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چکیده
سن شکارگر همه چیزخوار  Macrolophus pygmaeus Ramburدر برنامههای مدیریت تلفیقی آفات ،به ویژه آفات گلخانهای
جایگاه ویژهای پیدا کرده است .در این تحقیق ،به منظور بررسی امکان پرورش آن ،برخی از فراسنجههای زیستی این
شکارگر با تغذیه از کیست آرتمیا ( )Artemia urmiana Guntherو تخم شبپرهی آرد ( )Ephestia kuehniella Zellerبه عنوان
غذای استاندارد و غالف لوبیاسبز  Phaseoulus vulgaris L.به عنوان بستر تخمگذاری و تأمین رطوبت ،در دمای  25±1درجه-
ی سلسیوس ،رطوبت نسبی  65±5درصد و دورهی نوری  16: 8ساعت تاریکی به روشنایی ،با  60تکرار بررسی شدند .نتایج
نشان داد که مدت زمان نشو و نمای مرحلهی پورگی با تغذیه از تخم شبپرهی آرد و کیست آرتمیا برای حشرات نر به
ترتیب  17/04±0/11و  18/06±0/18روز و حشرات ماده به ترتیب  17/31±0/09و  18/17±0/15روز ،با تفاوت معنیدار بود.
بررسی فراسنجههای تولیدمثلی ،نرخ خالص باروری ،نرخ ذاتی تولیدمثل و نرخ متناهی افزایش جمعیت در تغذیه از هر دو غذا
در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدار نشان دادند .این مطالعه نشان داد که نرخ ذاتی افزایش جمعیت )  ( rmاین شکارگر

به ترتیب  0/080±0/005و  0/064±0/006روز ،–1نرخ خالص تولیدمثل )  ( R0به ترتیب  18/12±2/97و  10/70±2/43تخم به
ازای هر فرد و مدت زمان تکمیل یک نسل )  ( Tبه ترتیب  35/93±0/33و  36/66±0/53روز بوده است .براساس نتایج به
دست آمده ،استفاده از تخم شبپرهی آرد جهت پرورش سن شکارگر مناسبتر میباشد ولی در صورت عدم دسترسی به
تخم شبپرهی آرد تداوم و نگهداری جمعیت این سن شکارگر با کیست آرتمیا نیز امکانپذیر میباشد.
واژههایی کلیدی :پرورش آزمایشگاهی ،رژیم غذایی ،فراسنجههای زیستی.Macrolophus pygmaeus ،Ephestia kuehniella ،

ساان شااکارگر همااه چیزخااوار

مقدمه
سنهاای خاانواده  Miridaeباا بایش از  10000گوناهی

 Ramburپیش از این به عنوان عامال کنتارل زیساتی آفاات

شااده ،بزرگتاارین خااانواده در راسااتهی خرطااوم

گیاهخوار در شرایط گلخانهای استفاده شده است واینگنو و

مفصلیها به شمار مایروناد وولار  .)2001کااربرد برخای

همکاران  ،2011اوجا و همکاران  ،2012ناانینی و همکااران
.)2012

در کنترل زیستی آفات مختل و باه ویاژه سافیدبالکهاا و
شتهها در شرایط گلخاناه و مزرعاه ،باه نحاو چشامگیاری

سن شکارگر  M. pygmaeusبه عناوان یکای از دشامنان
طبیعی سفیدبالکها ،شتهها و بالپولکداران در گلخاناههاا و

مورد توجه قرار گرفته است وسانچز و همکااران  .)2003از

مزارع به صورت متراکم در برنامههاای کنتارل زیساتی در

توصاای

سنهای شکارگر جان

 Macrolophusاز خاانواده

Miridae

Macrolophus pygmaeus

امکان سنجی پرورش سن شکارگر ...
اروپا مورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات وون لنتارن ،2012
الیکورسی
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باشند ودیکلرک و همکاران .)2005

و همکاران  ،2014مورکنز و همکااران .)2017

یکی از مهمترین میزبانهای آزمایشگاهی شبپرهی

این سن شکارگر در تماام منااطق پالرارکتیاک غربای یافات
میشود وکرزنر و جوسیفوو  ،1999الیز و همکااران ،2008

مدیترانهای آرد ( )Ephestia kuehniella Zellerمیباشد
وتیلمن و کیت  .)1993شبپرهی مدیترانهای آرد متعلق به

سانچز و همکااران  ،)2012و از حاوزهی دریاای مدیتراناه

راسته  ،Lepidopteraخانواده  Pyralidaeو زیر خانواده

سرچشاامه ماایگیاارد واینگنااو و همکاااران  ،2011پریتااو و

 Phycitinaeمیباشد .مراحل تخم و الرو این آفت به عنوان

همکاران .)2016

منبع غذایی برای پرورش بسیاری از شکارگرها و

استفاده از روشهای کنترل زیستی در گلخانهها یک

پارازیتوئیدها و نیز انجام تحقیقات رفتاری ،بیوشیمیایی و

جایگزین مناسب برای کاهش استفاده از آفتکشها می-

زیستشناسی ملکولی مورد استفاده قرار میگیرند

باشد وون لنترن  ،2012دیبکر و همکاران  .)2014در این

ورستمیان  ،1393رحمان و همکاران .)2004

مورد تحقیقات فراوانی برای افزایش کارایی کنترل زیستی،

تخاام شاابپاارهی آرد و کیساات آرتمیااا از میزبااانهااای

به روش افزایشی انجام شده است .زیرا امروزه جامعهی

آزمایشاااااااااگاهی سااااااااانهاااااااااای شاااااااااکارگر

علمی بر این باور است که با این روش میتوان بسیاری از
آفات کلیدی را مدیریت نمود وکوهن و اسمیت .)1998

Orius laevigatus Fieber (Heteroptera:
)Anthocoridae
وآریجاااز و دیکلااارک  )2001و )(Heteroptera: Miridae

