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 چکیده

 :Eurygaster integriceps Puton (Hemipteraمایت پشماانیطپیبد انپگا پ نات پپپپپپزنبورهای پایرززتووتداتپم ازپززپ  ازپپپپ 

Scutelleridae)گاازتنپشرپکنوایآپ طپشزرناتزپززپ دایطپزتا پایرززتووتداتهیرپزنباورپپپپپپپپبیمنتپکهپنقشپباهپ نپTrissolcus grandis 

(Thomson) (Hymenoptera: Platygastridae)کهپایزکنشپوپفیزوزننپبدشاوی پشرپگا کپکشاورپشزرشرپبایز پبیرگانپز ایپشوپپپپپپپپ
متزپشرپزت پرزگویپزبوتزپز یپگهپمتتپپزنو یبر پبیپایرز ویهی پزتسونپوپرمتپجا دتپایتتزرپ پنوعی لپمتتپنورپوپشوره

گاایعتپپ16 پنااور پ%پوپشوره50±پ10رپریوبااتپنساابنC°1±26لااوک دپشرپش اای پپ706وپپ5/1412رپپ5331نااورپ وواایوتپ 
جاپنای پاایلوپوپپپایتتزرپبهرومنیتنپوپهشتپگیعتپمیرتکنپ ورشپ  یل هپقیزرپ یفتزپشرپمای نپایرز ویهی پرمتپجا دتپ

شزر پبد پمتتپنورهای پ  وفا پپپشزر پ شیهتهپمتزپززش ور پکلپگیزنهپنداپزاوالفپ  نننیایلوپمولدت ثلرپمویوتپ  نن
گیعتپمایرتکنپ:پرومانیتندپشرپمایزت پپپپپ14:10وپ12:12رپ10:14 پنور پ میرتکنپ  فقرپعالوهرپز یپچ یرپشورهنشیطپشزشزپبه

شزرپ شایهتهپماتپوپموایوتپباد پمدایرهای پپپپپپ یل هپقیزرپ یفتزپشرپمای نپایرز ویهیپزاوالفپ  نن یبتپ ز یتشگیهنپ ورشپ 
 پشزرپبوشزپنویتجپزت پبیرگنپنشیطپشزشپکهپز یپماتتپناورپوپشورهپپ  ننپ10:14بیپمدایرهی پمیرتکنپ  فقپوپپ12:12وپپ14:10

بیماتپوپزتا پپپشزررپولانپشرپ مااواپزناتیپ انپپپپنانپ  پT. grandisنور پرو پایرز ویهی پزتسونپایرززتووتدتپم زپگ پ نت رپ
لوک پبایپمیددایپزناتیپشرپپپپپ5000موزنتپشرپروزهی پبفنتپوپکومیهپوپحونپمیرتکنپ  فقرپتیپبیپنورهی پکزپوپزتیشپمیپحشیهپ ن

پایرز ویهی پزتسونپف یلدتپیبد نپاوشپرزپزنمی پشهتز

 هی پزتسونپعوز لپغدیزنتهرپ  یرهرپرژتزپنور جتوآپزنت نرپپی:واژه های کلید
  

 مقدمه
 پمیدداایزتپمااتتپ طپشرپبااد پعوز االپغداایپزنااتهپنااورپوپ

هاای پزتسااونرپنشااوونای پفاایش پوپ حد اانرپشرپف یلداات
موزنتپز ی ذزرپبیمتزپز ایپناورپپپزنوشیرپ وض نپحشیزتپ ن

اصوصپززپنظیپفووایتوشتسزپوپمیددیزتپیاوآپروزپوپپبه
مبپشرپنشوونای پحشیزتپززپنظیپموق پرماتپوپزتمایشپپپ

 پیپم تزشپنسلپگایننهپ پشتیاوز پوپشرپنودمهپمیدد یحفه
پدزپChen et al., 2012حشیزتپنداپزهادتپشزرشپ 

 پشرپحشیزتپ یننتپگایتیپجاینورزطرپبساوهپباهپ وناهپپپپپ
پ داای رپهاای پفاایش پززپجافااهپجوااتحشاایهپمااای پف یلداات

رتاا پوپحوانپپپوجو پ دابیطپج تپمیذتاهپتایپم ازپپپجست

هی پ  دننپززپهی پنرو پبیپنظزپایصنپشرپگیعتف یلدت
پروزپوپشرپرزب ااهپباایپنداایزپنااور پحشاایهپزنماای پپپماابینه
ز پمیددایزتپیاوآپپپ دیشزپززپییفپشتگایپشرپهایپ ن قاهپپپ ن

روزپبیعک پحیزرتپوپریوبترپبیز پهیپفصافنپززپگایآپپپ
 پنوگااینیتپ طپباایپزفااازتشپعاای پ یبااتپزگااتپوپشز نااه

دزپایگاا پ1386مااوشپ ماامیعنپجییزفداایتنپزتاایشمیپ اانپ
یصپرو پ پناور پززپلحایاپز ایزتپااپپپپحشیزتپباهپشورهپ

پرفواایررپرمااترپمااکلرپمولداات ثلپوپشتاایاوزپزتاا پ و ااو پرزپ
نااور پز اایپقااو پرو پبیااانپپپ پرگااینتپکااهپشورهپ اان

کناتزپموزتا پپپعافکیشهی پفداتولژتکنپزگیگانپزعاایآپ انپپپ
جییزفدیتنرپبدولژ پفصفنرپرمترپماکلرپگاواتپوپگایزپپپپ

mailto:P.benamolaei@tabrizu.ac.ir
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بتطپوپرفویر وجوشزتپجینور پبهپیورپعادقپمحتپماث دیپپ
پدزپBeck, 1980  دینتپ پنور پقیزرپ ن پشورهرتوزپروززنه

رتوزپظ اورپپپدFantinou et al., 1998فینودنوپوپهاکیرزطپ 
ایرززتووتداتپپپTelenomus busseolaeپ Gahanحشیزتپکی الپ

هاای پرزپشرپرژتاازپSesamia nonagrioides Lefebvreم اازپ
ماایرتکنپ  وفاا پباایز پایرززتووتدااتهیپ ااورشپپ-روماانیتن

حشیزتپکی لپ نایپوپ ایشهدرپشرپپپبیرگنپقیزرپشزشنتزپظ ورپ
میرتکنپ ورشپ ز یتشپ شیهتهپپ-هی پرومنیتنمای پشوره

 پمترپهاپومیننپبد پظ اورپحشایزتپکی الپنایپوپ ایشهپپپپپ
های پپنیهایپشرپماای پشورهپپپز ایپپایرززتووتدتپوجاوشپشزماترپپ

هایپظایهیپماتنتزپپپپگیعتپزوشمایپززپ ایشهپپپانجمیپپشونور پ
زنبورهای پپکاهپپ نشیطپشزشنتدپ1379ز دی  یفنپوپهاکیرزطپ 

شرپایرززتووتدتپم زپگ پ نات پپپTrissolcus grandisپ  یشه
گایعتپمایرتکنرپپپپ12گیعتپرومنیتنپوپپ12 پنور پشوره

ولانپپپهساونتپرتاا پپروزپقایشرپباهپم ازپپپشرپگیزگیپمبینه
گیعتپمیددیپپ24شرپیوآپ رتا پزنبورهی پ یشهرفویرپم ز

مایپپپ20 پرومانیتنپپکهپشرپزوزتالپشورهپیور نشیطپشزشرپبه
شرصاتپوپشرپپپ25مایپپپ10 پمیرتکنپشرصترپزوزایپشورهپ30

رتاا پر پشزشپپ پرومنیتنپحتزکثیپ دازطپم ززوزایپشوره
پ یلدا پرتا پکیشهپبوشنتزپف دزپهیپم ز%پ یشه70کهپحتوشپ

 Malik, 2001تا پمایپاانجپپپپز ایپگا پ دابایطپپپپپبیپبیرگنپد 
دپمیرتکنپکی لپوپرومانیتنپکی الپپ  پنور پوپشورهروزهدپ
 Pectinophoraپایرززتودسااازپکااای پگااای پانباااهپپرو پ

gossypiella (saunders)پموگااا پTrichogrammatoidea 

bactrae Nagarajaپگ پ دابایطپوپشورهپپ یفتپکهپنودمهرپ 
موزنتپنقشپ  اانپشرپایرززتودسازپوپنشاوونای پپپپنور پ ن

