  تغذیه  اینکه  به  توجه  با  بود. 

های غذایي مختلف برای آفت مورد بررسي در مرحلة جیره 

مرگ و میر مرحلة    ها رویدهد، اثر این جیره الروی رخ مي

حاصل،   نتایج  اساس  بر  بود.  خواهد  اهمیت  حائز  الروی 

میر    1همانطور که در شکل   و  است، مرگ  داده شده  نشان 

ساقه از     S. creticaخوار  الروهای  بیشتر  ذرت  از  تغذیه  با 

غذا نشان  یجیرة  نتایج  طور  همین  بود.  مصنوعي  نیمه  ي 

بالغ نر و ماده روی جیرة  مانزنده دهد که نرخ  مي ي حشرات 

نرخ  یغذا بودن  باال  بود.  ذرت  از  بیشتر  مصنوعي  نیمه  ي 

زمان  مانزنده  مدت  نهایت  در  کامل  حشرات    ژة یوي 

 . دهدگذاری را افزایش ميتخم

 

 

 

 

 

 

 

 ي نیمه مصنوعي و ذرت یبا تغذیه از جیرة غذا  S. cretica (xjsمرحله )–ویژه سن يمانزنده نرخ  –1شکل 
artificial diet and maize.–on semi feedingS. cretica ) of xjsstage survival rate (–Fig. 1. Age 
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 )xjf(مرحله –نرخ باروری ویژه سن

شدی تخم، الرو و شفیره  ، مراحل مختلف ر2در شکل  

و افراد نر در نظر گرفته نشده و تنها افراد بالغ ماده ارائه شده  

محور   در  روزها  گرفته    xاست.  نظر  در  افراد  سن  عنوان  به 

دهد که باروری فرد ماده در چه  اند. این شکل نشان ميشده 

سني شروع شده و در چه سني به اوج رسیده و در نهایت در  

ی ترتیب ميچه سني خاتمه  بدین  است.  توان طول دورة  افته 

های انجام  تخمریزی را نیز تخمین زد. نتایج حاصل از بررسي

تیمار   در  ماده  افراد  تخمریزی  داد،  نشان  مورد  این  در  شده 

غذا جیرة  تیمار  به  نسبت  بازة    نیمه ي  ی ذرت  در  مصنوعي 

 (.  2تری اتفاق افتاده است )شکل زماني کوتاه 

 

 

 

 

ویژه سني)xl(ي  مانزنده   نرخ  –2شکل   باروری   ،) xm(  ویژة سن باروری  نیمه     xjf(  S. cretica(مرحله  –و  از جیرة غذای  تغذیه  با 

  مصنوعي و ذرت

Fig. 2. Age–specific survivorship (lx), age–stage–specific fecundity (fxj) and age–specific fecundity (mx) of 

S.cretica feeding on semi–artificial diet and maize 

 

 )xje(مرحله –امید به زندگی ویژه سن

شکل   زندگي    3در  به  اول     S. creticaامید  روز  در 

نیمه (  Cohort)  گان همزادزندگي     روی ذرت و جیرة غذای 

مصنوعي نشان داده شده است. بر همین اساس مقدار امید به  

نیمه غذای  جیرة  به  مربوط  و  زندگي  مراحل  در  مصنوعي 

نتایج  س براساس  بود.  ذرت  از  بیشتر  رشدی  مختلف  نین 

تیمار   دو  هر  در  نر  افراد  به  نسبت  ماده  افراد  آمده،  بدست 

 (.3دارای امید به زندگي بیشتری بودند )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ي نیمه مصنوعي و ذرتیبا تغذیه از جیرة غذا   xje(  S. cretica(مرحله –امید به زندگي ویژه سن –3شکل 

Fig. 3. Age–stage specific life expectancy (exj) of S.cretica feeding on semi–artificial diet and maize 
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    )xjv(ارزش تولید مثلی