یکی از موانع اصلی کاربرد گستردهی کنترل زیستی به
روش افزایشی در مدیریت آفات ،هزینهی باالی تولید
تجاری دشمنان طبیعی است .در دسترس بودن منابع
غذایی ارزانتر ،هزینههای تولید شکارگرها را به طور عمده
کاهش میدهد و میتواند باعث استفادهی بیشتر از آنها
در کنترل زیستی شود .استفاده از غذاهای مصنوعی برای
تولید انبوه سنهای شکارگر منجر به کاهش قابل توجهی
از هزینههای تولید آنها میشود که به نوبهی خود ممکن
است باعث افزایش استفاده از کنترل زیستی در مقابل
کنترل شیمیایی شود ودیکلرک  ،2008ون لنترن .)2012
در استفاده از رژیمهای غذایی توجه به کیفیت و کمیت غذا
به عبارت دیگر ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی رژیم غذایی
حائز اهمیت است .پژوهشهای انجام شده نشان داده است
که کمیت و کیفیت مواد غذایی میزبان ،بر دورهی رشد،
اندازهی بالغین ،طول عمر ،زادآوری و نسبت جنسی
حشرهی مفید تأثیرگذار است وتیلمن و کیت .)1993
میزبانهای آزمایشگاهی مختلفی برای پروش انواع

حشرات مفید ودشمنان طبیعی) مورد استفاده قرار می -
گیرند که معموالً حشرات مرده یا زنده هستند ولی بعضی
از میزبانهای آزمایشگاهی که برای پرورش شکارگرها
استفاده میشوند ،میتوانند موحوداتی غیر از حشرات

 Macrolophus caliginosus Wagnerوکاسااتانه و همکاااران
 ،)2006میباشند.
آرتمیا یکی از انواع مهم و نسبتاً گسترده سختپوستان
است که از آبهای لبشور تا آبهای شور که میزان امالح

آنها ممکن است تا چند برابر آب دریا باشاد ،زنادگی مای-
کند .آرتمیا یا میگوی آب شور ،موجاود رریا

و کاوچکی

است و به دلیل عادم وجاود جاانوران شاکارچی و رقباای
غذایی به چنین محیطهای با شارایط دشاوار ساازش پیادا
کرده است و به صورت جمعیتهاای بسایار انباوه رشاد و
تکثیر نموده است .توزیع جغرافیایی وسیع ،تنوع اکولوژیکی
زیستگاههاای مجازا و انعطاافپاذیری ژنتیکای گوناههاای
آرتمیا ،باعث به وجود آمدن سویههاا یاا نژادهاای مختلا
جغرافیاایی گردیاده اسات .بزرگتارین زیساتگاه آرتمیاا در
ایران و جهان دریاچهی ارومیاه مایباشاد ،البتاه در ساایر
نقاااد دنیااا هاام یافاات ماایشااود ولاای آرتمیااای موجااود در
دریاچهی ارومیه با توجه به ویژگیهای خاا ،،باه عناوان
یااک گونااهی مجاازا بااا نااام Artemia urmiana Gunther

نامگذاری شده است وامامی .)1393
کاستانه و همکاران و )2006با استفاده از کیست آرتمیاا
و تخم شبپرهی آرد طول دورهی زندگی و تولیادمثل سان
شکارگر  M. caliginosusرا روی این دو رژیم غذایی ماورد
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مقایسه قرار دادناد .شاکارگرهایی کاه توساط کیساتهاای

زندهمانی ،رشاد و نماو و میازان زادآوری جمعیات فاراهم

خشک پرورش داده شده بودند ،از نرخ نشو و نما و میازان

میکند ویو و همکاران .)2005

بااروری وماادههاا) مشاابه باا تیماار تخام شابپارهی آرد
برخوردار بودند .بنابراین میتوان نتیجه گرفات کاه کیسات

مطالعهی جنباههاای مختلا زیساتی دشامنان طبیعای
پاایشنیااازی باارای طراحاای برنامااههااای کنتاارل زیسااتی و

آرتمیا طعمهی جایگزین مفید و مناسبی برای پرورش انبوه

مدیریت تلفیقی آفات محسوب میشود .بر این اساس هادف

ایاان ساان شااکارگر ماایباشااد .در بررساای دیگااری جهاات

از انجام این تحقیق ،بررسی تأثیر دو رژیم غذایی بر برخای

پاارورش ساان شااکارگر  M. pygmaeusاز کیساات آرتمیااا

فراسنجههای زیستی سن شکارگر  M. pygmaeusو مقایسه

 Artemia franciscana Kelloggبه صورت خشک و هیدراتاه

و ارایهی رژیم غاذایی مناسابتار باه منظاور بهیناهساازی

بدون استفاده از مواد گیاهی در مقایسه با تخم شابپارهی

پاارورش انبااوه آن و همچنااین کاااهش هزینااههااای تولیااد و

آرد اسااتفاده کااردهانااد .نتااایج نشااان ماایدهااد کااه کیساات

افزایش بهرهوری بوده است.

آرتمیااای خشااک یااک منبااع غااذایی زنااده اقتصااادی باارای
جایگزینی در حداقل بخشی از فرآیند پرورش سن شکارگر

مواد و روشها

مناسب میباشد ووندکرخو و همکااران  .)2008هیلگارس و
همکاران و )2016بیاان داشاتند کاه  M. pygmaeusیاک سان

پرورش سن شکارگر M. pygmaeus

گروه اولیهی حشرات کامل سن

شاکارگر M. pygmaeus
1

شکارگر همه چیزخوار با دامنهی میزبانی وسیع و سودمند

از نمایندگی شرکت کوپرت هلند در تهران تهیه شاد .بارای

در برنامههای کنترل زیساتی مایباشاد .البتاه تنهاا مشاکل

پرورش ایان سان شاکارگر مشاابه روش دناوو و )2015از

اساسی استفاده از آن ،هزینههای بااالی پارورش آن اسات

تخم شبپرهی آرد به عنوان مادهی تغذیهای اصلی استفاده
شد .جهت استفاده از تخمهای شبپرهی آرد ،آنها را بایاد

برطرف میشود .تحقیقات دیگری نیز نشان داد کاه کیسات

به وسیلهی منجمد کردن عقایم نماود تاا جناین موجاود در

میگوی آب شور غذای مناسبی برای سایر شاکارگرها نیاز

تخاام از بااین رود .باارای پاارورش از رااروف پالسااتیکی

هستند.