یاور پکاهپپپشزماوهپبیماترپباهپپپایرززتووتداتپشرپ ارعاهپپپزت پ
 پهای پتا پتایپشوپروزهپپپم ازپپبدشویت پایرززتودسازپرو پ

رومنیتنپکی لپ باتپماتزپزتالهانپبایلو پوپپپپپپشرپ دابیطپو
ماث دیپگاهپ ویدایپپپپپدZilahi-Balogh et al., 2006 هاکایرزطپپ

 پنااور پوپش اایپرزپرو پکاایرزتنپشوپپپمااتتپنااوررپشورهپ
پEncarsia formosa Gahanپایرززتووتدتپگاودتبیل پ ف یناهرپپ

  یل اهپپپEretmocerus eremicusپRose and Zolnerowichوپ
کیشنتپکهپ دازطپایرززتودسزپهیپشوپایرززتووتداتپپوپ ازرشپ
W/mشرجهپشرپمتتپناورپباینپ پپپ24شرپش ی پ

دپ112-114پ2
دپحتوشپشوپبیزبایپبدشاویپززپپپگیعتپ16:8 پنور پ وپشوره

W/mمدایرپبیپماتتپناورپکازپ پپپ
 پناور پپدپوپشوره214-12

 and Reznik پدپباوشزپرزندا پوپوز دنایپپپگیعتپ8:16کومیهپ 

Vaghina, 2007پهاای ایرززتوااهپمااتطپم اازپپدSitotroga 

cerealella (Olivier) موگا پپپTrichogramma principium 

Sugonyaev & Sorokinaپنور پ  وف پرزپشرپهوتپشورهپ 
پد21:3دپوپ 18:6درپ 15:9درپ 12:12درپ 9:15درپ 6:18درپ 3:21 

 ماایرتکن:پروماانیتندپ ااورشپزرزتاایبنپقیزرشزشنااتزپپگاایعت
 پزنبورهی پ یشهپوپ و یقبپ طرپمشاکدلپوپپبیرور پبیلقوه
 پناور پنباوشزپشرصاتپپپپهایرپوزبساوهپباهپشورهپپپمکی لپم ازپ

پ6-12 پناور پبایپپپهایپهایتنپکاهپشرپشورهپپبدشوی پززپ یشه
هیتنپبوشنتپنسبتپبهپ یشهپگیعتپرومنیتنپنشوونایپکیشه

وپپ18:6دپوپروزبفنااتپ 3:21روزکوماایهپ هاای پکااهپشرپشوره
رتاا پماتنتزپپپدپنشوونایپکیشهپبوشنترپ وفقپباهپم ازپپ21:3

 پ  کوگانپبایپپپپرتا پرزب اهپ پادشپززپم ز دینگد پشوره
 Greenberg et پطفووایتوشپنشیطپشزشزپ یتنبای پوپهاکایرزپپ

al., 2008هاااای پرو پبیااااانپوتژ اااانپز   یل ااااهپد
ززپجافاااهپپ Anthonomus grandis Bohemanزتساااون

 پناور پ  وفا پپپنشوونایرپبقیپوپمولدات ثلپشرپاانجپشورهپپ
گاااااااایعتپدپ0:24دپوپ 10:14درپ 12:12درپ 14:10درپ 24:0 

پ ماایرتکن:پروماانیتندپزنماای پشزشنااتپوپ شاایهتهپکیشنااتپپپپپ
مایرتکنپپپ-هی پرومانیتنپهیتنپکهپمحتپمیزت پشوره یشه

هیتنپکهپشرپمیزت پمایرتکنپکی الپپپنشوونایپکیشنتپززپ یشه
پماایپپماانیتنپکی االپبوشنااترپبقاای پبدشااوی پززپم اازپتاایپرو
وپپ24:0هی پناور پبفناتپ پپ پکی لپشزمونتزپشرپشورهحشیه
شزرپبدشاویپباوشپوپپپیاورپ  نانپپدرپم تزشپنویجپ یشهپباهپ14:10

ماایپززپشزرپکوماایهیااورپ  ناانهاایپبااهز اایطپنشااوونای پ ط
وپپ0:24هاای پنااور پکوماایهپ پهاایپشرپشورهنشااوونای پ ط

شرپدپChen et al., 2012 هاکاایرزطپدپبااوشزپچاا پوپپ10:14
های پناور پ  وفا پوپش ای پپپپپ ازرشپاوشپبهپمث دیپشوره
شتایاوزپمولدات ثفنپپپپرتا پوپزلقی ایتد پبیپنشوپوپنایرپم ز

زماایرهپپHabrobracon hebetor (Say)زنبااورپایرززتووتدااتپ
پهای پدپفیزگانمهپ1392زنتزپاورعسگی پوپهاکایرزطپ پکیشه
 Carpoglyphus lactis اشاپپ  پ داوهپکناهپپزنت نپجتوآ

(L.) پمایرتکنپپناور پپ شورهپگاهپپشرپنایطپپ  اایپپرو  رزپ
پرومانیتندپ اورشپپپ: میرتکنپ16:8کی لپوپپرومنیتنپکی لر
رپ (rm)جا داتپپزفاازتشپپنای پازمانپپشرپقیزرشزشنتپوپپبیرگن
نسالپپپتا پپز یطپرپ ووگ  (λ)جا دتپزفازتشپ ونیهنپنی 
(T)پنور پزااوالفپ  نانپشزر پ شایهتهپپپپبد پگهپشورهپ 
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پمنیگانپزنباورپپ پزتساتپدپبیپ  یل ه1393کیشنتزپعبت پ 
پرپمواااایومنپرزپکااااهپشرپT. djadetshkoe (Rjachovsky)پ

هی پرفویر رپنسابتپجنسانپوپجاتوآپزنات نپشرپپپپپوزکنش
جا دتپشوپگیآپ واوزلنپ شایهتهپنااوشرپباهپماتتپناورپپپپپپپ

پ وویوتپشرپشوپگیآپ ز یتشپنسبتپشزشز
 پهاای پچناات پز اایپشورهمیمداابرپشرپااژوهشپباهپزتاا پپ

نور پرو پحشیزتپ  وف پ  یل هپمتهپولنپزتا پز ایزتپپپ
رو پایرززتووتدااتهی پم اازپگاا پ ناات پماایکنوطپبیرگاانپ

-دپزمیره1375اورپنشتهپزگتزپمن یپشرپت پ ازرشپ زتیزنن

ز پززپفصلپماتهپپشرپشورهپ T. grandisز پبهپف یلدتپزنبور
-روزپناانپیعتپشرپمابینهپگپ13 پنور پکاویپززپکهپشوره

شرپزتاا پبیرگاانپمااث دیپزتاا پشوپعی االپرپبیمااتزپززپزتاا پرو
پ پناااور پرو پناااورپوپشورهپ حد ااانپت نااانپماااتتپپ

شرپمایزت پپپT. grandisهی پجتوآپزنات نپزنباورپپپایرز وی
 ز یتشااگیهنپ ااورشپ  یل ااهپقیزر یفااتپوپنشااوونایرپپپپپ

پزنبورپ ورشپنظیپبیرگنپمتزززش ور پوپیوآپعایپ
پ

 اهمواد و روش
 آوری و پرورش میزبان )سن گندم(جمع

حشاایزتپکی االپگاا پ ناات پااا پززپرتاااشرپزوزگاا پپپ
ززپ ازراپ نات پروگاویهی پپپپ1395فیورشت پوپزرشتب شتپ

 ور پوپزییزفپم یگویطپورز د پشرپزگویطپم ایزطپجاا پپ
ااماکنپشزنشاگیهپپپ پ یوهپ دیهبهپتکنپززپوزحتهی پ ف ینه

پ%پوپ55±10رپریوبااتپنساابنپپC°4±25مبیتاااپباایپش اای پپپ
گاایعتپماایرتکنپپ8گاایعتپروماانیتنپوپ16 پنااور پشوره

