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 چکیده

ای های مدیریت تلفیقی آفات، به ویژه آفات گلخانهدر برنامه Rambur Macrolophus pygmaeus سن شکارگر همه چیزخوار
های زیستی این برخی از فراسنجهآن، ظور بررسی امکان پرورش نمه در این تحقیق، ب. ای پیدا کرده استجایگاه ویژه

عنوان ه ب (kuehniella Zeller Ephestia)آرد  یپرهو تخم شب (Gunther Artemia urmiana)شکارگر با تغذیه از کیست آرتمیا 
-درجه 25±1دمای در گذاری و تأمین رطوبت، به عنوان بستر تخم L. Phaseoulus vulgaris غالف لوبیاسبز غذای استاندارد و

. نتایج بررسی شدندتکرار  60با  ،ساعت تاریکی به روشنایی 16: 8نوری  یدوره و درصد 65±5سلسیوس، رطوبت نسبی  ی
به آرد و کیست آرتمیا برای حشرات نر  یپرهپورگی با تغذیه از تخم شب یمدت زمان نشو و نمای مرحلهنشان داد که 

. دار بودتفاوت معنیبا روز،  17/18±15/0و  31/17±09/0به ترتیب  مادهحشرات و روز  06/18±18/0و  04/17±11/0ترتیب 
در تغذیه از هر دو غذا نرخ خالص باروری، نرخ ذاتی تولیدمثل و نرخ متناهی افزایش جمعیت های تولیدمثلی، بررسی فراسنجه

)افزایش جمعیت نرخ ذاتی مطالعه نشان داد که این دار نشان دادند. تفاوت معنیدر سطح احتمال پنج درصد 
mr این شکارگر  (

)، نرخ خالص تولیدمثل –1روز 064/0±006/0و  080/0±005/0به ترتیب 
0R تخم به  70/10±43/2و  12/18±97/2به ترتیب  (

T)ازای هر فرد و مدت زمان تکمیل یک نسل  ه . براساس نتایج ببوده استروز  66/36±53/0 و 93/35±33/0به ترتیب  (
باشد ولی در صورت عدم دسترسی به تر میآرد جهت پرورش سن شکارگر مناسب یپرهاز تخم شب استفادهدست آمده، 

 .باشدپذیر میآرتمیا نیز امکان تبا کیس جمعیت این سن شکارگرآرد تداوم و نگهداری  یپرهشبتخم 

 .Ephestia kuehniella ،Macrolophus pygmaeus های زیستی،ش آزمایشگاهی، رژیم غذایی، فراسنجهپرور هایی کلیدی:واژه
 

 مقدمه
 یگوناه  10000 از بایش  باا  Miridae خاانواده  هاای سن
خرطااوم  یراسااته در خااانواده بزرگتاارین شااده، توصاای 
کااربرد برخای   (. 2001روناد وولار   شمار مای  به هامفصلی
 Miridaeاز خاانواده   Macrolophusهای شکارگر جان   سن

هاا و  در کنترل زیستی آفات مختل  و باه ویاژه سافیدبالک   
گیاری  ها در شرایط گلخاناه و مزرعاه، باه نحاو چشام     شته

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

 Macrolophus pygmaeus ساان شااکارگر همااه چیزخااوار

Rambur       پیش از این به عنوان عامال کنتارل زیساتی آفاات
ای استفاده شده است واینگنو و هشرایط گلخان خوار درگیاه

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

به عناوان یکای از دشامنان     .pygmaeus Mسن شکارگر 
هاا و  پولکداران در گلخاناه ها و بالها، شتهطبیعی سفیدبالک

هاای کنتارل زیساتی در    مزارع به صورت متراکم در برنامه
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، 2012اروپا مورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات وون لنتارن      
(. 2017، مورکنز و همکااران  2014الیکورسی  و همکاران 

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

دریاای مدیتراناه    یاز حاوزه و  ،(2012سانچز و همکااران  
پریتااو و  ،2011اینگنااو و همکاااران وگیاارد ماای سرچشاامه
 (.2016همکاران 

ها یک های کنترل زیستی در گلخانهاستفاده از روش
-ها میکشاستفاده از آفتکاهش جایگزین مناسب برای 

این (. در 2014بکر و همکاران دی، 2012ون لنترن باشد و
تحقیقات فراوانی برای افزایش کارایی کنترل زیستی،  مورد

 یبه روش افزایشی انجام شده است. زیرا امروزه جامعه
توان بسیاری از علمی بر این باور است که با این روش می

 (. 1998آفات کلیدی را مدیریت نمود وکوهن و اسمیت 
کنترل زیستی به  ییکی از موانع اصلی کاربرد گسترده

باالی تولید  یایشی در مدیریت آفات، هزینهروش افز
تجاری دشمنان طبیعی است. در دسترس بودن منابع 

های تولید شکارگرها را به طور عمده هزینه ،ترغذایی ارزان
ها بیشتر از آن یتواند باعث استفادهدهد و میکاهش می

استفاده از غذاهای مصنوعی برای  .در کنترل زیستی شود
های شکارگر منجر به کاهش قابل توجهی سنتولید انبوه 
خود ممکن  یشود که به نوبهها میهای تولید آناز هزینه

است باعث افزایش استفاده از کنترل زیستی در مقابل 
 .(2012ون لنترن ، 2008کلرک کنترل شیمیایی شود ودی

کمیت غذا  های غذایی توجه به کیفیت ودر استفاده از رژیم
شیمیایی و فیزیکی رژیم غذایی  هایویژگی به عبارت دیگر
های انجام شده نشان داده است است. پژوهش حائز اهمیت

رشد،  یکه کمیت و کیفیت مواد غذایی میزبان، بر دوره
بالغین، طول عمر، زادآوری و نسبت جنسی  یاندازه
 (.1993 و کیت یرگذار است وتیلمنثمفید تأ یحشره

لفی برای پروش انواع های آزمایشگاهی مختمیزبان
-قرار می استفاده مورد حشرات مفید ودشمنان طبیعی( 

بعضی  ولیکه معموالً حشرات مرده یا زنده هستند گیرند 
های آزمایشگاهی که برای پرورش شکارگرها از میزبان
غیر از حشرات موحوداتی توانند شوند، میاستفاده می