استوانهای دربدار باا قطار هفات ساانتیمتار و ارتفااع 15

که با جایگزینی مواد غذایی مثل کیست آرتمیاا ایان مشاکل

در برنامههای مادیریت آفاات از جملاه مساائل مهام در

تصمیمگیری صحیح ،تعیین شاخصهای رشد جمعیت مای-
باشد .مجموعهی دادههای حاصال از جادول زنادگی بارای

سانتیمتر استفاده و جهت ایجاد تهویاه ،روی درپاوش هار
ررف سوراخی به قطر سه ساانتیمتار ایجااد و باا تاوری
 121مش پوشاانده شاد .غاالفهاای لوبیاسابز

Phaseolus

تغذیهای در یک زنجیاره-

 vulgaris L.ورقم کانتانادر تهیاه شاده از شاهر مراغاه) باه

ی غااذایی باارای ماادیریت تلفیقاای آفاات از اهمیاات زیااادی

عنوان بستر تخمریزی و تأمین رطوبت در محایط پارورش

برخوردار است ومایا و همکااران  .)2014مطالعاهی جادول

قاارار داده شااد .غااالفهااا هاار  24ساااعت جمااعآوری و در

زندگی ،پایه و اساس علام اکولاوژی جمعیات اسات وکاری
 .)1993همچنین ،نتایج جدول زندگی شکار و شکارگر برای

از

گونههای مرتبط با سطوح مختل

ررفهای جدید قرار داده شادند .روی رارفهاا برچساب-
هایی نصب و روی آن تاریخ تخمگذاری ثبت گردید .پ

پرورش انبوه و به کارگیری یک دشمن طبیعی در سیساتم-

تفریخ تخمها ،تخم شابپارهی آرد باه عناوان غاذا باه ایان

های کنترل زیستی ضروری مینماید وچی و سو .)2006

رروف حاوی پوره اضافه شد .برای جابهجاایی پاورههاای

جدول زندگی به بررسی تغییرات کمّی جمعیت حشارات

سنین اول تا سوم از قلم موی سه صفر و برای پاورههاای
سنین چهارم و پنجم و حشرات کامل از آساییراتور دساتی

دیگر ،مطالعهی جدول زندگی ،اطالعات جامعی را درباارهی

1

در طول یک نسل یا نسلهای متوالی میپردازد و مایتواناد
عوامل مؤثر در تغییرات جمعیت را نیز معرفی کند .از طرف

http://gyahcorp.ir/wordpress.
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استفاده شد .به منظور خالصسازی سن شکارگر و همگان

اختیار پورهها قرار داده شد .در این آزمایش در هر ررف

کردن آن از نظر فیزیولوژیاک ،شاکارگرهای تهیاه شاده از

یک پورهی سن اول  M. pygmaeusقرار داده شد و در

شرکت کوپرت به مدت سه نسل متاوالی باا روش فاور در
آزمایشگاه پرورش یافتند .از پورههای حاصل از نسل ساه

مجموع  60پوره وتکرار) برای هر تیمار استفاده شد .تأمین
بستر رطوبت و تعویض غذا هر  24ساعت یکبار صورت

برای انجاام آزماایشهاا اساتفاده شاد .پارورش ایان سان

گرفت .رروف به طور روزانه و در زمانهای مشخص

شکارگر در دمای  25±1درجهی سلسیوس ،رطوبات 65±5

بازدید و طول دورهی پورگی ثبت گردید .وجود پوسته در

درصد و دورهی نوری  16ساعت روشنایی و هشت ساعت

ک

ررف مالک تغییر جلد و ورود به سن بعدی پورگی

تاریکی انجام شد.

بود.

فراسنجههای زیستی سن شکارگر  M. pygmaeusدر دو
تیمار  )1تخم شبپرهی آرد ( )E. kuehniellaو  )2کیست
آرتمیا ( )A. urmianaو در قالب یک طرح کامالً تصادفی با
 60تکرار مورد بررسی قرار گرفت .تخم شبپرهی آرد از
دانشگاه مراغه و کیست آرتمیا در این مطالعه از مرکز
تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزی ارومیه تهیه شد.

بررسی تأثیر رژیم غذایی برر برخری از فراسرنجههرای
حشرات کامل نر و مادهی سن شکارگر M. pygmaeus
طول دورهی پیش از تخمگذاری که از خروج
حشرهی کامل ماده از آخرین پوستهی دورهی پورگی
آغاز میشود و با گذاشتن نخستین تخم به پایان میرسد
با  1APOPنشان داده میشود و کل دورهی پیش از تخم-
ریزی ،از زمان تشکیل تخم تا شروع تولیدمثل با

TPOP2

بررسی تأثیر رژیم غذایی برر برخری از فراسرنجههرای
مرحلهی نارس سن شکارگر M. pygmaeus
زمان نشو و نمای مرحلهی تخم و پورگی سن شکارگر

برای تعیین میانگین دورهی تخمگذاری ،تعداد تخمهای

 M. pygmaeusروی دو تیمار تخم شبپرهی آرد و کیست
آرتمیا بررسی شد .در هر دو تیمار در ابتدا حشرات کامل

گذاشته شده و طول عمر حشرات کامل ،از حشرات کامل
به دست آمده از تیمارهای قبلی استفاده شد به طوری که

نشان داده میشود.

به صورت جفت در داخل رروف قرار داده شد تا تخم-

بعد از سیری شدن دورهی پورگی و تبدیل آنها به حشره-

از رهور پورههای سن اول 60 ،عدد پوره

ی کامل ،یک جفت حشره کامل نر و ماده با عمر حداکثر 24

به طور تصادفی انتخاب شد .آزمایش دورهی پورگی در

ساعت را به صورت جداگانه در ررف پالستیکی استوانهای

رروف پالستیکی به طول  10سانتیمتر ،عرض هشت
سانتیمتر و ارتفاع چهار سانتیمتر انجام شد .داخل

به ارتفاع  15سانتیمتر و قطر هفت سانتیمتر قرار داده
شد ،که حاوی رژیم غذایی به مقدار  0/1 -0/2گرم کیست

رروف بستری از کاغذ صافی به همراه غالف لوبیاسبز

آرتمیا و تخم شبپرهی آرد وبه تدریج از پنج عدد تخم تا

وسه سانتیمتر) جهت تأمین رطوبت وبرای حفظ مداوم

حداکثر  20عدد تخم شبپرهی آرد) و غالف لوبیاسبز به

رطوبت ،کاغذ صافی خی شده به دلیل زودتر خشک
شدن ،مناسب نمیباشد) قرار داده شد ومطابق با روش

عنوان بستر بودند ،تا حشرات کامل جفتگیری و تولیدمثل

گذاری کنند .پ

دنوو  .)2015روی درپوش رروف جهت ایجاد تهویه،

کنند .تعداد جفت حشرات کامل از تیمار تخم شبپرهی آرد
با  25و تیمار کیست آرتمیا با  17تکرار تهیه شد .بعد از

سوراخی به قطر سه سانتیمتر و با پوشش توری با مش

طی دورهی جنینی وحدوداً  9روز) ،غالفهای هر تکرار از

 121تعبیه شد .تخمهای شبپرهی آرد ،به میزان کافی وبه

هر رژیم غذایی وتیمار) هر روز بازرسی و در صورت

تدریج از دو عدد تخم تا حداکثر  10عدد تخم شبپرهی آرد
مطابق با افزایش سن پورگی) و همین طور در تیمار دوم

رهور پوره ،روزانه تعداد پورههای هر جفت ثبت شد.