های پگا پ نات پج اتپپپپپ ور پم ز نوقلپمتنتزپبیز پجا 
هاایپشرپظاایوفپهاای پ ااورشپنظاایرپگاا پزنماای پ ز اایتش
عاتشپپپ30 ویپبیپمیزکزپگینونپ25×17×7االگودکنپبهپزب یشپ

 پشرپهیپظیفرپایورشپشزشهپمتنتزپشرپقساونپززپشربپزتاپ
 پماور پپظیوفپبیز پم وتهپگورزانپزتمیشپوپبایپایرچاهپپ

هیپوپزتمایشپریوباتپشرپپپ پگ اومینتهپمتپوپج تپمیذته
 پ ییاوبپپز پانباهپشزالپظیوفرپززپ نات پاشا پوپمکاهپپپ

 هیپکیغذهی پمایپرتا پگ زگوویشهپمترپهاچند پبیز پم ز

متهپبهپمکلپبایشباطپشرپکا پظایوفپقایزرپشزشهپماتنتزپپپپپپ
پهایپباهپیاورپروززناهپپپپپموگا پگا پپهی پ ذزموهپماتهپپم ز
 اذزر پوپپهی پزصفنرپمفه ور پوپبیز پزنمی پ ز یتشجا 

 ور پزنبورهی پایرززتووتدتپ ورشپنظایپززپ اازراپپوپپپجا 
پهیپ ورشپزگوویشهپقیزرپ یفونتزپپپپپپپپپپپپپپمکثدیپ ط

 
 T. grandisآوری و تکثیر زنبور پارازیتویید جمع

ایرززتووتداتپوپمنیگایتنپپپ ور پزنبورهای پپبیز پجا 
هاای پم اازپ قااوزتنپبااهپزب اایشپ پ ااورشپنظاایرپززپمفااه ونااه

گینوداویرپبهپرنگپگباپوپزرشپکهپبهپمکلپ ثفا پمایپپپ10×5
نااترپزگاوویشهپمااتزپباهپزتاا پصاورتپکااهپب ااتپززپپپپهپبوشماتپ

هایپشرپپچسبینتطپچنتپشگاوهپم ازپشرپشزاالپهایپمفاهرپمفاهپپپپپپ
 نت پبهپهی پ پقیز ف پمبیتاپرو پبومه ازراپ نت پ ن قه

 واای پزنو اایتنپگااینونپ30 واایپززپهاازپوپشرپپ10 پفیصاافه
 ور پوپبااهپهاایپنصاابپوپب ااتپززپتاا پهووااهپجااا پاومااه

های پایرززتواهپپپ ز یتشگیهپ نوقلپمتنتزپگپ پشگاوهپم ازپپ
 پشزمو پرنگپگدیهپوپبایز پجتزگایز پوپپپمتهپبهپوزگ ه

هی پ ز یتشپقیزرپشزشهپمتنتپوپشرپموکد پشرپشزالپلولهبه
رپریوباتپنسابنپپپC°2±26میق پرمتپبایپش ای پپپشزالپت پز

گاایعتپروماانیتنپوپهشااتپپ16 پنااور پ%پوپشوره5±50
هیپبیز پعاالپپ پلولهشزر پمتنتزپشهینهگیعتپمیرتکنپنگه

ز پانباهپپم وتهپوپهاچند پجفو دی پززپفیزرپزنبورهیپبیپمکه
پماتهپپرجیهیرپزنبورهی پااپ ستوشپمتزپا پززپمویت پم ز

پگااایز پشرپمنیگااایتنپوپب اااتپززپتااا پنسااالپاااایلوپپ
های پزصافنپزگاوویشهپماتنتزپزنبورهایپشرپیاوآپپپپپپپ ز یتش

   ز یتشپبیپق یزتپرتاپعسلرپمیذتهپمتنتز

 تیمارها و شرایط آزمایش  
 ز یتشپز یپمتتپنورپشزالپگهپزمیقا پرماتپبایپگاهپپپپپ

لوک درپش ای پپپ706وپپ5/1412رپ5331متتپنورپ وویوتپ 
C°1±26پ16:8 پناور پپ%پوپشوره50±10نسابنپپپرپریوبت

زنمای پپپF2گیعتپ میرتکن:پرومنیتندپبیپزنبورهای پنسالپپپ
های پپمتزپمتتپنورهای پ ووایوتپبایپمنظادزپم اتزشپن ا پپپپپپ

 دای پپهای پرماتپوپگاپ پزناتززهپپپپروم پشرپشزالپزمیق 
پTES 1339 وایپپمتتپنورپشزالپزمیق پبایپشگاوگیهپلاوک پپپ

پزنمی پ یفتزپپ
 پناور پپشورهپ پناور پبایپچ ایرپپپ ز ایتشپز ایپشورهپپ

گایعتپپپ10:14رپ12:12رپ14:10  وف پ میرتکن:پرومنیتندپ
پC°1±26وپمیرتکنپکی لپشروطپچ یرپزمیق پرمتپبیپش ی پ
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%پزنمی پمتزپبایز پزتا پ ز ایتشپپپپ50±10وپریوبتپنسبنپ
پ ورشپزگوویشهپقیزرپ یفونتزپF4زنبورهی پنسلپ

باهپ اتتپپپشرپهیپشوپبیرگنرپزبوتزپم تزش پشگاوهپم ازپپپ
روزهپشروطپ پبایرورپتا پپاودیرپچنتپ ایشهپشرپزگیعتپپ24

هی پرمتپ ذکورپقایزرپشزشهپماتزپب اتپززپتا پهوواهپپپپپپزمیق 
های پپهای پایرززتواهپماتهپشرپلولاهپپپپهیپبیزشتاتپوپم ازپپم ز

 ز اایتشپقاایزرپشزشهپمااتنتپوپماایپز اایطپمواایت پشرپهااایطپپ
هیپنگ تزر پمتنتزپز یطپایوجپزنبورهایپ باتپماتزپپپپزمیق 

 ایشهپپپ30یاورپمصایشفنپپپههایپباپپا پززپمویت پززپ دایطپ طپ
های پ ز ایتشپپپزنو یبپوپهیپت پبهپهایزهپت پنیرپباهپلولاهپپ

جتز ینهپ نوقلپماتنتپوپمایپایتایطپعاایپ ایشهپهایپروزپشرپپپپپپپ
 پ دابایطپشرپزاودایرپپپگیعتپ  د پم تزشپکیفنپم ازپمایزهپپ

 پ پناای پحافااههاایپقاایزرپشزشهپمااتزپبیزگاای پبدشاادنه ط
 ناوززشپبنایبپپپ پگننپایرززتووتداتپپ پوتژه پگیزنهروززنه
 پزوآپ ز یتشپروززنهپچ یرپشگوهپم ازرپپدرپشرپهووه1387
گو پشوپشگوهپم ازپوپپ پ پشو پگهپشگوهپم زرپهووههووه

ب تپززپ طپمیپایتایطپ ز ایتشپتا پشگاوهپم ازپشرپزاودایرپپپپپپپ
زنبورهی پ یشهپقیزرپشزشهپمتزپبدستپوپچ یرپگیعتپب اتپپ

ز ایطپپ پ ز یتشپشتگی پمیپهیپبیشزموهپمتهرپشرپلولهم ز
هاای پ ااذکورپپ پعالتاازپایرززتودساازپشرپزمیقاا پ شاایهته

 پنگ تزر پمتنتزپبتت پمیمدبپ دازطپایرززتودسازپروززناهپپ
هاایپزنبااورپشرپهاایپروزپباایز پمااای پمکیزرهاایپشرپمااای پپپپ
مدایرهی پ ورشپ  یل هپشرپهایپشوپ ز ایتشرپماایرشپوپپپپ
زیالعیتپحیصفهپ بتپ یشتتزپهاچند پنسبتپجنسانپنوایجپپپ

زنت نپهایپ ایشهپ باتپماتزپشرپماای پپپپپپ وولتپمتهپشرپیوآپ
 پزنبورهیرپت پق  هپکیغذپ غشوهپباهپپمدایرهیپج تپمیذته