 (.2005کلرک و همکاران باشند ودی

 یپرهشب های آزمایشگاهیترین میزبانهمیکی از م
باشد می (Zeller kuehniella Ephestia) آردای مدیترانه
متعلق به آرد ای مدیترانه یپرهشب (.1993 و کیت وتیلمن
و زیر خانواده  Pyralidae ، خانوادهLepidoptera راسته

Phycitinae باشد. مراحل تخم و الرو این آفت به عنوان می
غذایی برای پرورش بسیاری از شکارگرها و منبع 

پارازیتوئیدها و نیز انجام تحقیقات رفتاری، بیوشیمیایی و 
گیرند شناسی ملکولی مورد استفاده قرار میزیست

 (.2004، رحمان و همکاران 1393ورستمیان 
هااای میزباااناز  کیساات آرتمیاااو  آرد یپاارهشاابتخاام 

                            هاااااااااای شاااااااااکارگرسااااااااان آزمایشاااااااااگاهی
(Heteroptera: Anthocoridae) Fieber laevigatus Orius 

 (Heteroptera: Miridae) ( و 2001کلااارک وآریجاااز و دی
Wagner Macrolophus caliginosus   وکاسااتانه و همکاااران
  باشند.می (،2006

پوستان گسترده سخت اًآرتمیا یکی از انواع مهم و نسبت
های شور که میزان امالح شور تا آبهای لباست که از آب

-زنادگی مای   ،ها ممکن است تا چند برابر آب دریا باشاد آن

موجاود رریا  و کاوچکی     ،کند. آرتمیا یا میگوی آب شور
است و به دلیل عادم وجاود جاانوران شاکارچی و رقباای      

های با شارایط دشاوار ساازش پیادا     چنین محیط بهغذایی 
بسایار انباوه رشاد و    هاای  کرده است و به صورت جمعیت

تکثیر نموده است. توزیع جغرافیایی وسیع، تنوع اکولوژیکی 
هاای  پاذیری ژنتیکای گوناه   هاای مجازا و انعطااف   زیستگاه

هاا یاا نژادهاای مختلا      آرتمیا، باعث به وجود آمدن سویه
بزرگتارین زیساتگاه آرتمیاا در     جغرافیاایی گردیاده اسات.   

، البتاه در ساایر   باشاد ارومیاه مای   یایران و جهان دریاچه
آرتمیااای موجااود در  لاایوشااود نقاااد دنیااا هاام یافاات ماای

عناوان   باه های خاا،،  ارومیه با توجه به ویژگی یدریاچه
 Gunther Artemia urmianaبااا نااام  مجاازا  ییااک گونااه 

 (.1393نامگذاری شده است وامامی 
 آرتمیاا  کیست( با استفاده از 2006کاستانه و همکاران و

سان  تولیادمثل   و زندگی یدوره طولی آرد پرهشبتخم  و
را روی این دو رژیم غذایی ماورد   .caliginosus Mشکارگر 
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هاای  کیسات  توساط  کاه  شاکارگرهایی  .دادناد  قرار مقایسه
و میازان   نما و نرخ نشو از شده بودند، داده خشک پرورش
 آردی پاره شاب تخام   تیماار  باا  مشاابه هاا(  بااروری ومااده  

توان نتیجه گرفات کاه کیسات    بنابراین می. بودند برخوردار
ی جایگزین مفید و مناسبی برای پرورش انبوه آرتمیا طعمه

 دیگااری جهااتدر بررساای باشااد. ایاان ساان شااکارگر ماای
ا از کیساات آرتمیاا  .pygmaeus Mپاارورش ساان شااکارگر  

Kellogg franciscana Artemia   به صورت خشک و هیدراتاه
 یپاره شاب ایسه با تخم بدون استفاده از مواد گیاهی در مق

دهااد کااه کیساات انااد. نتااایج نشااان ماایاسااتفاده کااردهآرد 
خشااک یااک منبااع غااذایی زنااده اقتصااادی باارای   یآرتمیااا

جایگزینی در حداقل بخشی از فرآیند پرورش سن شکارگر 
(. هیلگارس و  2008همکااران   باشد ووندکرخو ومناسب می
سان  یاک   .pygmaeus M( بیاان داشاتند کاه    2016همکاران و

میزبانی وسیع و سودمند  یشکارگر همه چیزخوار با دامنه
تنهاا مشاکل   البتاه   .باشاد های کنترل زیساتی مای  در برنامه

های بااالی پارورش آن اسات    هزینه ،استفاده از آن سیاسا
که با جایگزینی مواد غذایی مثل کیست آرتمیاا ایان مشاکل    

تحقیقات دیگری نیز نشان داد کاه کیسات    شود.برطرف می
میگوی آب شور غذای مناسبی برای سایر شاکارگرها نیاز   

 هستند.  
مساائل مهام در   جملاه  های مادیریت آفاات از   در برنامه

-های رشد جمعیت مای عیین شاخصت، صحیحگیری تصمیم

های حاصال از جادول زنادگی بارای     داده ی. مجموعهباشد
-ای در یک زنجیاره های مرتبط با سطوح مختل  تغذیهگونه

از اهمیاات زیااادی غااذایی باارای ماادیریت تلفیقاای آفاات    ی
جادول   یمطالعاه  .(2014ومایا و همکااران   است برخوردار
وکاری   پایه و اساس علام اکولاوژی جمعیات اسات     ،زندگی
همچنین، نتایج جدول زندگی شکار و شکارگر برای  .(1993

-پرورش انبوه و به کارگیری یک دشمن طبیعی در سیساتم 

 (. 2006نماید وچی و سو ضروری میهای کنترل زیستی 
جدول زندگی به بررسی تغییرات کمّی جمعیت حشارات  

تواناد  پردازد و مای های متوالی میدر طول یک نسل یا نسل
عوامل مؤثر در تغییرات جمعیت را نیز معرفی کند. از طرف 

 یهجدول زندگی، اطالعات جامعی را درباار  یدیگر، مطالعه

و میازان زادآوری جمعیات فاراهم     مانی، رشاد و نماو  زنده
 .(2005کند ویو و همکاران می

هاای مختلا  زیساتی دشامنان طبیعای      جنباه  یمطالعه
هااای کنتاارل زیسااتی و نیااازی باارای طراحاای برنامااهپاایش

هادف  بر این اساس شود. مدیریت تلفیقی آفات محسوب می
از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر دو رژیم غذایی بر برخای  