به میزان کافی و 0/1گرم کیست آرتمیا) در داخل رروف در

Adult proovipositio period
Total proovipositio period

1
2
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روزانه غالف لوبیاسبز جهت تأمین رطوبت و بستر تخم-

نحوهی ثبت و تجزیه دادهها
وقایع روزانه کلیهی افراد از تولد تا مارگ شاامل زماان

کار تا مرگ آخرین حشرهی کامل ادامه یافت .به منظور
تعیین میزان طول عمر حشرات کامل تکرارهای آزمایشی

رشدی تمام مراحال وتخام ،پاوره ،حشاره کامال) ،جنسایت

گذاری مورد نیاز جفتهای سن شکارگر تأمین شد و این

هر روز بازدید شد .به این ترتیب میانگین دورهی تخم-
گذاری ،تعداد تخمهای گذاشته شده و طول عمر حشرات

کامل تعیین شد.

افراد ونر ،ماده و افرادی که قبل از بلوغ مردناد) و زادآوری
روزانه مادهها براساس تراوری جادول زنادگی دو جنسای
سنی-مرحلهای و با استفاده از نارم افازار TWO SEX-MS

) Chart (version, 2017تجزیه شدند .بر این اسااس ،آمااره-
های مهم جدول زندگی ،نرخ زندهماانی ویاژهی سانی ) ،( l x

پارامترهای جدول زندگی
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش جدول زندگی
سنی -مرحلهای دو جنسی استفاده شد .جدول زندگی
سنتی که بر اساس جن ماده ساخته میشود تنها با در
نظر گرفتن سن موجودات و بدون در نظر گرفتن جن نر
تهیه میشود.
در دموگرافیهای مرسوم به طور کلی جمعیات نرهاا و

تفاوت طول دورههای رشدی بین افراد نادیاده گرفتاه مای-
شود .تنوع و گوناگونی در نرخهای رشد و نمو باین افاراد،
در بسیاری از موجودات زنده مشاهده میشود .حذف ایان
چنین گوناگونیهایی منجار باه باروز اشاتباه در تجزیاه و

نرخ زندهمانی ویژهی سنی-مرحلهای )  ،( S xjباروری ویژهی
ساانی-مرحلااهای )  ،( f xزادآوری ویااژهی ساانی )  ،( mxو
پارامترهااای جمعیتاای محاساابه شاادند .همچنااین ،باارآورد
خطای استاندارد آمارههای فور با اساتفاده از روش باوت
استرپ و 100000تکارار) اجارا شاد .میاانگینهاا و خطاای
معیار ) (SEپارامترهای جمعیتی مطابق فرمولهای به دست
آمده از چی و سو و )2006و هان و چی و )2012و اختالف
بین تیمارها براساس فاصلهی اطمیناان  0/95در نارمافازار
 TWO SEX-MS Chartمقایسه شدند .مقایساهی میاانگین و
خطای استاندارد با استفاده از روش بوتاساترپ محاسابه
گردید .منحنیها و نمودارها با اساتفاده از نارم افازار

12.0

تحلیل جدول زندگی میشاود وچای و یانا  .)2003نادیاده

 Sigmaplotرسم شدند.

نیز منجر به بروز اشتباهاتی در نتایج تحقیق میشود وچای
 ،)1998لذا در سالهای  1985و  1988جدول زندگی سنی-

نتایج و بحث
بررسی تأثیر رژیم غذایی برر برخری از فراسرنجههرای
زیستی سن شکارگر M. pygmaeus
تجزیهی دادههای طول دورهی رشدی حشرات نابالغ از

گرفتن جنسیت افراد مورد مطالعه در تدوین جادول زنادگی

مرحلهای رشدی دو جنسی با همسان کردن نرخهای متنوع
رشد و نمو و همچنین با در نظر گرفتن هر دو جان

نار و

ماده ابداع شد وچی و لیو  .)1985به نظار مایرساد جادول
زندگی دو جنسی سنی-مرحلهای زیساتی قاادر اسات ایان

تفریخ تخم تا تبدیل آنها به حشرهی کامال روی دو تیماار
کیست آرتمیا و تخم شبپرهی آرد نشاان دهنادهی وجاود

اشکاالت را برطرف کند وچی و یانا  .)2003برتاری روش

اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح احتمال پانج درصاد

درجهی اول با در نظار گارفتن تغییارات رشاد و نماوی در

است .نتایج تأثیر رژیم غاذایی بار طاول دورههاای نشاو و
نمای  M. pygmaeusبا تفکیاک جنسایت در جادول  1نشاان

جدول زندگی سانی -مرحلاهای دو جنسای نار و مااده ،در
افااراد مختلا

و در مرحلااهی بعااد بااا در نظاار گاارفتن کاال

جمعیت )مادهها ،نرها ،افراد نابالغی کاه قبال از رسایدن باه
سن بلوغ مردهاند) حاائز اهمیات اسات وچای  ،1998چای و
یان .)2003

داده شده است.
در مطالعهی پاردیک

و الیکورسای

و )2003بار روی

 M. pygmaeusباااا تغذیاااه از
) (Hemiptera: Aphididaeدورهی جنینی  10/3روز گازارش
Glover

Aphis gossypii

امکان سنجی پرورش سن شکارگر ...
شده است .پردیک

و الیکورسی

این سان شاکارگر را باا تغذیاه از
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و )2004دورهی جنینای

جنینی  M. pygmaeusرا در سطح برگی بادمجان باا تغذیاه

)(Hemiptera: Aphididae

از شتهی باقال ) 11/17 (Aphis fabae Scopuliروز و دورهی

 Myzus persica Sulzerباار روی گیاااه فلفاال 11/05 ،روز
گاازارش کردنااد .الیکورساای و همکاااران و )2008دورهی

پورگی را  16/70روز گزارش کردند.