 پ ز یتشپقیزرپهی پرتاپعسلپرقدقپمتهپشزالپلولهق یه
پزوپروززنهپبیزشتتپوپشرپصورتپندیزپممتتتپمتپ یفت

 
زنههدگی تولیههدمثلی زنبههور  هههای جههدولی مطالعههه

 T. grandisپارازیتویید 
 پناور پوپماتتپناورپرو پپپپشورهبیز پبیرگانپز ایپپپ

هاای پزناات نپمولداات ثفنپایرز ویهاای پجا دواانرپززپجااتوآ
 پمولداات ثلپوپهاای پگاایزنهزگااوویشهپمااتپوپگااپ پناای پ

هایپپهی پرماتپجا داتپایتاتزرپبایپزگاوویشهپززپ طپپپپپفیزگنمه
پپزدCarey, 1993 and 2001  پ یشتتنت حیگبهپ

درپبقایپشرپپx+5/0هی پگا پ دایننپ پپبیپزگوویشهپززپگووط
رپدLxبقایپباد پشوپ ایوهپگاننپ پپپپدرپlx  پگاننپپ غیزپهیپرشه

م تزشپروزهیتنپکهپزنبورهیپب تپززپدرپdxموزت پگننپمفویتپ 
رپز داتپزنات نپپپدex دپوپز دتپزنت نپTxزنتپ زنتهپ ینتهپxگ پ

پرپمماتاهپدCarey, 1993 کی پیبقپروشپدپe0شرپگ پصویپ 
وپمحفداالپمفواایتپوپبقاایپصااورتپ یفااتزپهاچنااد پ قاایشتیپ

ج تپقضیوتپشرپ اورشپناواپ نحنانپبقایپززپپپپپپدH پ نویوان
پشگتپ  ت: پزتیپبهرزب ه

پ  یشله پ]1[  پ پ پپ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ Hپپپ =
∑ exdx

ω
x=0

e0
پپپپپپپپپپپپپ

میمدبپزت پکادتپبهپ5/0میپززپمیرپ سیو پوپبدش قیشتیپکز
زوآپ  حتبدرپنواپشو پوپنواپهی پبقی پنواپ  یفپ نحنن

پبیمنتزگو پ  ق یدپ ن
پنی فیزگنمه پمی ل پمولدت ثفن پروززنههی   پهی 

پهیپ پموگ  پمته پ ذزموه پم ز پم تزش پ  دینگد  مولدت ثل
پنی  پشرپروزدر هی پمولدت ثفنپشرپیوآپعایپ وجوشپ یشه

زنتهپ نی پنیایلوپززش ور پوپنی پایلوپززش ور درپبیپ
 یشتتپ حیگبهپپMxوپپLxدرپx+5/0 پهی پزگوویشهپززپگووط

 Carey, 1993پدز

 های جمعیت پایداری فراسنجهمحاسبه
 ,Careyبایرور پ پپ-های پزنات نپپبیپزگوویشهپززپجاتوآپ

جا دااتپایتااتزرپماای لپناای پازماانپپهاای درپفیزگاانمه1993
رپنی پدλدرپنی پ ونیهنپزفازتشپجا دتپ rmزفازتشپجا دتپ 

درپR0 رپناای پمولداات ثلپااایلوپدGRR مولداات ثلپنیااایلوپ
درپ دینگد پز یطپت پنسلپDT تتپشوپبیزبیپمتطپجا دتپ 

 Tدرپنی پازمانپمولاتپ پپbدپوپنای پازمانپ ای پ پپپdدرپبای ورشپپ
 متنتزپپ

 برآورد عدم قطعیت 
بی ورشپوزرتاین رپا ای پزگاوینتزرشپوپعات پق  داتپپپپپپ

پدMeyer et al., 1986 پجکنایت پهیپبیپزگوویشهپززپروشپشزشه
زت پروشپشرپچنتپ یحفاهپزنمای پماتزپزبواتزپپپپپپ  تزپشگتبه

ززپپززشپت پمداایرپهی پهز قتزرپهیپفیزگنمهپبیز پکلپ یشه
بایپزگاوویشهپززپماای پمکیزرهایپپپپپپدn پهی پکلپپپشزشه ماوعه

هایپوپپدزپگپ پبیپحذفپما پما پشزشهپپPtotal حیگبهپ یشتتپ 
 یناتهپپهیپبیز پمکیزرهای پبایقنپپ پ متشپفیزگنمه حیگبه

 Piقاایشتیپشروغااد پجکناایت پ پپدرپ Pjپزتاایپززپرزب ااهپپد 
پپ حیگبهپمتز
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𝑃𝑗پ   پپپپپپپپ]2[ پ  یشله = (𝑛. 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) − (𝑛 − 1). 𝑃𝑖            

 پ حیگبیتپاکیپمتهپبیپم یت پموزب پشرپنی پزفازرپکفده
Excelپزنمی پمتزپ

 های آماریطرح آزمایشی و تجزیه
پ پبد  پ  وف  پایرز ویهی  پزاوالف مدایرهیپبیرگن

پبیپ شوره پ  وف در پنورهی  پمتت پتی پ  وف  پنور  هی 
پ قیتسهمماته پو پییفه پت  پوزرتین  پ دینگد   پبیپ  هی

پ پزحوایآ پگ ک پشر پ5روشپموکن پ% پزفازر پنی   SAS بی

9.4 SAS, 2009 پ پ یفتزد پقیزر پبیرگن زت پپشرپورش
پ پمدایرر پهی پمتزپپ30 ز یتشپبیز  پ یفوه پنظی پشر مکیزر

پ پکی الًپمصیشفنپبوشزایتهییحپ ز یتشنرپییحپ
 نتایج 

 T. grandisزنبور  یهای زیستآمارهاثر شدت نور بر 
میمدبپززپبینپبهپمتتپنورپشرپشزالپگهپزمیق پرمتپبه

لوک پبوشزپ دازطپمث دیپزت پپ706وپپ5/1412رپ5331ایتد پ

پ  یره پبی پزنت ن ویدی پجتوآ پبهپ-هی  میمدبپززش ور 
پزتیپبی ورشپ یشتت:

 
ی سنی های بقا، تلفات ویژهنور روی منحنی اثر شدت

 و امید به زندگی
های پپموشرپ نحنن شیهتهپ نپ1کهپشرپمکلپپ یوربه

بیمانتزپپبقیپشرپهیپگهپمداایرپ اورشپنظایپززپناواپزوآپ انپپپپپ

باهپشگاتپ  اتپپپپپ1/0 قیشتیپ نویوانپهیپگهپ نحننپحتوشپ

کهپ ؤتتپمحتبپ نحننپزگتزپشرپشورزطپنیبیلغپوپروزهای پپ

کتز پززپمدایرهیپ شیهتهپنشتپوپزنت نرپمفویمنپشرپهدچپزوآ

درپشرپایتایطپپ2هی پموزتا پمفوایتپ ماکلپپپبیپموجهپبهپ نحنن

عایپهاازش یطپوپبیپزفازتشپگ رپبدشاویت پمفوایتپحایش پپپپ

 .متهپزگت

   
 .لوکس 706لوکس و ج(  5/1412لوکس، ب(   5331، الف( T. grandisمنحنی بقای زنبور  -1شکل 

Figure 1: The survivorship curves of T. grandis, A) 5331 Lux, B) 1412.5 Lux and C) 706 Lux. 

 

 
  

 .لوکس 706لوکس و ج(  5/1412لوکس، ب(  5331، الف( T. grandis( زنبور qxی سنی )تلفات ویژه -2شکل 

Figure 2: The age specific mortality (qx) of T. grandis, A) 5331 Lux, B) 1412.5 Lux and C) 706 Lux. 
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نشایطپشزشهپپپ3های پ طپشرپماکلپپپایرز ویپب ت پکهپ نحنانپ

 پز داتپباهپپپبیماتزپبدشادنهپپمتهپزگترپز دتپبهپزنات نپ انپپ

میمدبپهاازشپبهزنت نپشرپمای پمدایرهیپشرپروزپمولتپزفیزشپ

بهپشگتپ  تپوپبایپکیهشانپمابهپپپپپ50/49وپپ10/48رپ63/48

ا نپشرپروزپ ی پ ایت پزنبورپ یشهپکهپبهپمیمدبپبایز پپ

پبهپصویپرگدتزپربوشپ61وپپ60رپ70گهپمدایرپروزپ

 
  

 .لوکس 706لوکس و ج(  5/1412لوکس ب(  5331الف( ، T. grandisامید به زندگی زنبور  -3شکل 

Figure 3: Life expectancy of T. grandis, A) 5331 Lux, B) 1412.5 Lux and C) 706 Lux. 