و مقایسه  .pygmaeus Mهای زیستی سن شکارگر فراسنجه
ساازی  تار باه منظاور بهیناه    ی رژیم غاذایی مناساب  و ارایه

هااای تولیااد و و همچنااین کاااهش هزینااه آنپاارورش انبااوه 
 وری بوده است. افزایش بهره

 
 هامواد و روش

   .pygmaeus Mسن شکارگر پرورش 
 .pygmaeus Mحشرات کامل سن شاکارگر   یهاولی گروه

تهیه شاد. بارای    1در تهران هلند کوپرت شرکتنمایندگی از 
( از 2015پرورش ایان سان شاکارگر مشاابه روش دناوو و     

ای اصلی استفاده  تغذیه یآرد به عنوان ماده یپرهتخم شب
ها را بایاد  آرد، آن یپرههای شبشد. جهت استفاده از تخم

عقایم نماود تاا جناین موجاود در       کردنمنجمد  یبه وسیله
باارای پاارورش از رااروف پالسااتیکی    .تخاام از بااین رود 

 15متار و ارتفااع   ساانتی  هفات دار باا قطار   ای درب استوانه
روی درپاوش هار    ،متر استفاده و جهت ایجاد تهویاه سانتی

 متار ایجااد و باا تاوری    ساانتی  سهررف سوراخی به قطر 
 Phaseolusهاای لوبیاسابز    ده شاد. غاالف  انمش پوشا  121

vulgaris L.  باه  تهیاه شاده از شاهر مراغاه     ورقم کانتانادر )
رطوبت در محایط پارورش    تأمینریزی و عنوان بستر تخم

آوری و در ساااعت جمااع 24هااا هاار قاارار داده شااد. غااالف
-هاا برچساب   های جدید قرار داده شادند. روی رارف   ررف

گردید. پ  از  گذاری ثبت هایی نصب و روی آن تاریخ تخم 
آرد باه عناوان غاذا باه ایان       یپاره ها، تخم شاب  تفریخ تخم

هاای   جاایی پاوره  رروف حاوی پوره اضافه شد. برای جابه
هاای   اول تا سوم از قلم موی سه صفر و برای پاوره  ینسن
چهارم و پنجم و حشرات کامل از آساییراتور دساتی    ینسن

                                                           
1
http://gyahcorp.ir/wordpress. 
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مگان  سازی سن شکارگر و هاستفاده شد. به منظور خالص
کردن آن از نظر فیزیولوژیاک، شاکارگرهای تهیاه شاده از     
شرکت کوپرت به مدت سه نسل متاوالی باا روش فاور در    

های حاصل از نسل ساه  از پوره .آزمایشگاه پرورش یافتند
سان  هاا اساتفاده شاد. پارورش ایان      برای انجاام آزماایش  

 65±5رطوبات   ،سلسیوس یدرجه 25±1دمای  شکارگر در
ساعت  هشت و ساعت روشنایی 16 نوری یدوره و درصد

 تاریکی انجام شد.
در دو  .pygmaeus Mسن شکارگر های زیستی راسنجهف
( کیست 2و  (.kuehniella E)آرد  یپره( تخم شب1تیمار 
طرح کامالً تصادفی با یک در قالب  و (A. urmiana)آرتمیا 
آرد از  یپرهتکرار مورد بررسی قرار گرفت. تخم شب 60

کیست آرتمیا در این مطالعه از مرکز دانشگاه مراغه و 
 تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزی ارومیه تهیه شد.

 
هرای  فراسرنجه برر برخری از    بررسی تأثیر رژیم غذایی

  .pygmaeus Mسن شکارگر  نارس یمرحله
پورگی سن شکارگر ی تخم و مرحله یزمان نشو و نما

pygmaeus M. آرد و کیست  یپرهروی دو تیمار تخم شب
در ابتدا حشرات کامل  آرتمیا بررسی شد. در هر دو تیمار

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

عدد پوره  60های سن اول، پ  از رهور پورهگذاری کنند. 
پورگی در  یبه طور تصادفی انتخاب شد. آزمایش دوره

 هشت ، عرضمترسانتی 10رروف پالستیکی به طول 
داخل  .انجام شد مترسانتی چهارمتر و ارتفاع سانتی
بستری از کاغذ صافی به همراه غالف لوبیاسبز  رروف

مین رطوبت وبرای حفظ مداوم أجهت ت (مترسانتی سهو
رطوبت، کاغذ صافی خی  شده به دلیل زودتر خشک 

 شد ومطابق با روشقرار داده باشد( شدن، مناسب نمی
 ،. روی درپوش رروف جهت ایجاد تهویه(2015دنوو 

مش متر و با پوشش توری با سانتی سهسوراخی به قطر 
به آرد، به میزان کافی و یپرههای شبتعبیه شد. تخم 121

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

گرم کیست آرتمیا( در داخل رروف در  1/0ان کافی وبه میز

ها قرار داده شد. در این آزمایش در هر ررف اختیار پوره
و در  داده شدقرار  .pygmaeus M سن اول ییک پوره
 تأمینپوره وتکرار( برای هر تیمار استفاده شد.  60مجموع 

ساعت یکبار صورت  24بستر رطوبت و تعویض غذا هر 
های مشخص به طور روزانه و در زمانرروف گرفت. 

پورگی ثبت گردید. وجود پوسته در  یبازدید و طول دوره
مالک تغییر جلد و ورود به سن بعدی پورگی  ررفک  
 . بود

 
هرای  بررسی تأثیر رژیم غذایی برر برخری از فراسرنجه   

  .pygmaeus Mسن شکارگر  یحشرات کامل نر و ماده
که از خروج  گذاریپیش از تخم یطول دوره

پورگی  یدوره یکامل ماده از آخرین پوسته یحشره
رسد شود و با گذاشتن نخستین تخم به پایان میآغاز می

APOPبا 
-پیش از تخم یشود و کل دورهنشان داده می 1

TPOPزمان تشکیل تخم تا شروع تولیدمثل با ریزی، از
2
  

 شود. نشان داده می
های  گذاری، تعداد تخممتخ یبرای تعیین میانگین دوره

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

-ها به حشرهپورگی و تبدیل آن یبعد از سیری شدن دوره

 24کامل، یک جفت حشره کامل نر و ماده با عمر حداکثر  ی
ای الستیکی استوانهساعت را به صورت جداگانه در ررف پ