تولید   ارزش  پراسنجه،  رشدی    مرحلة  هر  مثلياین 

بالغ(   ماده  و  شفیره  الرو،    مثل   تولید  در  را   سن  هر  و )تخم، 

در مورد حشرات مثلي  تولید    ارزش.  دهدمي  نشان  همزادگان

نتایج   اساس  بر  است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  ماده  بالغ 

غذا تیمار  در  تولیدمثلي  ارزش  بیشترین  نیمه یحاصل،    ي 

)شکل    ام44  روز  در  76/232مقدار    بامصنوعي   (  4بود 

بخش   با  شکل  این  در  شده  ترسیم  در    xfنمودارهای 

 دارد. مرحله  قرابت  –سن ة نمودارهای نرخ باروری ویژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ي نیمه مصنوعي و ذرتیبا تغذیه از جیرة غذا  xjv( S. cretica(ارزش تولید مثلي –4شکل

Fig. 4. Age–stage specific reproductive value (vxj) of S.cretica feeding on semi–artificial diet and maize 
 

 S. crerticaهای رشد جمعیت پراسنجه

افزا  ذاتي  جمعیت،  نرخ  افزایش  یش  متناهي  نرخ 

تولیدمثلجمعیت ناخالص  نرخ  و   ، ،  تولیدمثل  خالص  نرخ 

های  ترین پراسنجهبه عنوان مهم متوسط مدت زمان یک نسل

بررسي کنندة رشد جمعیت در  نگاری های جمعیتمشخص 

پراسنجه  مقادیر  پتانسیل  هستند.  ارزیابي  برای  شده  یاد  های 

های غذایي  رسي روی جیره خوار مورد بررشد جمعیت ساقه

ي نیمه مصنوعي با استفاده از روش  یساقة ذرت، و جیرة غذا

  ة مقایستجزیه جدول زندگي دو جنسي برآورد شد. بر اساس  

پراسنجهمیانگین از  یک  هر  برای  شده  برآورد  یاد  های  های 

با   استرپ  بوت  روش  با  که  تکرار    100شده  بار  هزار 

 Pairedآزمون    شده بودند، با محاسباتي و با دقت باال برآورد  

Bootstrap پراسنجه مقادیر  که  شده  ، مشخص شد  یاد  های 

جیره  دروی  بررسي  مورد  غذایي  احتمال  های  سطح   5ر 

 (. 2دار داشتند )جدول ، با یکدیگر اختالف معنيدرصد

مجموع   دهندة  نشان  که  تولیدمثل  ناخالص  نرخ 

خود  تخم عمر  طول  در  ماده  فرد  یک  که  است  هایي 

نیمهيم غذای  میانگین  گذارد، در جیرة  با    86/167مصنوعي 

تخم در سطح احتمال  18/126تخم نسبت به ذرت با میانگین  

دار بود. در مقابل میانگین مقادیر  درصد فاقد تفاوت معني  5

برآورد شده برای نرخ خالص تولید مثل، بین تیمارهای جیرة  

اری بود  دي نیمه مصنوعي و ذرت دارای اختالف معنيیغذا

غذا جیرة  تیمار  به  متعلق  بیشتر  مقدار  با  یو  مصنوعي  نیمه  ي 

 (. 2تخم بود )جدول  14/63میانگین 

داد،   نشان  جمعیت  افزایش  ذاتي  نرخ  مقادیر  بررسي 

با تغذیه    S. creticaسرعت تولیدمثل و نرخ افزایش جمعیت 

غذا جیرة  نیمهیاز  این  ي  بود.  ذرت  از  بیشتر  مصنوعي 

مهم و  پراسنجه،  بود  حشرات  زندگي  جدول  شاخص  ترین 

مي نشان  را  گونه  یک  جمعیت  افزایش  مقدار  پتانسیل  دهد. 