 ی زندگی زنبوراثر شدت نور بر پارامترهای دوره
 T. grandis  

پمماته پو پوزرتین  پ قیتسه  پ دینگد  ایرز ویهی پ 
هی پ  وف رپشرپلوک پT. grandis پزنت نپزنبورپشوره
پجتوآبه پشر پمیمدب پپ1هی  پمتهپ2و پشزشه پزنتزپنشیط

پ  ننمماته پزاوالف پوزرتین  پز یطپ  پنظی پزز شزر 
پولنپبیپ پنشیطپشزش پوپززش ور پکلپبد پمدایرهی نشوونای
پشرپ پنشوونای پز یط پبد  پزاوالفن پموکن پ ز وط زگی 

پو پنشت پ قیشتیپپمدایرهی پ  وف پ شیهته هایطپیورپکه
SEپزت پصوتپمیددیاذتی پبینتنپنداپ ش وپ نپ گیزشر

پنشیطپنان پ دینگد پیوآپعایپ یشهرز هی پگهپمدایرپشهتز

پ یشهپ08/1±21/39 پکل پززش ور  پمتز پ حیگبه هیرپروز
بیمتپکهپبدشویت پززش ور پایرز ویپزتسونپ  زپشتگیپ ن

پمدایرپشو پت ننپ پ یبوطپبه لوک پپ5/1412بد پمدایرهیر
ززش ور پ وویومنپنشیطپشزشزپبیپپربوشپکهپبیپشوپمدایرپشتگی

هی پ  تهپززپ ز یتشموجهپبهپ شیهتزتپوپنویتجپبهپشگت
پزنبورپ بالفیصفهپب تپززپایوجپپT. grandisجتوآپزنت نر
پجوت پبه پقیشر پم ز پم ززز نسبتپ بیمتزرتا پ ن دی پو

پش پفیزنتزطد پکل پبه پ یشه پفیزنتزط پ م تزش پگ کپجنسن ر
پزاوالفپ پ ز یتش پمدایرهی  پبد  پشرصت پانج پزحوایآ

پنسبتپجنسنپ  نن پ دینگد  پیور پبه پو پنتزش پنشیط شزر 
  حیگبهپمتزپ75/0پ±پ01/0گهپمدایرپ

 .در سه تیمار شدت نور متفاوت T. grandisی زندگی زنبور ی واریانس پارامترهای دورهتجزیه -1جدول 
Table 1. Analysis of variance of the life history parameters of T. grandis in three different light intensities. 

  نسبت جنسی

(Sex ratio) 

 زادآوری کل

(Total fecundity) 

ی نشوونمادوره  

(Developmental 

time) 

هاطول عمر ماده  

(Female longevity) 

 فراسنجه

 (Parameter) 

1.43
 ns

 4.78
*
 3.22

*
 0.36

 ns
 F

1 
0.24 0.011 0.045 0.69 p-value 

1. F0.05, 2, 87=3.10 and df=2,87 in all analyses.  

* significant (Tukey’sHSD, α= 0.05) and ns= non-significant.  
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 .شدت نوردر سه تیمار  T. grandisی زندگی زنبور  ( پارامترهای دورهSE±میانگین ) -2جدول 
Table 2. Mean (±SE) of the life history parameters of T. grandis in three different light intensities. 

 شدت نور
(Unit) واحد (Parameter)  فراسنجه  

706 Lux 1412.5 Lux 5331 Lux 

39.9±1.12
a
 38.6±1.07

a
 39.1±1.08

a
 Day (Female longevity) هاطول عمر ماده  

11.1±0.05
a
 11.0±0

a
 11.0±0

a
 Day (Developmental time) ی نشوونمادوره  

174.0±3.10
b
 187.0±3.96

a
 173.2±3.31

b
 - (Total fecundity) زادآوری کل 

0.748±0.009
a
 0.755±0.009

a
 0.772±0.011

a
 - (Sex ratio) نسبت جنسی 

Means bearing the same letter in a row are not significantly different (Tukey’sHSD, α= 0.05). 

 

اثر شدت نور بر پارامترهای رشد جمعیت پایدار 
  T. grandis زنبور

دپR0وپپGRRمیمدبپبهمولدت ثلپ پوپایلوپنی پنیایلو
پ  نن پ ز وطپمویوت پشرصت پانج پزحوایآ پگ ک پشر شزر 

پبد پگهپمدایرپ ورشپ  جتوآپپنت ز یتشپنشیطپنتزشموکنر
پ3 پعفتپدز پبه پمدایرهی پمای  پکادتپشر پعتش پزت پشو  قتزر

عت پوقواپمفویتپشرپمای پیوآپ یزحلپنیبیلغپوپمولدت ثفنرپ
پ پبوش پ شیبه پ  نن4 جتوآشقدقی پمویوت پپ شزردز نی پشر

پ  پجا دت پزفازتش پمتپrmازمن پ شیهته پمدایرهی پبد  د
پبهپ3 جتوآپ شرپلوک پبینپپ قتزرپزت پکادتکهپپیور در

پبهپ4 جتوآپپشتگیپبوششوپمدایرپیورپجائنپکاویپززپبه دز
درپ تتپز یطپλهاد پمیمدبپنی پ ونیهنپزفازتشپجا دتپ 

درپ ووگ پ تتپز یطپت پنسلپDTشوپبیزبیپمتطپجا دتپ 
 T درپنی پازمنپمولتپb دپوپنی پازمنپ ی پdدپنداپشرپگ کپ

پلوک پبینشزر پبد پمدایرپزحوایآپانجپشرصتپمویوتپ  نن
پدزپ4نشیطپشزشنتپ جتوآپپبیپشوپمدایرپب ت 

 .بین سه تیمار شدت نور T. grandisی واریانس پارامترهای رشد جمعیت پایدار زنبور تجزیه -3جدول 
Table 3. Summary statistics of ANOVA for stable population growth parameters of T. grandis in three light intensities. 

p-value F
1
 (Parameter) فراسنجه    

0.057 2.96
ns

 GRR 
0.057 2.96

ns
 R0 

2.09×10
-5

 12.23
**

 rm 
2.08×10

-5
 12.24

**
 λ 

2.19×10
-5

 12.16
**

 DT 
0.0008 7.69

**
 T 

2.09×10
-5

 12.23
**

 B 
2.03×10

-5
 12.26

**
 D 

1. F0.05, 2, 87=3.10 and df=2,87 in all analyses.  

** Significant (Tukey’s HSD, α= 0.05), ns= non-significant.  

 

 .بین سه تیمار شدت نور T. grandisزنبور ( ±SE)پارامترهای رشد جمعیت پایدار  -4جدول 
Table 4. Stable population growth parameters (±SE) of T. grandis in three light intensities. 

 فراسنجه های رشد جمعیت پایدار

(Stable population growth 

parameters) 

 نماد
(Symbol)  

(Unit) واحد 
 شدت نور

5331 Lux 1412.5 Lux 706 Lux 

  نرخ ناخالص افزایش جمعیت
(Gross reproductive rate)  

GRR 
female/ 

generation 
133.73±3.13

a 141.1±3.11
a
 130.83±2.97

a 

  نرخ خالص افزایش جمعیت

(Net reproductive rate) 
R0 

female/ 

generation 133.73±3.13
a
 141.1±3.11

a
 130.83±2.97

a
 

  نرخ ذاتی افزایش جمعیت
(Intrinsic rate of increase) 

rm d
-1

 0.354±0.002
b
 0.367±0.001

a 0.362±0.002
a 

  نرخ متناهی افزایش جمعیت

(Finite rate of increase) 
λ d

-1
 1.425±0.002

b 1.444±0.002
a 1.437±0.002

a 
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  مدت زمان دو برابر شدن جمعیت

(Doubling time) 
DT d 1.95±0.011

a 1.88±0.007
b 1.91±0.010

b 

  متوسط مدت زمان یک نسل
(Mean generation time) 

T d 13.80±0.067
a 13.45±0.065

b 13.43±0.089
b 

  نرخ ذاتی تولد

(Birth rate) 
b d

-1
 0.3565±0.002

b 0.3700±0.001
a 0.3648±0.002

a 

  نرخ ذاتی مرگ

(Death rate) 
d d

-1 0.0018±3.31×10
-5b 0.0020±2.64×10

-5a 0.0019±3.36×10
-5a 

Means bearing the same letter in a row are not significantly different (Tukey’s HSD, α= 0.05). 