 متر قرار دادهسانتی هفتمتر و قطر سانتی 15ارتفاع  به
گرم کیست  1/0 -2/0به مقدار که حاوی رژیم غذایی  ،شد

به تدریج از پنج عدد تخم تا آرد و یپرهآرتمیا و تخم شب
و غالف لوبیاسبز به آرد(  یپرهدد تخم شبع 20حداکثر 

گیری و تولیدمثل مل جفتعنوان بستر بودند، تا حشرات کا
 آرد یپرهتخم شبحشرات کامل از تیمار جفت  کنند. تعداد

شد. بعد از  تهیهتکرار  17ا با کیست آرتمیو تیمار  25با 
 از تکرار های هر، غالفروز( 9جنینی وحدوداً  یطی دوره

هر روز بازرسی و در صورت  وتیمار( هر رژیم غذایی
های هر جفت ثبت شد. رهور پوره، روزانه تعداد پوره

                                                           
1
Adult proovipositio period 

2
Total proovipositio period 
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-مین رطوبت و بستر تخمأروزانه غالف لوبیاسبز جهت ت

شد و این  های سن شکارگر تأمین گذاری مورد نیاز جفت
 منظور به. یافتکامل ادامه  یکار تا مرگ آخرین حشره

 آزمایشی رهایتکرا حشرات کامل عمر طول میزان تعیین
-تخم ی. به این ترتیب میانگین دورهشد بازدید روز هر

حشرات های گذاشته شده و طول عمر  گذاری، تعداد تخم
 .شد تعیین  کامل

 
 پارامترهای جدول زندگی

 زندگی جدولها از روش برای تجزیه و تحلیل داده
جدول زندگی استفاده شد.  جنسی دو ایمرحله -سنی

شود تنها با در جن  ماده ساخته میسنتی که بر اساس 
نظر گرفتن سن موجودات و بدون در نظر گرفتن جن  نر 

 شود. تهیه می
های مرسوم به طور کلی جمعیات نرهاا و   در دموگرافی
-بین افراد نادیاده گرفتاه مای    های رشدیتفاوت طول دوره

های رشد و نمو باین افاراد،   تنوع و گوناگونی در نرخ .شود
 شود. حذف ایان موجودات زنده مشاهده می بسیاری از در

 هایی منجار باه باروز اشاتباه در تجزیاه و     چنین گوناگونی
(. نادیاده  2003شاود وچای و یانا     تحلیل جدول زندگی می

تدوین جادول زنادگی    گرفتن جنسیت افراد مورد مطالعه در
شود وچای  نتایج تحقیق می نیز منجر به بروز اشتباهاتی در

-سنیجدول زندگی  1988و  1985 های(، لذا در سال1998
های متنوع ای رشدی دو جنسی با همسان کردن نرخمرحله

رشد و نمو و همچنین با در نظر گرفتن هر دو جان  نار و   
رساد جادول   به نظار مای   .(1985ماده ابداع شد وچی و لیو 
ای زیساتی قاادر اسات ایان     مرحله-زندگی دو جنسی سنی

 روش (. برتاری 2003انا   اشکاالت را برطرف کند وچی و ی
 در مااده،  و نار  جنسای  دو ایمرحلاه  -سانی  زندگی جدول
 دری نماو  و رشاد  تغییارات  نظار گارفتن   در با اول یدرجه
 کاال گاارفتن نظاار در بااا بعاادی مرحلااه در و مختلاا  افااراد
 باه  رسایدن  از قبال  کاه  نابالغی افراد نرها، ،هاماده(ت جمعی
، چای و  1998 اسات وچای  ( حاائز اهمیات   اندمرده بلوغ سن
 (.2003یان  
 

   هاثبت و تجزیه داده ینحوه
افراد از تولد تا مارگ شاامل زماان     یکلیهوقایع روزانه 

رشدی تمام مراحال وتخام، پاوره، حشاره کامال(، جنسایت       
( و زادآوری ناد افراد ونر، ماده و افرادی که قبل از بلوغ مرد

براساس تراوری جادول زنادگی دو جنسای     ها روزانه ماده
 TWO SEX-MSای و با استفاده از نارم افازار   مرحله-سنی

Chart (version, 2017) بر این اسااس، آمااره  ندتجزیه شد .-

)سانی   یماانی ویاژه  های مهم جدول زندگی، نرخ زنده xl ) ،

)ای مرحله-سنی یمانی ویژهنرخ زنده xjS  ی، باروری ویژه(

)ای مرحلااه-ساانی
xf )ساانی  ی، زادآوری ویااژه( xm ، و (

 باارآورد همچنااین، پارامترهااای جمعیتاای محاساابه شاادند. 
باوت   از روش اساتفاده  با فور هایآماره استاندارد خطای

هاا و خطاای   میاانگین  شاد.  تکارار( اجارا   100000استرپ و
های به دست پارامترهای جمعیتی مطابق فرمول (SE)معیار 
( و اختالف 2012و هان  و چیو  (2006وچی و سو از آمده 

ر افازا در نارم  95/0اطمیناان   یبین تیمارها براساس فاصله
Chart SEX-MS TWO  .ی میاانگین و  مقایساه مقایسه شدند

پ محاسابه  اساتر خطای استاندارد با استفاده از روش بوت
 12.0ر ها و نمودارها با اساتفاده از نارم افازا   منحنیگردید. 

Sigmaplot ندرسم شد. 
 