آمارههای جدول زندگی
فرمول

آماره جدول زندگی
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باروری ویژهی سنی-مرحلهای
نرخ ذاتی افزایش جمعیت
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نرخ متناهی افزایش جمعیت



R0   l x mx

نرخ خالص تولیدمثل

x 0

ln R0
r

میانگین مدت زمان یک نسل

T



GRR   m x

نرخ ناخالص تولیدمثل

x 0

جدول  -1فراسنجههای زیستی (میانگین  ±انحراف استاندارد) سن شکارگر  M. pygmaeusبا تغذیه از تخم شبپرهی آرد و کیست آرتمیا.
فراسنجه
طول دورهی جنینی (♂)
طول دورهی جنینی (♀)

کیست آرتمیا
b

(9/0±18/10 )17
b

(9/0±06/06 )18

طول دورهی پورگی (♂)

a

طول دورهی پورگی (♀)

a

زندهمانی پوره ()%

b
b

(18/0±06/18 )17
(18/0±17/15 )18
(58/0±33/33 )35

تخم شبپرهی آرد
a

(9/0±24/09 )25
a

(9/0±45/09 )29
b

(17/0±04/11 )25
b

(17/0±31/09 )29
a

(90/0±87/00 )54
a

طول عمر حشرات کامل (♂)

(22/0±00/68 )17

(23/0±18/22 )25

طول عمر حشرات کامل (♀)

(19/0±06/96b)18

(21/1±55/20a)25

حروف غیریکسان در هر سطر نشان دهندهی معنیدار بودن اختالف در سطح احتمال  5درصد میباشد .اعداد داخل پرانتز تعداد تکرارها میباشد.
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کاساتانه و زاپاتااا و )2005در مطالعاهای دورهی جنیناای

زندهمانی پورهها را  87درصاد گازارش کردناد .نتاایج باه

 M. caliginosusرا بااا تغذیااه از تخاام شاابپاارهی آرد روی

دست آمده در تیمار مشابه تحقیاق حاضار متفااوت اسات.

دیسااک برگاای توتااون  11/40روز ،همچنااین کاسااتانه و

تفاوت احتمالی در نژاد جغرافیایی و سابقهی پارورش سان

همکاااران و )2006دورهی جنیناای ایاان ساان شااکارگر را در

شکارگر ،گونهی متفاوت و نیز کیفیت تخم شبپرهی آرد و

تغذیه از تخم شبپرهی آرد  12/03روز و کیست آرتمیاای

میزبان گیاهی در مطالعه این محققاین و تحقیاق حاضار را

خشک  12/35روز گزارش کردند.

میتوان از جمله دالیل تفاوت در نتاایج باه دسات آماده در

با وجود یکسان بودن شرایط آزمایشگاهی ،نتایج داده-

این دو بررسی ذکر کرد.

های تحقیقات فورالذکر با نتایج تحقیق حاضر متفاوت می-

کاسااتانه و همکاااران و )2006در شاارایط آزمایشااگاهی

باشد که دلیل آن را میتوان ناشی از کیفیت رژیم غاذایی و

یکسان با پژوهش حاضر ،طول دورهی پاورگی بارای سان

یا حضور میزباان گیااهی دانسات .ویژگایهاای فیزیکای و

شکارگر  M. caliginosusرا با تغذیه از تخم شابپارهی آرد

بیوشیمیایی گیاهان میزبان به طور مستقیم باا تحات تاأثیر

باارای افااراد ناار و ماااده بااه ترتیااب  16/25و  17/16روز و

قرار دادن شکارگر ،یا غیرمستقیم با تحت تاأثیر قارار دادن

کیست آرتمیا خشک  17/60و  18/39روز گازارش کردناد،

و

که با نتایج تحقیق حاضر در هر دو تیماار هامخاوانی دارد.

شااکار در کااارایی شااکارگرها مااؤثر هسااتند وپاارای
همکاران .)1980

وندکرخو و همکااران و )2008در شارایط آزمایشاگاهی
ودمااای  23±1درجااهی سلساایوس ،رطوباات نساابی 60±5

نتایج این تحقیقات تأییدکنندهی نقش مؤثر پروترین جانوری
در تسریع روند نشو و نمای دورهی پورگی حشارهی هماه
چیزخوار میباشد.

درصد و دورهی نوری  16:8ساعت تاریکی باه روشانایی)

زندهمانی پورههای سن شکارگر  M. pygmaeusدر دو

طول دورهی پورگی برای سان شاکارگر  M. pygmaeusبار

تیمار با هم اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد

روی سطح برگی توتاون Nicotiana tabacum L. cv. Xanthi

دارند وجدول  .)1نامطلوب بودن رژیم غذایی از لحاظ

با تغذیه از تخم شبپارهی آرد بارای افاراد نار و مااده باه

فیزیکی مانند درشت بودن ذرات خشک کیست آرتمیا

ترتیاااب  17/00±0/2و  17/50±0/4روز ،و باااا تغذیاااه از

نسبت به تخم شبپرهی آرد ،سبب ناتوانی پورهها در

کیست آرتمیای خشاک ( )A. franciscanaبارای افاراد نار و

تغذیه از آنها ،گرسنگی پورهها و در نتیجه طوالنی شدن

ماااده بااه ترتیااب  18/60±0/4و  20/20±1/0روز گاازارش

دورهی پورگی و افزایش مرگ و میر درآنها شده است.

کردند .نتایج تحقیق حاضر با گزارش آنها همخوانی دارد.

همچنین ،متفاوت بودن رژیمهای غذایی ازلحاظ ترکیبات

موال و همکاران و ،)2013در نتایج بررسای خاود کاه از

شیمیایی وعناصر غذایی مورد نیاز در نشو و نما مانند

جادول زنادگی تاک جنسای بهاره گرفتاهاناد ،طااول دورهی

پروترینها ،اسیدهای آمینه و  )...نیز میتواند از دالیل

پااورگی ساان شااکارگر  M. pygmaeusرا در تغذیااه از تخاام

احتمالی طوالنیتر شدن دورهی پورگی و افزایش مرگ و

شااابپااارهی آرد بااار روی گوجاااهفرنگااای در شااارایط

میر در پورهها در رژیمهای غذایی کیست آرتمیا باشد.