ي  ینرخ ذاتي افزایش جمعیت این آفت با تغذیه از جیرة غذا

)بر روز( در گروه دوم بعد از    0805/0نیمه مصنوعي با مقدار  

پراسنجه   این  مقدار  که  بود  در حالي  این  داشت.  قرار  ذرت 

 )بر روز( بود.       0672/0با مقدار در روی ذرت  

مقدار   بیشترین  ترتیب  همین  افزایش جمعیتبه  متناهي    نرخ 

از ساقة ذرت   تغذیه  با  )بر روز(   0695/1گونة مورد بررسي 

نشان مي از     S. creticaدهد جمعیت  تعیین شد که  با تغذیه 
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برابر جمعیت روز قبل خود خواهد    0695/1ذرت در هر روز  

 .  (2شد )جدول 

پراسنجه مهمترین  کلي  ساقهمقایسة  جمعیت  رشد  خوار  های 

S. cretica   غذا نشان  یروی جیرة  و ذرت  نیمه مصنوعي  ي 

جیرة  روی  شده  یاد  گونة  جمعیت  افزایش  سرعت  داد، 

این  یغذا و  بود  ذرت  از  باالتر  شده،  تهیه  مصنوعي  نیمه  ي 

موضوع مطلوبیت جیرة غذایي تهیه شده را از نظر کیفیت و  

)ذرت(  ارز آفت  این  طبیعي  میزبان  با  مقایسه  در  غذایي  ش 

 . دهدنشان مي

  ي نیمه مصنوعي و ذرتیبا تغذیه از جیرة غذا  S. creticaهای رشد جمعیت پراسنجه –2جدول 

Table 2. Life table parameters of S.cretica feeding on semi–artificial diet and maize 
Maize Semi–artifical diet 

Life table parameters 
Mean ± SE Mean ± SE 

126.18 ± 29.15ns 167.86 ± 18.58ns GRR (eggs/individual) 
39.54 ± 5.27 b 63.14 ± 7.35 a (eggs/individual) 0R 

0.0672 ± 0.0024 b 0.0805 ± 0.0027 a )1–(day r 
1.0695 ± 0.0026 b 1.0839 ± 0.0029 a )1–(day λ 

54.57 ± 0.29 b 51.37 ± 0.56 a T (day) 

معنيمیانگین اختالف  دارای  آماری  نظر  از  پراسنجه(  هر  مورد  )در  ردیف  هر  در  متفاوت  دارای حروف  )آزمون  های  هستند  دار 

Paired Bootstrap   درصد(.   5در سطح احتمال 

The means followed by different letters in the same row (for each parameter) are significantly different (P < 

0.05, Paired Bootstrap Test).  

 

 بحث
ساقه آزمایشگاهي  پرورش  منظور    .Sesamia sppخواران  به 

مصنوعي،   نیمه  و  مصنوعي  غذایي  ترکیبات  از  استفاده  با 

های زیادی توسط پژوهشگران مختلف صورت گرفته  تالش

مثال   برای  جیرة   Salama & Tolba (1971)است.  یک 

پرورش ساقه برای  نیشکر  غذایي مصنوعي    S. creticaخوار 

شب  که  بود  کرده  ذکر  ادامه  در  ولي  است،  نموده    ارائه 

این محیط غذایي تخم پره  از پرورش روی  های  های حاصل 

مي ادامه  نابارور  در  و    Eizaguirre et al. (1994)گذارند. 