 نتایج و بحث
هرای  بررسی تأثیر رژیم غذایی برر برخری از فراسرنجه   

  .pygmaeus Mسن شکارگر  زیستی
رشدی حشرات نابالغ از  یهای طول دورهداده یتجزیه

 تیماار کامال روی دو   یحشره ها بهتبدیل آنتفریخ تخم تا 
وجاود   یآرد نشاان دهناده   یپرهتخم شبو کیست آرتمیا 
درصاد   پانج دار بین تیمارها در سطح احتمال اختالف معنی

نشاو و   هاای نتایج تأثیر رژیم غاذایی بار طاول دوره    است.
نشاان   1با تفکیاک جنسایت در جادول     .pygmaeus Mنمای 

 داده شده است. 
( بار روی   2003ورسای  و پاردیک  و الیک  یدر مطالعه

pygmaeus M.   باااا تغذیاااه ازAphis gossypii Glover 

(Hemiptera: Aphididae) روز گازارش   3/10جنینی  یدوره
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جنینای   ی( دوره2004پردیک  و الیکورسی  و  شده است.
 (Hemiptera: Aphididae)را باا تغذیاه از    سان شاکارگر   این

Myzus persica Sulzer    ،روز  05/11باار روی گیاااه فلفاال
 ی( دوره2008و همکاااران و گاازارش کردنااد. الیکورساای  

باا تغذیاه   در سطح برگی بادمجان را  .pygmaeus Mجنینی  
 یروز و دوره 17/11 (Aphis fabae Scopuli)باقال  یاز شته

 روز گزارش کردند. 70/16پورگی را 

 

 های جدول زندگیآماره
 آماره جدول زندگی فرمول
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 .آرد و کیست آرتمیا یپرهتخم شب با تغذیه از .pygmaeus Mانحراف استاندارد( سن شکارگر  ± های زیستی )میانگینفراسنجه -1جدول 

 آرد یپرهتخم شب آرتمیاکیست  فراسنجه

 b10/18±0/9 (25)a09/24±0/9(17)  (♂) جنینی یطول دوره

 b06/06±0/9 (29)a09/45±0/9(18) (♀) جنینی یطول دوره

 a18/06±0/18 (25)b11/04±0/17(17) (♂) پورگی یطول دوره

 a15/17±0/18 (29)b09/31±0/17(18) (♀) پورگی یطول دوره

 b33/33±0/58 (54)a00/87±0/90(35) مانی پوره )%(زنده

 b68/00±0/22 (25)a22/18±0/23(17) (♂طول عمر حشرات کامل )

 b96/06±0/19 (25)a20/55±1/21(18) (♀طول عمر حشرات کامل )

 باشد.تعداد تکرارها میاعداد داخل پرانتز  باشد.درصد می 5دار بودن اختالف در سطح احتمال ی معنیحروف غیریکسان در هر سطر نشان دهنده
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جنیناای  یدورهای در مطالعاه ( 2005کاساتانه و زاپاتااا و 
caliginosus M.  آرد روی  یپاارهرا بااا تغذیااه از تخاام شااب

همچنااین کاسااتانه و   ،وزر 40/11دیسااک برگاای توتااون   
جنیناای ایاان ساان شااکارگر را در  ی( دوره2006همکاااران و

و کیست آرتمیاای  روز  03/12آرد  یپرهتغذیه از تخم شب
 روز گزارش کردند.   35/12خشک 

-نتایج داده، با وجود یکسان بودن شرایط آزمایشگاهی

-با نتایج تحقیق حاضر متفاوت می الذکرهای تحقیقات فور

ی و توان ناشی از کیفیت رژیم غاذای باشد که دلیل آن را می
هاای فیزیکای و   ویژگای  یا حضور میزباان گیااهی دانسات.   

بیوشیمیایی گیاهان میزبان به طور مستقیم باا تحات تاأثیر    
قرار دادن شکارگر، یا غیرمستقیم با تحت تاأثیر قارار دادن   
شااکار در کااارایی شااکارگرها مااؤثر هسااتند وپاارای  و     

 (.1980همکاران 
 گاهی( در شارایط آزمایشا  2008وندکرخو و همکااران و 

 60±5سلساایوس، رطوباات نساابی   یدرجااه 23±1 ودمااای
روشانایی(  باه  ساعت تاریکی  16:8ی نوری دورهدرصد و 
بار   .pygmaeus Mپورگی برای سان شاکارگر    یطول دوره

 Nicotiana tabacum L. cv. Xanthiروی سطح برگی توتاون  
آرد بارای افاراد نار و مااده باه       یپاره با تغذیه از تخم شب

روز، و باااا تغذیاااه از   50/17±4/0 و 00/17±2/0ترتیاااب 
بارای افاراد نار و     (A. franciscana)کیست آرتمیای خشاک  

گاازارش  روز 20/20±0/1 و 60/18±4/0ماااده بااه ترتیااب  
 خوانی دارد.  همها حاضر با گزارش آنکردند. نتایج تحقیق 
(، در نتایج بررسای خاود کاه از    2013موال و همکاران و

 یاناد، طااول دوره بهاره گرفتاه  جادول زنادگی تاک جنسای     
تخاام  تغذیااه ازرا در  .pygmaeus Mپااورگی ساان شااکارگر 

در شااارایط فرنگااای بااار روی گوجاااه آرد  یپااارهشاااب
روز  36/15±32/0 باا تحقیاق حاضار    مشاابه آزمایشگاهی 
( در پژوهش خاود در  2005کاستانه و زاپاتا واند. ذکر کرده

 سلساایوس، یدرجااه 25±1 شاارایط آزمایشااگاهی ودمااای
سااعت   16:8 ی نوریدوره درصد و 70±10رطوبت نسبی 

را  .caliginosus Mپااورگی  یتاااریکی بااه روشاانایی( دوره 
روز و  30/18و  60/17باارای افااراد ناار و ماااده بااه ترتیااب 

درصاد گازارش کردناد. نتاایج باه       87ها را مانی پورهزنده
دست آمده در تیمار مشابه تحقیاق حاضار متفااوت اسات.     

پارورش سان    یاحتمالی در نژاد جغرافیایی و سابقهتفاوت 
آرد و  یپرهو نیز کیفیت تخم شب ی متفاوت، گونهشکارگر

میزبان گیاهی در مطالعه این محققاین و تحقیاق حاضار را    
توان از جمله دالیل تفاوت در نتاایج باه دسات آماده در     می

 این دو بررسی ذکر کرد.  
آزمایشااگاهی  ( در شاارایط2006کاسااتانه و همکاااران و

پاورگی بارای سان     ییکسان با پژوهش حاضر، طول دوره
آرد  یپاره را با تغذیه از تخم شاب  .caliginosus Mشکارگر 

روز و  16/17و  25/16باارای افااراد ناار و ماااده بااه ترتیااب 
وز گازارش کردناد،   ر 39/18و  60/17کیست آرتمیا خشک 

دارد. خاوانی  که با نتایج تحقیق حاضر در هر دو تیماار هام  
نقش مؤثر پروترین جانوری  ییدکنندهینتایج این تحقیقات تأ