آزمایشگاهی مشاابه باا تحقیاق حاضار  15/36±0/32روز

وندکرخو و همکاران و )2008میزان زندهمانی پورهها

ذکر کردهاند .کاستانه و زاپاتا و )2005در پژوهش خاود در

برای  M. pygmaeusرا با تغذیه از تخم شبپرهی آرد

شاارایط آزمایشااگاهی ودمااای  25±1درجااهی سلساایوس،

 85/70درصد و با تغذیه از کیست آرتمیای خشک 71/40

رطوبت نسبی  70±10درصد و دورهی نوری  16:8سااعت

درصد گزارش کردند که با نتایج تحقیق حاضر نزدیکی

تاااریکی بااه روشاانایی) دورهی پااورگی  M. caliginosusرا
باارای افااراد ناار و ماااده بااه ترتیااب  17/60و  18/30روز و

دارد .تفاوت درصد زندهمانی در کیست آرتمیا در تحقیق
حاضر از تحقیق فورالذکر میتواند ناشی از تفاوت در
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گونهی آرتمیا و )A. franciscanaو یا احتماالً به دلیل متفاوت

دورهی نشو و نمای جنینی ،دورهی پورگی و حشرهی

بودن رژیمهای غذایی از لحاظ ترکیبات شیمیایی بوده

کامل ،باروری و زادآوری سنهای شکارگر را تحت تأثیر

است .همچنین یافتههای وندکرخو و دیکلرک و )2010در

قرار دهند .رژیم غذایی ،دماهای باال و پایین و تأخیر در

سن شگارگر M. pygmaeus

جفتگیری نیز میتوانند زادآوری حشرات کامل را تحت

تخم شبپرهی آرد  89/10درصد با

تأثیر قرار دهند .نتایج تأثیر رژیم غذایی بر میانگین دورهی

مورد میزان زندهمانی پورههای
در تراکمهای مختل

تخمگذاری و تعداد تخمها ودر پژوهش حاضر به دلیل دیده

نتایج تحقیق حاضر مشابهت نزدیکی دارد.

نشدن تخم ،پورههای تفریخ شده مدنظر بود) ،در جدول 2
بررسی تأثیر رژیم غذایی برر برخری از فراسرنجههرای

نشان داده شده است .نتایج تأثیر رژیم غذایی بر میانگین

حشرات کامل نر و مادهی سن شکارگر M. pygmaeus

طول عمر حشرات کامل و به تفکیک جنسیت در جدول 1

نتایج مقایسه میانگینها نشان میدهد که طول دورهی

آورده شده است.

 APOPدر دو رژیم غذایی اختالف معنیداری باهم نداشتند
وجدول  .)2عوامل متعددی وجود دارند که میتوانند طول
جدول  -2فراسنجههای تولیدمثلی (میانگین  ±انحراف استاندارد) سن شکارگر  M. pygmaeusبا تغذیه از تخم شبپرهی آرد و کیست آرتمیا.
فراسنجه
درصد تفریخ پورهها

کیست آرتمیا

تخم شبپرهی آرد

*(35/4±67/14a)18

(37/3±48/65a)29

a

a

دورهی پیش از تخمگذاری (روز)

(3/0±12/15 )17

(2/0±80/08 )25

کل دورهی پیش از تخمگذاری (روز)

(30/0±35/21a)17

(29/0±48/13b)25

روزهای تخمگذاری (روز)

b

a

(10/0±47/75 )17

(12/0±68/74 )25

b

a

(4/05 )17

دورهی پس از تخمگذاری (روز)

b

(51/43 )18/35

نسبت جنسی

(5/88 )25
a

(53/70 )29/54

حروف غیریکسان در هر سطر نشان دهندهی معنیدار بودن اختالف در سطح احتمال  5درصد میباشد* .اعداد داخل پرانتز تعداد تکرارها میباشد.

و همکاران و )2008نسبت جنسی سن

وندکرخو و همکاران و )2008میانگین تعداد تخمهای

الیکورسی

شکارگر  M. pygmaeusرا با تغذیه از شتهی باقال 50±0/11

تفریخ شدهی سن شکارگر  M. pygmaeusرا با تغذیه از

و بدون طعمه وتغذیه از گیاه)  41±0/13گزارش کردند.

تخم شبپرهی آرد  32/60±5/0عدد و با تغذیه از کیست

موال و همکاران و ،)2013در نتایج بررسی خود نسبت

آرتمیا خشک  25±4/8عدد گزارش کردند .نتایج تحقیق

جنسی سن شکارگر  M. pygmaeusرا در تغذیه از تخم

حاضر تا حدودی با نتایج آنها نزدیکی دارد .نتایج نشان

Tuta absoluta

داد که کیست آرتمیا یک منبع تغذیهای جایگزین قابل قبول

) (Meyrickبا دیسک برگی گوجهفرنگی به ترتیب  49/2و

اقتصادی در حداقل بخشی از پروسههای پرورش برای

 44/5ذکر کردهاند که نتایج به دست آمده نشان دهندهی

 M. pygmaeusمیباشد.

 )Lepidoptera: Gelechiidae( ،E. kuehniellaو

عدم تأثیرگذاری رژیم غذایی روی نسبت جنسی است که

نتایج تحقیق هلگرن و )2012در مورد میزان تخمهای

در تیمار مشابه تحقیق حاضر نیز این نتیجه حاصل شده

گذاشته شده و 368عدد تخم گذاشته شده) و تفریخ تخمهای

است.

و 175عدد تخم) سن شکارگر  M. pygmaeusدر شرایط

9
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نوری  16:8ساعت وتاریکی به روشنایی) با تغذیه از تخم

تخم شبپرهی مینوز با دیسک برگی گوجهفرنگی به ترتیب

شبپرهی آرد و دیسک برگی توتون نشان میدهد که

میانگین میزان باروری را  48/1±10/7عدد و 3/1عدد در

میانگین تفریخ تخمها  47/5درصد میباشد .نتایج این

روز) و  3/0±1/7عدد و ./1عدد در روز) و طول عمر ماده

پژوهش با برخی از تیمارهای تحقیق حاضر متفاوت می-

را  22/0±2/5و  29/5±2/5روز ذکر کردهاند .که نتایج به

باشد .از دالیل آن میتوان به متفاوت بودن کیفیت رژیم

دست آمده در تیمار مشابه تحقیق حاضر با گزارش این

غذایی ،شرایط محیطی ،منطقهی جغرافیایی و میزبان گیاهی

محققان نزدیکی دارد.

اشاره کرد.
اوجااا و همکاااران و )2012پژوهشاای در مااورد ساان

پارامترهای جدول زیستی

شااکارگر  M. pygmaeusبااا تغذیااه از تخاام شاابپاارهی آرد،

مقایسه میانگین دادههای پارامترهای رشد جمعیت سن

کیساات آرتمیااا خشااک و گااردهی زنبورعساال در شاارایط

شکارگر  M. pygmaeusدر جدول  3نشان داده شدهاند.