 
 هههای زنبههوری نههوری بههر زیسههت آمههاره اثههر دوره

 T. grandis 
 پنااور پماای لپزتاا پبیرگاانپشرپچ اایرپمدااایرپشوره

گاایعتپ ماایرتکن:پپ14:10وپپ12:12رپماایرتکنپ  فااقرپ10:14
رومنیتندپزجیزپمتزپز یپمدایرهیپبایپایرز ویهای پزتساونپپپپ

پموشزپپ نپزنبورپ ورشپ ز یتشپبهپمیحپزتیپزرزته
 

ی سهنی و امیهد بهه    های بقا، تلفات ویژهاثر بر منحنی
 زندگی 

هی پبقی پهیپچ یرپمدایرپ ورشپبیرگنپززپناواپپ نحنن

زوآپبهپشگتپ  تپوپ قیشتیپ نویوانپمدایرهی پ  وف پبد پ

 پمفوایتپوتاژهپپپدز4ماکلپپ  حیگابهپماتپپپپ097/0میپپ069/0

بیپزفاازتشپپهی پبقی پنواپزوآرپگننپنداپبیپموجهپبهپ نحنن

شرپگاند پادای پر پشزشپپپپزکثیزًپهزوپپهگ پزفیزشپبدشویپمت

زپز دتپباهپزنات نپشرپروزپمولاتپزفایزشپهااازشپشرپپپپپپد5مکلپ 

پ3/51رپ23/49رپ6/50چ یرپمدایرپ ورشپ ز یتشپبهپمیمدابپپ

ا انپشرپروزپ ای پپپروزپبوشپکهپبیپکیهشنپمبهپ67/51پو

تهرپمیمدبپبیز پچ یرپمدایرپاکیپماپ ایت پزنبورپ یشهپ به

رگدتپ مکلپ ز یتشدپبهپصویپپ61وپپ60رپ57رپ60روزهی پ

پدز6

 

 
 

  
 

 .14:10د(    12:12ب( تاریکی مطلق   ج(   10:14ی نوری. الف( در چهار تیمار دوره ،T. grandisمنحنی بقای زنبور  -4شکل 

Figure 4: Survivorship curves of T. grandis in four photoperiod regimes. A) 10:14, B) darkness, C) 12:12 and D) 14:10 

h (light: darkness). 
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 .10:14د(  12:12ب( تاریکی مطلق  ج(  10:14ی نوری. الف( ، در چهار تیمار دورهT. grandisی سنی زنبور تلفات ویژه -5شکل 

Figure 5: Age specific mortality (qx) of T. grandis, in four photoperiod regimes. A) 10:14, B) darkness, C) 12:12 and D) 

14:10 h (light: darkness). 

 

    
 .10:14د(    12:12ب( تاریکی مطلق   ج(   10:14ی نوری. الف( ، در چهار تیمار دورهT.grandisامید به زندگی زنبور  -6شکل 

Figure 6: Life expectancy of T. grandis, in four photoperiod regimes. A) 10:14, B) darkness, C) 12:12 and D) 14:10 h 

(light: darkness). 

 

ی زندگی زنبور ی نوری بر پارامترهای دورهاثر دوره
T. grandis  

 دینگد پایرز ویهای پ حیگابهپماتهپپپپ پوزرتین پوپمماته

زناتزپشرپزتا پبیرگانپززپپپپمتهنشیطپشزشهپپ6وپپ5وآپزشرپجت

جائانپولانپپپنظیپ تتپنشوونای پ یزحلپنیبایلغپزااوالفپپپ

شزر پبد پمدایرهیپ شایهتهپماتزپباتت پصاورتپکاهپپپپپپ  نن

پ10:14پباایپمدااایرپ14:10وپپ12:12مواایوتپبااد پمدایرهاای پ

نور پبایپیاوآپعاایپپپپ پدزپز یپشوره6شزرپبوشپ جتوآپ  نن

هی پچ یرپشزرپنبوشپوپ دینگد پیوآپعایپ یشههیپ  نن یشه

  اتزپززپنظایپززش ور پپپشگتروزپبهپ23/40پ±پ83/0مدایررپ

گاایعتپپ10 پنااور پهاایرپمدااایرپزوآپباایپشورهپکاالپ اایشه
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گیعتپمیرتکنپززش ور پکاوی پنسبتپباهپپپ14رومنیتنپوپ

ت پمدایرپشزر پبد پزگهپمدایرپشتگیپشزمتپوپزاوالفپ  نن

 پنسابتپجنسانپپپبیپگیتیپمدایرهیپ شیهتهپ یشتتزپ قیتسه

 م ااتزشپفیزنااتزطپ اایشهپبااهپکاالپفیزنااتزطدپبااد پمدایرهاای پ

یااور پکااهپشزر پنشایطپشزشرپبااهپ ز ایتشرپزاااوالفپ  ناانپ

بیزگی پ ز وطپموکنرپمدایرپشو پ میرتکنپ  فقدپموایوتپپ

هیپشرپزت پشزر پبیپگیتیپمدایرهیپشزمتپوپنسبتپ یشه  نن

 ایرپکاویپززپگهپمدایرپشتگیپبوشزمد

 .ی نوریدر چهار تیمار دوره T. grandisی زندگی زنبور ی واریانس پارامترهای دورهتجزیه -5جدول 
Table 3. Summary statistics of ANOVA of life history parameters of T. grandis in four photoperiod regimes. 

(Parameter)   فراسنجه
هاطول عمر ماده   

(Female longevity) 

ی نشوونمادوره   

(Developmental 

time) 

  زادآوری کل

(Total fecundity) 

  نسبت جنسی

(Sex ratio) 
F

1 
1.45

ns
 5.88

*
 10.03

*
 11.84

*
 

p-value 0.23 0.0009 6.25×10
-6

 8×10
-7 

1. F0.05, 3, 116=2.68 and df=3,116.  

* Significant (Tukey’s HSD, α= 0.05), ns= non-significant.  

 

 .ی نوریدر چهار تیمار دوره T. grandis( پارامترهای زیستی زنبور SE±)میانگین  -6جدول 
Table 6. Mean (±SE) of life history parameters of T. grandis in four photoperiod regimes. 

(Photoperiod regimes) ی نوریدوره  واحد 

(Unit)  

(Parameter)فراسنجه 
14:10 12:12 darkness 10:14 

41.06±0.99
a 40.76±0.78

a 38.8±0.69
a 40.3±0.84

a day (Female longevity) هاطول عمر ماده  

11.1±0.05
a 11.0±0

a 10.93±0.04
ab 10.8±0.07

b day (Developmental time) ی نشوونمادوره  

161.73±3.89
a 158.43±1.90

a 153.66±3.09
a 140.8±2.3

b - (Total fecundity) زادآوری کل 

0.763±0.008
a 0.769±0.006

a 0.718±0.006
b 0.750±0.004

a - (Sex ratio) نسبت جنسی 

Means bearing the same letter in a row are not significantly different (Tukey’s HSD, α= 0.05). 