هماه   یپورگی حشاره  یدوره یدر تسریع روند نشو و نما
 .باشدچیزخوار می

در دو  .pygmaeus Mهای سن شکارگر مانی پورهزنده
درصد  5داری در سطح احتمال تیمار با هم اختالف معنی

م غذایی از لحاظ (. نامطلوب بودن رژی1دارند وجدول 
فیزیکی مانند درشت بودن ذرات خشک کیست آرتمیا 

ها در آرد، سبب ناتوانی پوره یپرهنسبت به تخم شب
ها و در نتیجه طوالنی شدن ها، گرسنگی پورهتغذیه از آن

. شده استها پورگی و افزایش مرگ و میر درآن یدوره
یبات های غذایی ازلحاظ ترکهمچنین، متفاوت بودن رژیم

شیمیایی وعناصر غذایی مورد نیاز در نشو و نما مانند 
تواند از دالیل ها، اسیدهای آمینه و ...( نیز میپروترین

ی پورگی و افزایش مرگ و تر شدن دورهاحتمالی طوالنی
 های غذایی کیست آرتمیا باشد.ها در رژیممیر در پوره

ها مانی پوره( میزان زنده2008وندکرخو و همکاران و
آرد  یپرهرا با تغذیه از تخم شب .pygmaeus Mبرای 
 40/71درصد و با تغذیه از کیست آرتمیای خشک  70/85

با نتایج تحقیق حاضر نزدیکی  که درصد گزارش کردند
مانی در کیست آرتمیا در تحقیق دارد. تفاوت درصد زنده
تواند ناشی از تفاوت در می الذکرحاضر از تحقیق فور
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( و یا احتماالً به دلیل متفاوت A. franciscanaآرتمیا وی گونه
از لحاظ ترکیبات شیمیایی بوده های غذایی بودن رژیم

( در 2010کلرک وهای وندکرخو و دیهمچنین یافته است.
 .pygmaeus Mسن شگارگر های مانی پورهزندهمورد میزان 
درصد با  10/89ی آرد پرهم شبهای مختل  تخدر تراکم

 نتایج تحقیق حاضر مشابهت نزدیکی دارد.
 

هرای  بررسی تأثیر رژیم غذایی برر برخری از فراسرنجه   
 .pygmaeus Mسن شکارگر  یحشرات کامل نر و ماده
 یدهد که طول دورهها نشان مینتایج مقایسه میانگین

APOP داری باهم نداشتند در دو رژیم غذایی اختالف معنی
توانند طول وجود دارند که می متعددی(. عوامل 2وجدول 

 یو حشره ی پورگیدورهجنینی،  ینشو و نما یدوره
ثیر أهای شکارگر را تحت تکامل، باروری و زادآوری سن

قرار دهند. رژیم غذایی، دماهای باال و پایین و تأخیر در 
توانند زادآوری حشرات کامل را تحت گیری نیز میجفت

 یر رژیم غذایی بر میانگین دورهتأثیر قرار دهند. نتایج تأثی
در پژوهش حاضر به دلیل دیده ها وگذاری و تعداد تخمتخم

 2در جدول  ،(مدنظر بود های تفریخ شدهپورهنشدن تخم، 
نشان داده شده است. نتایج تأثیر رژیم غذایی بر میانگین 
 1طول عمر حشرات کامل و به تفکیک جنسیت در جدول 

 آورده شده است.

 

 .آرد و کیست آرتمیا یپرهتخم شببا تغذیه از  .pygmaeus Mانحراف استاندارد( سن شکارگر  ±های تولیدمثلی )میانگین فراسنجه -2جدول 

 آرد یپرهتخم شب کیست آرتمیا فراسنجه

 a14/67±4/35 (29)a65/48±3/37(18)* هادرصد تفریخ پوره

 a15/12±0/3 (25)a08/80±0/2(17) گذاری )روز(پیش از تخم یدوره

 a21/35±0/30 (25)b13/48±0/29(17) گذاری )روز(پیش از تخم یکل دوره

 b75/47±0/10 (25)a74/68±0/12(17) )روز( گذاریروزهای تخم

 b05/4 (25)a88/5(17) گذاری )روز(پس از تخم یدوره

 b43/51 (54/29)a70/53(35/18) نسبت جنسی

 باشد.*اعداد داخل پرانتز تعداد تکرارها می باشد.درصد می 5دار بودن اختالف در سطح احتمال ی معنیحروف غیریکسان در هر سطر نشان دهنده

 
( نسبت جنسی سن 2008و همکاران و الیکورسی 

 50±11/0 باقال یرا با تغذیه از شته .pygmaeus Mشکارگر 
گزارش کردند.  41±13/0 وتغذیه از گیاه( و بدون طعمه

(، در نتایج بررسی خود نسبت 2013موال و همکاران و
تخم تغذیه از را در  .pygmaeus Mجنسی سن شکارگر 

kuehniella E.، (Lepidoptera: Gelechiidae) و Tuta absoluta 
(Meyrick) و  2/49ترتیب به فرنگی دیسک برگی گوجه با

 ینتایج به دست آمده نشان دهندهاند که ذکر کرده 5/44
عدم تأثیرگذاری رژیم غذایی روی نسبت جنسی است که 
در تیمار مشابه تحقیق حاضر نیز این نتیجه حاصل شده 

 است. 

های ( میانگین تعداد تخم2008وندکرخو و همکاران و
ذیه از را با تغ .pygmaeus Mسن شکارگر  یتفریخ شده
عدد و با تغذیه از کیست  60/32±0/5آرد  یپرهتخم شب

عدد گزارش کردند. نتایج تحقیق  25±8/4آرتمیا خشک 
نزدیکی دارد. نتایج نشان ها با نتایج آنحاضر تا حدودی 

ای جایگزین قابل قبول داد که کیست آرتمیا یک منبع تغذیه
 های پرورش برایاقتصادی در حداقل بخشی از پروسه

pygmaeus M. باشد. می 
های میزان تخمدر مورد ( 2012نتایج تحقیق هلگرن و

 یها( و تفریخ تخمتخم گذاشته شده عدد 368وگذاشته شده 
 شرایطدر  .pygmaeus M( سن شکارگر تخم عدد 175و
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ساعت وتاریکی به روشنایی( با تغذیه از تخم  16:8 نوری
دهد که آرد و دیسک برگی توتون نشان می یپرهشب