آزمایشاااگاهی انجاااام دادهاناااد ودماااای  25±2درجاااهی

مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت سن شکارگر در این

سلسیوس ،رطوبت نسبی  70±20درصاد ،دورهی ناوری 8

بررسی نشانگر بیشتر بودن مقادیر نرخ ذاتی تولد و کمتر

 16:ساعت تاریکی به روشنایی) .مطابق با نتایج آنها نارخ

بودن نرخ ذاتی مرگ در تیمار تخم شبپرهی آرد در

باروری و طول عمر افراد ماده در تغذیه از تخم شبپارهی

مقایسه با تیمار کیست آرتمیا میباشد .بیشتر بودن مقدار

آرد باالتر از کیست آرتمیا میباشد .این نتاایج تاأثیر مثبات

نرخ ذاتی افزایش جمعیت شکارگر روی یک رژیم غذایی

استفاده از کیست آرتمیا در تغذیهی حداقل یک نسل متوالی

دالیل متفاوتی از جمله بقای بیشتر مراحل قبل از بلوغ

جمعیت این سن شکارگر را نشان مایدهاد .نتاایج بررسای

شکارگر ،بیشتر بودن تعداد تخم گذاشته شده توسط هر

حاضاار بااا نتااایج اوجااا و همکاااران و ،)2012وناادکرخو و

فرد ماده و کوتاه بودن دورهی نشو و نما در تغذیه از آن

همکاااران و )2008و کاسااتانه و همکاااران و )2006مطابقاات

رژیم غذایی دارد.

دارد با این تفااوت کاه آنهاا کیسات آرتمیاای تاازه را باه

نرخ خالص تولیدمثل و نرخ ذاتی افزایش جمعیت دو

صورت روزانه و یا هفتگی ارائه میدادناد در حاالی کاه در

شاخص مهم در ارزیابی دشمنان طبیعی معرفی شدهاند.

این تحقیق برای کاهش هزینههای تولیدی از کیسات آرتمیاا

بسیاری از محققین کنترل زیستی بر این عقیدهاند که

خشک شدهی یک ماهه ،در هر دو روز یک بار استفاده می-

دشمنان طبیعی زمانی مؤثرند که با در نظر گرفتن سایر

شد.

ویژگیها ،نرخ ذاتی افزایش جمعیت آنها حداقل برابر یا

موال و همکاران و ،)2013در بررسیهای خود روی سن

بیشتر از آفت باشد وجکسون و همکاران .)1974

شکارگر  M. pygmaeusدر تغذیه از تخم شبپرهی آرد و
جدول  -3فراسنجههای جدول زندگی (میانگین  ±انحراف استاندارد) سن شکارگر  M. pygmaeusبا تغذیه از تخم شبپرهی آرد و کیست آرتمیا.
کیست آرتمیا

فراسنجههای جدول زندگی

b

تخم شبپرهی آرد
a

نرخ خالص تولیدمثل ( ( ) R0تخم /فرد)

(10/2±70/43 )60

(18/2±12/29 )60

متوسط مدت زمان یک نسل ) ( ( Tروز)

(36/0±66/53a)60

(35/0±93/33a)60

*

b

a

نرخ ذاتی افزایش جمعیت (  ( ) rmبر روز)

(0/0±06/006 )60

(0/0±08/005 )60

نرخ متناهی افزایش جمعیت )  ( ( بر روز)

(1/0±07/007b)60

(1/0±08/005a)60

نرخ ناخالص تولیدمثل ) ( ( GRRتخم /فرد)

a

(19/3±14/94 )60

a

(21/3±53/45 )60

حروف غیریکسان در هر سطر نشان دهندهی معنیدار بودن اختالف در سطح احتمال  5درصد میباشد* .اعداد داخل پرانتز تعداد تکرارها میباشد.
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مقااادیر باااالی  R0و بااه ویااژه  rmشااکارگر روی یااک
رژیم غذایی مشاخص نشاانگر مناسابتار باودن آن رژیام
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غذایی در بقا و طول عمر این سن شکارگر باشد که با نتایج
اوجا و همکاران و )2012همخوانی دارد وشکل  -2ب).

غذایی برای آن شاکارگر مایباشاد .نتاایج باه دسات آماده

با توجه به منحنی )  ،( mxشروع تخمگذاری با تغذیه از

نشان داد که رژیم غذایی تخم شبپارهی آرد مایتواناد در

تخم شبپرهی آرد در روز  29و پایان آن در روز  49بوده

بهبود و افزایش بقا و زادآوری سن شکارگر مؤثر باشد.

و در کیست آرتمیا تخمگذاری در روز  30شروع و پایان

موال و همکاران و )2013در نتایج خاود  R0 ، rmو T

سن شکارگر  M. pygmaeusرا در تغذیه از تخم شابپارهی
آرد در شرایط آزمایشگاهی یکسان باا تحقیاق حاضار ،باه
ترتیااب  0/07±0/001باار روز 20/03±0/55 ،تخاام بااه ازای
فرد و  40/31±0/12روز ذکر کردهاند .نتایج این پژوهش با
تحقیق حاضر مغایر میباشاد .تفااوت دادههاای حاصال را
میتاوان ناشای از روش انجاام آزماایش ،کیفیات طعماه و
تفاوت در تخماین دادههاا وآناالیز دادههاا براسااس جادول
زندگی تک جنسی) دانست.
امید به زندگی ویژهی سنی-مرحلهای )  ( exjکل مدت
زمانی را نشان میدهد که انتظار میرود هر فرد با سن  xو
مرحلهی رشدی  jزنده بماند و با افزایش سن کاهش پیدا
میکند ویان و چی .)2006
منحنی امید به زندگی این سن شکارگر با تغذیه از دو
رژیم غذایی تخم شبپرهی آرد و کیست آرتمیا در شکل 1
آورده شده است .همانطور که در شکل دیده میشود ،با
افزایش سن امید به زندگی شکارگر به صورت یکنواختی
کاهش مییابد .در بررسی حاضر امید به زندگی یک فرد
تازه متولد شدهی سن شکارگر  M. pygmaeusدر تیمار
تخم شبپرهی آرد 46/62 ،و در تیمار کیست آرتمیا،
 38/10روز برآورد شده است.
با توجه به این که امید زندگی در هر یک از روزهای
زندگی متأثر از بقای ویژهی سنی )  ( l xدر روز مورد نظر و
نیز طول عمر حشره میباشد ،بنابراین کمتر بودن مقدار
این پارامتر در هر یک از روزهای زندگی در رژیم غذایی
کیست آرتمیا در مقایسه با روزهای مشابه در رژیم غذایی
تخم شبپرهی آرد میتواند نشانگر تأثیر کمتر این رژیم

آن روز  48بوده است وشکل  2ال

و ب) که طول دورهی

تخمگذاری با تغذیه از تیمار اول بیشتر از تیمار دوم می-
باشد .این نتیجه نشان دهندهی کیفیت باالی تغذیهای تخم
شبپرهی

آرد نسبت به کیست آرتمیا میباشد.