 

ی نوری بر پارامترهای رشد جمعیت پایدار اثر دوره
  T. grandisزنبور 

پشوره پمدایر پچ یر پوپز ی پنیایلو پنی  پبی پنور   
پ  نن پایلوپمولدت ثل پ جتوآ پبوش پبتت پصورتپ7شزر در

پمدایرپ پوپمدایرهی پپ10:14کهپشو وپمیرتکنپشرپت پ یوه
بنت پمتنتپشزرپشتگیپشگوه  ننپشرپ یوهپ14:10وپپ12:12
پ پشرپ8 جتوآ پایرز وی پشو پزت  پ قیشتی پندا پزت پ ورش پشر دز

پشقدقی پشرپنی پ8بیپهزپ ن بقپبوشپ جتوآپپ̋مای پمدایرهی دز
پ  پزفازتشپجا دت پزفازتشپجا دتپrmازمن پ ونیهن پنی  در

 λپ پدر پجا دت پمتط پبیزبی پشو پز یط پ ووگ پDT تت در
پنی پازمنT تتپز یطپت پنسلپ  پوپنی پازمنپbمولتپ پدر د

دپوپ7شزر پ الحظهپمتپ جتوآپنداپمویوتپ  ننپدd ی پ 
پ یوهپ پشو پبه پمدایرهی پمولدت ثلر پنیایلو پنی  هایننت

پدز8بنت پمتنتپ جتوآپمقسدز

 .ی نوریدر چهار تیمار دوره T. grandisی واریانس پارامترهای رشد جمعیت پایدار زنبور تجزیه -7جدول 
Table 7. Summary statistics of ANOVA of stable population growth parameters of T. grandis in four photoperiod 

regimes. 

p-value F
1
 (Parameter) فراسنجه    

1.75×10
-6

 11.15
* GRR 

1.75×10
-6

 11.15
* R0 

2.81×10
-28

 80.75
*
 rm 

1.67×10
-28

 81.82
*
 λ 

1.12×10
-26

 73.37
*
 DT 

1.42×10
-26

 49.15
*
 T 

2.69×10
-28

 80.84
*
 B 

2.68×10
-29

 86.35
*
 D 

1. F0.05, 3, 116=2.68, df=3,116 in all analyses.  

* Significantly different (Tukey’s HSD, α= 0.05).  
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 .بین چهار تیمار دوره نوری T. grandisزنبور ( ±SE)پارامترهای رشد جمعیت پایدار  -8جدول 

Table 8. Stable population growth parameters (±SE) of T. grandis in four photoperiod regimes. 

 

فراسنجه های رشد جمعیت 

 Stable population) پایدار

growth parameters) 

 نماد
(Symbol)  

(Unit) واحد 

photoperiod regimes (ی نوریدوره)  

10:14 darkness 12:12 14:10 

  نرخ ناخالص افزایش جمعیت
(Gross reproductive rate)  

GRR 
female/ 

generation 
105.73±1.91

b 110.66±2.74
b 121.86±1.83

a 123.8±3.56
a 

  نرخ خالص افزایش جمعیت

(Net reproductive rate) 
R0 

female/ 

generation 
105.73±1.91

b 110.66±2.74
b 121.86±1.83

a 123.8±3.56
a 

  نرخ ذاتی افزایش جمعیت
(Intrinsic rate of 

increase) 

rm d
-1

 0.328±0.002
b 0.329±0.002

b 0.367±0.001
a 0.362±0.002

a 

  نرخ متناهی افزایش جمعیت
(Finite rate of increase) 

λ d
-1

 1.38±0.003
b 1.39±0.003

b 1.44±0.002
a 1.43±0.003

a 

برابر شدن جمعیتمدت زمان دو    

(Doubling time) 
DT d 2.1±0.016

a 2.1±0.018
a 1.88±0.007

b 1.9±0.011
b 

  متوسط مدت زمان یک نسل
(Mean generation time) 

T d 14.18±0.09
a 14.27±0.09

a 13.08±0.06
b 13.27±0.09

b 

  نرخ ذاتی تولد

(Birth rate) 
b d

-1
 0.330±0.002

b 0.331±0.002
b 0.369±0.001

a 0.364±0.002
a 

  نرخ ذاتی مرگ
(Death rate) 

d d
-1 0.001±3.4×10

-

5b 
0.001±3.9×10

-

5b 
0.002±2. 4×10

-5a 0.001±3.6×10
-5a 

Means bearing the same letter in a row are not significantly different (Tukey’s HSD, α= 0.05). 

 

 بحث
 پناور پپشوپعی الپماتتپناورپوپشورهپپپشرپ ورشپز ایپپ 

 پزنت نپایرززتووتدتهی پم ازپگا پ نات پباهپپپپپرو پشوره
ز پزنمی پنشتهپزگاتپولانپپپجاپزت پبیرگنپمیکنوطپ  یل ه

موزطپنویتجپحیصلپرزپبایپنوایتجپایرززتووتداتهی پشتگایپپپپپ ن
رتااا پبیااانپزنبورهاای پ ااورشپ قیتسااهپقاایزرپشزشزپم ااز

Trichogramma principiumی پرزنداا پوپهااشرپبیرگاانپ
 پشورهپشرپهوااتپدReznik and Vaghina, 2007 پوز دناای

های پپرتاا پشرپشورهپنور پ  وف رپبهپمثادیپزفویشپوپم ازپ
نور پروزپکومیهپوپروزپبفنتپکاویپصورتپ یفتزپولنپشرپ

پT. grandisهای پزنباورپپپ یشهپصورتپ یفوهنویتجپبیرگنپ
 پناور پبالفیصافهپپپشرپمای پمدایرهی پمتتپناورپوپشورهپ

رتا پ دی پکیشهرپقیشرپبهپم زب تپززپایوجپززپم زرپجوت
هاایپشرپبوشنااتپوپمااثادی پ شاایهتهپنشااتزپززش ور پ اایشهپ

دپوپمیرتکنپ10:14بیرگنپحیضیپشرپشوپمدایرپروزپکومیهپ 
  فقپکاویپززپشوپمدایرپب ات پبایپیاوآپروزپبفناتمیپباوشزپپپپپپ

ماوزطپچناد پپپبیموجهپبهپنویتجپهیپشوپبیرگانپحیضایپ انپپپ

موزنتپبیپنسبتپکهپمتتپنورپوپیوآپروزپ نزگونبیطپکیشپ
جنسنپز ی ذزرپبیماتزپنسابتپجنسانپشرپمدایرهای پروزپپپپپ
بفنتپناشت پبهپهزپوپبدشاویت پ قاتزرپرزپنسابتپباهپگایتیپپپپپپ
مدایرهیپشزماونتزپهاچناد پمداایرپمایرتکنپ  فاقپکاوایت پپپپپپپ
نسابتپجنسانپرزپبااد پمدایرهایپنشایطپشزشزپشرپمدایرهاای پپپپپ

یت پلوک پ اکا پنسابتپپپمتتپنورپنداپمدایرپزوآپبیپبدشو
هاای پ یتنباای پوپشرپبیرگاانجنساانپبااینتنپنشاایطپشزشزپ

 Anthonomusرو پدGreenberg et al., 2008 پهاکاایرزط

grandis وپپ24:0 هاای پنااور پبفنااتپپشورهپشر هاایرپ اایشه
های پپمی پنسبتپباهپشورهپدرپز یطپنشوونای پکومیه14:10

شزشنتزپزت پشرحیلنپزگتپپدپنشیط10:14وپپ0:24روزپکومیهپ 
ز پرزپبایپپ پنور پز یپقیبالپ الحظاهپپمتتپنورپوپشورهکهپ

نشایطپنتزشناتپپپپشرپمحقداقپحیضایپپز یطپنشوونای پزنبورپ
مایپپ پناور پبایپیاوآپروزپکومایهپپپپفق پشرپشوپمداایرپشورهپ

پوپمیرتکنپ  فقدپزت پز یطپزنتکنپکاویپبوشزپپپ10:14 
پ پنااور رپشرززپلحاایاپایگاا پبااهپمااتتپنااورپوپشوره

 ,.Zilahi-Balogh et al پبیرگنپزتالهنپبایلو پوپهاکایرزطپپ



 تیموری و همکاران                                                                                                                                                                    88

ز پبد پشوپزنباورپایرززتووتداتپگاودتپبیلا پپپپپ قیتسهدپ2006
پEretmocerus eremicusوپپ Encarsia formosa ف یناااه

کاهپهایپشوپزنباورپایرززتووتداتپباهپپپپپپصورتپ یفتزپبیپزتا پ
̋پزفازتشپمتتپنورپوپیوآپروزپایگ پ ثباتپشزشهپوپعااتمیپپ