باشد. نتایج این می درصد 5/47ها میانگین تفریخ تخم
-پژوهش با برخی از تیمارهای تحقیق حاضر متفاوت می

توان به متفاوت بودن کیفیت رژیم باشد. از دالیل آن می
جغرافیایی و میزبان گیاهی  یغذایی، شرایط محیطی، منطقه

  اشاره کرد.
ی در مااورد ساان  پژوهشاا( 2012اوجااا و همکاااران و 

آرد،  یپاارهبااا تغذیااه از تخاام شااب .pygmaeus Mشااکارگر 
زنبورعساال در شاارایط  یکیساات آرتمیااا خشااک و گاارده 
 یدرجاااه 25±2ودماااای  انااادآزمایشاااگاهی انجاااام داده 
 8ناوری   یدرصاد، دوره  70±20سلسیوس، رطوبت نسبی 

نارخ   هاآن. مطابق با نتایج (ساعت تاریکی به روشنایی 16:
 یپاره طول عمر افراد ماده در تغذیه از تخم شب باروری و

تاأثیر مثبات   این نتاایج  باشد. آرد باالتر از کیست آرتمیا می
یک نسل متوالی  حداقل یاستفاده از کیست آرتمیا در تغذیه

 بررسای دهاد. نتاایج   را نشان مای جمعیت این سن شکارگر 
(، وناادکرخو و 2012حاضاار بااا نتااایج اوجااا و همکاااران و 

( مطابقاات 2006کاسااتانه و همکاااران وو ( 2008ن وهمکااارا
را باه   ی تاازه هاا کیسات آرتمیاا   دارد با این تفااوت کاه آن  

دادناد در حاالی کاه در    صورت روزانه و یا هفتگی ارائه می
های تولیدی از کیسات آرتمیاا   این تحقیق برای کاهش هزینه

-در هر دو روز یک بار استفاده می ه،ماهیک ی خشک شده

 شد.
خود روی سن  های(، در بررسی2013و همکاران و موال
آرد و  یپرهتغذیه از تخم شبدر  .pygmaeus Mشکارگر 

به ترتیب فرنگی با دیسک برگی گوجهمینوز ی پرهشبتخم 
عدد در  1/3عدد و 1/48±7/10میانگین میزان باروری را 

و طول عمر ماده  /. عدد در روز(1عدد و 0/3±7/1روز( و 
نتایج به اند. که روز ذکر کرده 5/29±5/2و  0/22±5/2 را

این  گزارشدست آمده در تیمار مشابه تحقیق حاضر با 
 محققان نزدیکی دارد. 

 
 پارامترهای جدول زیستی
های پارامترهای رشد جمعیت سن مقایسه میانگین داده

 اند.نشان داده شده 3در جدول  .pygmaeus Mشکارگر 
جمعیت سن شکارگر در این  مقادیر نرخ ذاتی افزایش

بررسی نشانگر بیشتر بودن مقادیر نرخ ذاتی تولد و کمتر 
در آرد  یپرهتخم شب تیمار مرگ در بودن نرخ ذاتی

 مقدار بودن بیشتر. باشدمی تیمار کیست آرتمیا با مقایسه
 غذایی رژیم یک روی شکارگر جمعیت افزایش نرخ ذاتی

 بلوغ از قبل مراحل بیشتر بقای جمله از دالیل متفاوتی
هر  توسط شده گذاشته تخم تعداد شکارگر، بیشتر بودن

 آن از تغذیه در نشو و نما یدوره بودن کوتاه و ماده فرد
  .غذایی دارد رژیم

نرخ خالص تولیدمثل و نرخ ذاتی افزایش جمعیت دو 
 .نداشاخص مهم در ارزیابی دشمنان طبیعی معرفی شده

اند که بر این عقیده زیستیبسیاری از محققین کنترل 
دشمنان طبیعی زمانی مؤثرند که با در نظر گرفتن سایر 

ها حداقل برابر یا ها، نرخ ذاتی افزایش جمعیت آنویژگی
 (. 1974بیشتر از آفت باشد وجکسون و همکاران 

 .آرد و کیست آرتمیا یپرهبا تغذیه از تخم شب .pygmaeus Mندارد( سن شکارگر انحراف استا ±)میانگین  های جدول زندگیفراسنجه -3جدول 

 آرد یپرهتخم شب کیست آرتمیا های جدول زندگیفراسنجه

)نرخ خالص تولیدمثل 
0R) (60)* فرد( /)تخمb43/70±2/10 (60)a29/12±2/18 

T)متوسط مدت زمان یک نسل   a53/66±0/36 (60)a33/93±0/35(60) )روز( (

)نرخ ذاتی افزایش جمعیت 
mr) )(60) ) بر روزb006/06±0/0 (60)a005/08±0/0 

)نرخ متناهی افزایش جمعیت   b007/07±0/1 (60)a005/08±0/1(60) ) بر روز( (

GRR)نرخ ناخالص تولیدمثل   a94/14±3/19 (60)a45/53±3/21(60) فرد( /)تخم (

 باشد.*اعداد داخل پرانتز تعداد تکرارها می باشد.درصد می 5 دار بودن اختالف در سطح احتمالی معنیحروف غیریکسان در هر سطر نشان دهنده
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شااکارگر روی یااک  mrو بااه ویااژه  0R باااالی مقااادیر
تار باودن آن رژیام    رژیم غذایی مشاخص نشاانگر مناساب   

باشاد. نتاایج باه دسات آماده      غذایی برای آن شاکارگر مای  
تواناد در  مای آرد  یپاره تخم شب نشان داد که رژیم غذایی

 بهبود و افزایش بقا و زادآوری سن شکارگر مؤثر باشد. 

 Tو  mr ،0R( در نتایج خاود  2013کاران وموال و هم
 یپاره تخم شاب تغذیه از در را  .pygmaeus Mسن شکارگر 

باه   در شرایط آزمایشگاهی یکسان باا تحقیاق حاضار،   آرد 
تخاام بااه ازای  03/20±55/0باار روز،  07/0±001/0ترتیااب 
این پژوهش با نتایج اند. روز ذکر کرده 31/40±12/0فرد و 

هاای حاصال را   باشاد. تفااوت داده  تحقیق حاضر مغایر می
 ، کیفیات طعماه و  روش انجاام آزماایش   تاوان ناشای از  می

هاا براسااس جادول    هاا وآناالیز داده  تفاوت در تخماین داده 
 زندگی تک جنسی( دانست.