ارزش تولیاادمثلی و  ) Vxjسااهم یااک فاارد در هاار ساان و
مرحلهی مشخص در باه وجاود آوردن نسال بعادی اسات
وآتلیهان و چی  .)2008ارزش تولیدمثلی سنی-مرحلهای باا
آغاز تولیدمثل شروع به افزایش میکند .بر این مبناا ،بارای
یک فرد تازه متولد شده ،مقدار ارزش تولیدمثلی بارای ایان
سن شکارگر در تیمار تخم شبپرهی آرد و کیسات آرتمیاا
به ترتیب  1/08و  1/07به دست آمد است .مقادیر به دسات
آمده از این بررسی نشان میدهد که افاراد مااده در تیماار
تخم شبپارهی آرد و کیسات آرتمیاا در روز  31بیشاترین
مشارکت را در تولید نسل آینده داشتند وشکل  3ال

و ب).

با بهرهگیری از این پارامتر میتوان در هر مرحلاه جمعیات
آینده شکارگر را پیشبینی کرده و در صورت نیاز اقدام باه
تقویت دشمن طبیعی در زمان الزم نمود.
نتیجهگیری کلی
با توجه به اهمیت کنترل آفات بر پایه اصول اکولوژیک،
کاهش میزان مصرف ساموم و در نتیجاه کااهش آلاودگی
محیط زیست ،استفاده از روشهای زیستی و ارایه شایوه-
های جدید پرورش انبوه دشامنان طبیعای باه طاور چشام-
گیری در حال گسترش میباشد .در این میان سن شاکارگر
 M. pygmaeusاز جملااه دشاامنان طبیعاای کارآمااد در اغلااب
اکوسیستمهای گلخانهای میباشد که نقش بسیار مهمای در
برنامههای کنترل زیستی دارند.

امکان سنجی پرورش سن شکارگر ...
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شکل  -1امید به زندگی سنی-مرحلهای )  ( exjسن شکارگر  M. pygmaeusبا تغذیه از تخم شبپرهی آرد (الف) و کیست آرتمیا (ب).

امکان سنجی پرورش سن شکارگر ...
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شکل  -2نرخ زندهمانی ویژهی سنی )  ،( l xباروری ویژهی سنی-مرحلهای )  ،( f xزادآوری ویژهی سنی )  ( mxو باروری ویژهی سنی (

)  l x mxسن شکارگر  M. pygmaeusبا تغذیه از تخم شبپرهی آرد (الف) و کیست آرتمیا (ب).

امکان سنجی پرورش سن شکارگر ...
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شکل  -3ارزش تولیدمثلی سنی-مرحلهای )  (Vxjسن شکارگر  M. pygmaeusبا تغذیه از تخم شبپرهی آرد (الف) و کیست آرتمیا (ب).

در این بررسی چگونگی تأثیر رژیمهای غاذایی مختلا

پورگی ،زندهمانی پورهها ،میاانگین زادآوری و طاول عمار

در فراسنجههای زیستی سن شکارگر  M. pygmaeusماورد

حشرات کامل سن شاکارگر  M. pygmaeusاسات .همچناین

بررسی قرار گرفتاه اسات تاا بتاوان باا شاناخت ایان سان

نتایج نشان داد که تغذیه از تخم شبپرهی آرد سبب کاهش

شکارگر ،به پرورش انبوه آن پرداخات و از آن در برناماه-

طول دورهی پورگی ،افزایش باروری و طول عمر حشارات

های کنترل زیستی استفاده کرد .نتایج ایان پاژوهش نشاان

کامل در مقایسه با تیمار کیست آرتمیا مایشاود .بناابراین

دهندهی معنیدار بودن تأثیر رژیم غذایی بار طاول دورهی

جهت پرورش سن شکارگر مناسبتار تشاخیص داده شاد.
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مراغه که هزینهی بخشای از انجاام ایان پاژوهش را متقبال

،ولی در صورت عادم دسترسای باه تخام شابپارهی آرد

شدهاند و همچنین از مسروالن محتارم آزمایشاگاه حشاره

تداوم و نگهداری جمعیت این سن شکارگر با کیست آرتمیاا

 به دلیل در اختیار قارار،شناسی دانشکده کشاورزی مراغه

.نیز امکانپذیر میباشد

دادن مکاااان و لاااوازم ماااورد نیااااز انجاااام آزماااایشهاااا
.سیاسگزاری مینمائیم

سپاسگزاری
از بخااش پااژوهش و تحصاایالت تکمیلاای دانشااگاه
منابع مورد استفاده

. انتشارات آذین گستر تهران. آرتمیا سخت پوست در حال انقراض دریاچهی ارومیه.1393 ،امامی ف
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Abstract
Macrolophus pygmaeus Rambur is an most omnivorous predator which has considered in integrated
pest management programs, especially for greenhouse pest management. In this study, biological
properties and life table statistics of M. pygmaeus by feeding on Artemia urmiana Gunther cysts and
Ephestia kuehniella Zeller eggs were studied under laboratory conditions (25±1°C, 65±5 % relative
humidity and 16:8h L: D photoperiod) with 60 replications. The pods of green bean Phaseoulus
vulgaris L. served as oviposition substrate and the moisture source. Developmental time of nymphal
stages which fed by of E. kuehniella eggs and Artemia cysts were 17.04±0.11, 18.06±0.18 d for males
and 17.31±0.09, 18.17±0.15 d for females respectively and were significantly different as well as
intrinsic rate of increase (rm) was 0.080±0.005 and 0.064±0.006 d–1 respectively. Also, net reproductive
rate (R0) was 18.12±2.97 and 10.70±2.43 eggs/individual on those food regims respectively.
Furthermore, mean generation time (T) was estimated as 35.93±0.33 and 36.66±0.53 d respectively.
Meanwhile, the reproductive parameters on flour moth larvae have been significantly higher than
Artemia cyst. The results showed that feeding on E. kuehniella reduces nymphal period, while
increases productivity and longevity of adults. According to the present findings, E. kuehniella is more
suitable prey for rearing of this predator, but in absence of access to E. kuehniella, rearing on Artemia
cysts is also possible.
Keywords: Laboratory rearing, Diet, Biological characteristics, Ephestia Kuehniella, Macrolophus
pygmaeus.