Giacometti (1995)   جیره غذایي  نیز  برای  های  را  مختلفي 

گونة   آزمایشگاهي  نموده    S. nonagrioidesپرورش  ارائه 

آن  اصلي  اجزای  که  اندامبودند  را  به  ها  میزبان  گیاهان  های 

مي تشکیل  ذرت  ساقة  تالشویژه  اولین  ایران  در  به  داد.  ها 

های  روی جیره   S. nonagrioidesمنظور پرورش انبوه گونة  

توسط   مصنوعي    Abbasipour Shoushtari (1990)غذای 

بود تا گونة    Jemsi & Bayat Asadi (1993)و انجام گرفته 

محیط  روی  را  شده  دهند  یاد  پرورش  مصنوعي  غذایي  های 

دست   به  را  مورد  این  در  الزم  موفقیت  هیچکدام  ولي 

ارائه شده توسط    Jemsi & Bayatنیاوردند. فرمول غذایي 

Asadi (1993)   ذرت،   حاوی آرد  مقطر،  آب  جوانة  آگار، 

اسکوربیک،   اسید  ویتامین،  مولتي  آبجو،  مخمر  گندم، 

همچنین   بود.  اتانول  و  نیپاژین   Ranjbarاسترپتومایسین، 

Aghdam & Kamali (2002)    تحقیقاتي در راستای پرورش

و بررسي برخي    .Sesamia sppخواران  انبوه دو گونه از ساقه

پراسنجه روی  از  آنها  زیستي  و  رشدی  غذای  2های  ي  جیرة 

و   در    3مصنوعي  سورگوم  و  نیشکر  ذرت،  طبیعي  میزبان 

شرایط آزمایشگاهي انجام داده بودند. طبق نتایج پژوهش یاد  

جیره  از  استفاده  نیز  پرورش  شده  در  مصنوعي  غذایي  های 

نهایت  گونه  در  و  نبود  آمیز  موفقیت  بررسي  مورد  های 

ساقهرویه  انبوه  پرورش  منظور  به    .Sesamia sppخواران  ای 

بودند. نموده  ارائه  آزمایشگاه  شرایط  اساس   در  بر  همینطور 

 & Ranjbar Aghdamو  Moyal et al. (1997)های  بررسي

Kamali (2002)  مهم عنوان  به  نیشکر  و  ترین  ذرت 

   S. nonagrioidesو  S. creticaهای  های طبیعي گونهمیزبان

شده  و  ذکر  کارایي  حاضر  پژوهش  در  اساس،  این  بر  اند، 

با  مطلوبی مقایسه  تهیه شده در  نیمه مصنوعي  ت جیرة غذایي 

شده  شناخته  عنوان  به  ذرت  مورد  گیاه  میزبان  گیاه  ترین 

 های سزامیا مورد ارزیابي قرار گرفت. کشت گونه 
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 .Sesamia sppخواران رشد و نمو ساقه

در پژوهش حاضر طول دورة رشد و نمو تمام مراحل 

معني   S. creticaرشدی طور  مبه  غذایي  داری  جیرة  از  تأثر 

اساس   بر    Ranjbar Aghdam & Kamali (2002)بود. 

الروی   دورة  طول  روی    S. nonagrioidesمیانگین 

ترتیب  میزبان به  نیشکر  روز و   61/24و    08/23های ذرت و 

 57/11طول دورة شفیرگي روی دو میزبان یادشده به ترتیب  

ذر  78/11و   میزبان  مورد  در  که  بود  شده  گزارش  ت  روز 

بودند.   حاضر  پژوهش  در  شده  ثبت  مشاهدات  از  کمتر 

تواند به دلیل تفاوت در ارقام و  های مشاهده شده ميتفاوت

 Ranjbarهای ذرت و نیشکر مورد استفاده در پژوهش  واریته 

Aghdam & Kamali (2002)    حاضر پژوهش  با  قیاس  در 

ها در پژوهش  باشد. عالوه بر این عدم تفکیک جنسي شفیره 

Ranjbar Aghdam & Kamali (2002)    متفاوت شرایط  و 

تواند دلیلي بر تفاوت در نتایج به دست  محیطي آزمایش مي

ارقام و   نام  از یک سو  یاد شده  باشد. چون در تحقیق  آمده 

سوی  واریته  از  و  بود  نشده  ذکر  استفاده  مورد  گیاهي  های 

به   ماده  و  نر  جنس  دو  هر  برای  شفیرگي  دورة  طول  دیگر 

 عي محاسبه شده است. طور تجم

 