)ای مرحله-سنی یامید به زندگی ویژه xje کل مدت  (
و  xرود هر فرد با سن دهد که انتظار میزمانی را نشان می

زنده بماند و با افزایش سن کاهش پیدا  jرشدی  یمرحله
 (. 2006کند ویان  و چی می

منحنی امید به زندگی این سن شکارگر با تغذیه از دو 
 1آرد و کیست آرتمیا در شکل  یپرهرژیم غذایی تخم شب

شود، با می طور که در شکل دیدهآورده شده است. همان
افزایش سن امید به زندگی شکارگر به صورت یکنواختی 

یابد. در بررسی حاضر امید به زندگی یک فرد کاهش می
در تیمار  .pygmaeus Mسن شکارگر  یتازه متولد شده

ر کیست آرتمیا، تیما و در 62/46آرد،  یپرهتخم شب
 روز برآورد شده است.  10/38

 روزهای یک از هر در زندگی امید که این به توجه با

) سنی یویژه بقای از متأثر زندگی xl  و نظر مورد روز در (
 مقدار بودن بنابراین کمتر باشد،می حشره عمر طول نیز
 غذایی رژیم در زندگی روزهای از یک هر در پارامتر این

رژیم غذایی  در مشابه روزهای با مقایسه در کیست آرتمیا
 رژیم این کمتر تأثیر نشانگر تواندمیآرد  یپرهتخم شب

باشد که با نتایج  شکارگرسن  این عمر طول و در بقا غذایی
  ب(. -2وشکل  خوانی دارد( هم2012اوجا و همکاران و

)با توجه به منحنی  xm گذاری با تغذیه از ، شروع تخم(
بوده  49و پایان آن در روز  29آرد در روز  یپرهتخم شب

شروع و پایان  30گذاری در روز و در کیست آرتمیا تخم
 یال  و ب( که طول دوره 2بوده است وشکل  48آن روز 

-گذاری با تغذیه از تیمار اول بیشتر از تیمار دوم میتخم

ای تخم کیفیت باالی تغذیه یشان دهندهباشد. این نتیجه ن
 .باشدآرد نسبت به کیست آرتمیا می یپرهشب

ارزش تولیاادمثلی و
xjV  سااهم یااک فاارد در هاار ساان و )

مشخص در باه وجاود آوردن نسال بعادی اسات       یمرحله
ای باا  مرحله-ارزش تولیدمثلی سنی (.2008وآتلیهان و چی 

کند. بر این مبناا، بارای   به افزایش میآغاز تولیدمثل شروع 
یک فرد تازه متولد شده، مقدار ارزش تولیدمثلی بارای ایان   

 آرد و کیسات آرتمیاا   یپرهتخم شبسن شکارگر در تیمار 
مقادیر به دسات  به دست آمد است.  07/1و  08/1به ترتیب 

دهد که افاراد مااده در تیماار    آمده از این بررسی نشان می
بیشاترین   31آرد و کیسات آرتمیاا در روز    یپاره تخم شب

ال  و ب(.  3مشارکت را در تولید نسل آینده داشتند وشکل 
توان در هر مرحلاه جمعیات   گیری از این پارامتر میبا بهره

بینی کرده و در صورت نیاز اقدام باه  آینده شکارگر را پیش
 تقویت دشمن طبیعی در زمان الزم نمود.

 گیری کلینتیجه
به اهمیت کنترل آفات بر پایه اصول اکولوژیک، با توجه 

کاهش میزان مصرف ساموم و در نتیجاه کااهش آلاودگی     
-و ارایه شایوه  زیستیهای محیط زیست، استفاده از روش

-های جدید پرورش انبوه دشامنان طبیعای باه طاور چشام     

باشد. در این میان سن شاکارگر  حال گسترش می گیری در
M. pygmaeus طبیعاای کارآمااد در اغلااب  از جملااه دشاامنان
باشد که نقش بسیار مهمای در  ای میهای گلخانهاکوسیستم
 .  های کنترل زیستی دارندبرنامه
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) ایمرحله-سنی امید به زندگی -1ل شک xje  )ب(. و کیست آرتمیا )الف( آرد یپرهبا تغذیه از تخم شب .pygmaeus M سن شکارگر (
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) سنی یمانی ویژهنرخ زنده -2ل شک xl )ای مرحله-سنی ی، باروری ویژه(

xf )سنی  ی، زادآوری ویژه(
xm )سنی  یو باروری ویژه (

xxml  .(ب)تمیا رکیست آو  (الفآرد ) یپرهاز تخم شببا تغذیه  .pygmaeus Mسن شکارگر  (
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)ای مرحله-سنی ارزش تولیدمثلی -3ل شک

xjV   )ب(. و کیست آرتمیا )الف(آرد  یپرهبا تغذیه از تخم شب .pygmaeus Mسن شکارگر  (

 

های غاذایی مختلا    رژیمتأثیر  گیاین بررسی چگوندر 
ماورد   .pygmaeus Mهای زیستی سن شکارگر فراسنجهدر 

تاا بتاوان باا شاناخت ایان سان       بررسی قرار گرفتاه اسات   
-از آن در برناماه و  پرداخات به پرورش انبوه آن  ،شکارگر

ایان پاژوهش نشاان    . نتایج کردهای کنترل زیستی استفاده 
 یرژیم غذایی بار طاول دوره  ثیر أتدار بودن معنی یدهنده

ها، میاانگین زادآوری و طاول عمار    مانی پورهپورگی، زنده
اسات. همچناین    .pygmaeus Mحشرات کامل سن شاکارگر  

آرد سبب کاهش  یپرهنتایج نشان داد که تغذیه از تخم شب
عمر حشارات  پورگی، افزایش باروری و طول  یطول دوره

شاود. بناابراین   کامل در مقایسه با تیمار کیست آرتمیا مای 
داده شاد.  تار تشاخیص   جهت پرورش سن شکارگر مناسب
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 ،آرد یپاره شاب تخام  ولی در صورت عادم دسترسای باه    
آرتمیاا   تبا کیس جمعیت این سن شکارگرتداوم و نگهداری 

 .باشدپذیر مینیز امکان

 سپاسگزاری
ت تکمیلاای دانشااگاه  از بخااش پااژوهش و تحصاایال 
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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. 
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