 های جمعیت نگاری  پراسنجه

به منظور مقایسة توان رشد و نمو و زاد و ولد حشرات  

میزبان روی  و  متفاوت  محیطي  شرایط  مختلف،  در  های 

نرخ ذاتي  پراسنجه تولیدمثل،  نظیر نرخ خالص  هایي مختلفي 

میانگین   و  جمعیت  افزایش  متناهي  نرخ  جمعیت،  افزایش 

توسط  نسل  یک  و    طول  استناد  مورد  مختلف  پژوهشگران 

 Greenberg et al., 2001; Jha et)استفاده قرار گرفته است 

al., 2012; Mehrkhou et al., 2012 & Tuan et al., 

های  . نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد، تمام پراسنجه(2014

زندگي مورد     S.creticaجدول  غذایي  جیرة  نوع  از  متأثر 

ة الروها بود. به طور کلي بر اساس نتایج به  استفاده برای تغذی

مانند   دست دالیلي  به  مصنوعي  نیمه  غذای  جیرة  آمده 

میزان  کوتاه  باالبودن  بلوغ،  از  قبل  رشدی  دورة  بودن  تر 

مرحله، باال بودن مقادیر نرخ  –سن  ة باروری و نرخ بقای ویژ

نرخ   و  جمعیت  افزایش  متناهي  نرخ  جمعیت،  افزایش  ذاتي 

نسبت به ذرت     S. creticaل برای نشو و نمایخالص تولیدمث

 تر بود.  مطلوب

بررسي  این  از  حاصل  نتایج  اساس  بر  مجموع  در 

توان گفت جیرة غذای نیمه مصنوعي تهیه شده با در نظر  مي

های مؤثر در پرورش کمي و کیفي  گرفتن مهمترین پراسنجه 

  ها در انسکتاریوم  S. creticaحشرات، به منظور پرورش انبوه  

شده،   تهیه  غذایي  جیرة  است.  توصیه  قابل  و  بوده  مناسب 

های موجود در بکارگیری  ضمن اینکه بسیاری از محدودیت 

های سزامیا را ندارد، بلکه  های طبیعي در پرورش گونه میزبان

مهمترین   از  یکي  عنوان  به  ذرت  با  مقایسه  در  است  قادر 

سطح    های طبیعي این آفت، نیازهای غذایي آن را درمیزبان

 کند.  مطلوبي تأمین مي

 

 سپاسگزاری

و   تحقیقات  موسسة  مالي  حمایت  با  پژوهش  این 

و   خوزستان  جانبي  صنایع  و  نیشکر  توسعه  شرکت  آموزش 

گیاه  تحقیقات  است.  موسسة  شده  انجام  کشور  پزشکي 

مي الزم  خود  بر  مساعدت  نویسنده  و  همکاری  از  داند 

کانات الزم برای  صمیمانة هر دو موسسه در تأمین هزینه و ام

 انجام آن، تشکر و قدرداني نماید.    
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Abstract  

The stem borers, Sesamia spp. (Lepidoptera: Noctuidae) are the most important pest insects on 

sugarcane 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 strongly depended on mass rearing of its natural hosts. This study was done to 

determine the effect of semi–artificial diet on demoghraphic parameters of Sesamia cretica Lederer in 

comparison with maize as its main natural host. Life table construction and related parameters 

estimation were carried out using two–sex life table analysis procedure. According to the results, there 

was statistically difference between estimated values of the demoghaphic parameters of S. cretica on 

maize and semi–artificial diets. Total developmental period of S. cretica were 51.95 and 48.8 days on 

maize, and semi–artificial diet, respectively. There was statistically significant difference between 

maize and semi–artificial diets, according to the Paired Bootstrap Test (PBT)  at 5% probability level. 

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

0.0672 and 0.0805d–1 on maize, and semi–artificial diet, respectively. Considering higher value of 

intrinsic rate of increase and lower value of mean developmental time of S. cretica on semi–artificial 

diet, its proper quality to meet the nutritional needs of the target species was confirmed in comparison 

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

semi–artificial diet is recommended for mass rearing of S. cretica.   

Keywords: Rearing, Sesamia cretica, Diet, Life table parameters. 