یعیتپروزپف یآپبوشنتپولنپ داازطپایرززتودسازپپپشرپیوآپگ
شزرپشرپروزهای پبفناتپپپیاورپ  نانپپباهپ E. formosa زنباورپ

یاورپکفانپزتا پپپپبدشویپززپروزهی پکومیهپ ز یتشپبوشزپباهپ
 حققیطپنورپرزپ حییپف یلدتپهایپشوپایرززتووتداتپعناوزطپپپپ

 پنور پبیرگنپ ایپندااپ داازطپپپپکیشنتزپشرپ ز یتشپشوره
شرپشوپمدایرپپT. grandisکلپزنبورپپایرززتودسزپوپززش ور 

روزپبفنتپ ز یتشپبدشویپززپشوپمدایرپروزپکومایهپباوشزپشرپپپ
 پ تتپز ایطپتا پنسالپشرپپپپ پنور رپ  یرهبیرگنپشوره

دپوپماایرتکنپ  فااقپ10:14 پنااور پروزپکوماایهپ شوپشوره
دپ14:10وپپ12:12 پروزپبفنتپ ز ایتشپ پنسبتپبهپشوپشوره

حتوشپت پروزپبدشویپبوشپولنپبد پمدایرهی پماتتپناورپپپ
پT. grandisزاوالفپچنتزننپبیپ تتپز یطپت پنسلپزنباورپپ

پ الحظهپنشتزپپ
پززپبدشاویپپوپکاوایپپنورهای پپماتتپپوپنور پ هیشوره
پموزنناتپ انپپشوپهایپپکناترپ نپممیبهپیبد تپشرپحشیهپ نچه
زپبیمانتپپشزماوهپپحشایهپپزتسونپهی وتژ نپبیپ نونپز یزت

پکاهپپحاتوش پپشرپنور پ شورهپزفازتشپهیچنتبیپزت پحیآرپ
پتا پپ اتاتپپ وجابپپموزناتپ انپپماوشپ نپحیش پیبد تپشر

پماث دیزمنپپگاببپپموزناتپ نپ طپبدشویپزفازتشپموشرپحشیه
های پپبیرگنپشرچند پ ورش پپکهپموشپج تپ  کو پشر

 پدپبایپزفاازتشپیاوآپشورهپپپ1392اورعسگی پوپهاکیرزطپ 
هی پجتوآپهی پزتسونپوپفیزگنمهرومنیتنپرو پوتژ ن

-زپباهپموششتتهپ نپCarpoglyphus lactis (L.) پزنت نپکنه

دپوپنی پبایرور پوپپrmکهپنی پازمنپزفازتشپجا دتپ یور 
شزرپکایهشپتیفواهپزگاتزپشرپپپپیاورپ  نانپپرتا پکنهپباهپم ز

مدایرپمیرتکنپ  فاقپز ایطپظ اورپزفایزشپبایلغپرزپزوشمایرپپپپپپپ
 پنسالپرزپپرتاا پکالپوپیاوآپشورهپپپادشپززپم ازپپ شوره

کهپشرپمیپززپگیتیپمدایرهیپ بتپکیشنتزپشرپصورمننداکومیه
بیرگاانپحیضاایپ قاایشتیپناای پازماانپزفااازتشپجا دااتپشرپ

یاورپپ پنور پروزپبفناتپوپروزپوپمابپ سایو پباهپپپپشوره
 پروزپکوماایهپوپشزرپبدشااویپززپ قاایشتیپ طپشرپشوره  ناان

رتا پزنبورهای پپ ور پوپم زمیرتکنپبوشپوپبدشویت پززش
گایعتدرپزاوصایصپپپپ14:10بهپبفناتمیت پیاوآپروزپ پپپ یشه

تیفتزپشرپبیرگنپحیضیرپشرپمداایرپمایرتکنپ  فاقرپ اتتپپپپپ
نشااوونای پ یزحاالپنیباایلغپوپظ ااورپزفاایزشپباایلغپهیچنااتپپ

ولانپپشزر پبایپگایتیپمدایرهایپنشایطپناتزشرپپپپپپزاوالفپ  نانپ
زناتکنپپنسبتپبهپشوپمدایرپروزپبفنتپوپروزپوپمبپ سیو پ

میپبوشپوپشرپ ورشپ تتپز ایطپتا پنسالرپبدشاویت پپپپپکومیه
پ قتزرپ بتپمتهپشرپزت پمدایرپ الحظهپمتزپپ

پروزپیاوآپپبیپهی شورهپحیضیپبیرگنپشرپزگتپ وونن
پ ز ایتشپپشرپیبد انپپمیزت پززپمیکومیهپادفنپوپبفنتپادفن
پمایزت پپباهپپناشتا پپنور پ شورهپمیزت پوپنگیشتتپلحیا
پباد رپپزتا پپشرزپ یفاتپپقایزرپپ ز اوطپپ اورشپپمیجدحیًپیبد ن
پناور رپپ شورهپن ایتنپپحاتپپعناوزطپباهپپ  فقپمیرتکنپمدایر
پچناتزطپپز ایزتپپزنوظیرپبیاالفپکهپقیزر یفتپ ز وطپ ورش

زپناتزشپپنشایطپپ T. grandis ایرززتووتداتپپزنبورپرو پمتتت 
پممیباهپپهی ااپپیبد اتپپشرپرزپمیزت نپچند پهیچنتپزنبور
پز ایزتپپبیپاوشپیبد نپف یلدتپبهپزگتپقیشرپولنپنایتترنان

پ نمایپپززپمایتتپپ وضاواپپزتا پزپشهتپزشز هپزنتیپفداتولژت 
پفناومدپنپپااذتی پپزن  یفپ ذکورپزنبورپکهپ یشش نپنیمن
پپ حد انپپهای پن یتاتپپبایپپرزپااوشپپزگتپقیشرپوپشزرشپبینتن
پشرپهایتنپگایز یر پپچند پززپ ورش زپشهتپم بدقپاوبنبه
دپ1387پبنایبپپناوززشپ پ حاد پپش ای پپبایپپرزب هپشرپ ونهپزت 
پ ونهپزت پ غفبهپ وجبپهیتنقیبفدتپچند زپزگتپمتهپشتته
پشرپمقیتباایًپوپماتهپپ نات پپگاا پایرززتووتداتهی پپگایتیپپبایپ

پوپرجباان پزگااتپغیلاابپ ونااهپزتاا پکشااورپ نااییقپبدشااوی
پهای پ وناهپپوپزنباورپپزتا پپحایآپپهایپپشردزپ1367پز دینظی 
پ شورهپبهپهی طپایگ پلذزپوپبیمنت نپشتیاوزپفیقتپ میورر
پزپندسااتپهااایزهپعادقاانپفداتولژتاا پمیدداایزتپباایپنااور 
پشرپرزپ وناهپپزتا پپیبد انپپایرززتودسازپپرد1375 پااورپزتیزنن

پهای پمفهپنصبپبیپکیجپمیزت پشرپ یهپ بیطپکومیهپروزهی 
پنااوشهپپ شیهتهپ نت پ ازراپزییزفپبیغیتپشرپ دابیطپم ز
پهاتفپپ دابیطپکهپزگتپز یننپبیپ صیشفپز یطپزت زپزگت
پباهپپز ساوینهپپز ایک پپشرپمولدات ثفنپپشتیاوزپشردپ نت پگ  

پایرززتودساازپموزنااتنااانپیبد اانپیااوربااهپوپباایش اانپگاای
پصااورتپشرپموزناات اانپمن اایپوپشهااتپباایوزپرزپ سااوای 
پهایپ طپشرپ اذزر پم زپبهپجیتگات رپهی  دابیطپبیپبیاورش
پ شورهپزن باای دپ1375 اااورپپزتیزناانپشاایهتزت زپبپاایشززش
پشرپگاایعتپ13:11پنااور پ شورهپباایپرزپزنبورهاایپف یلداات
پ شاایهتهپولاانپشهااتر اانپنشاایطپمیبسااویطپ ااایپوپب اایر
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پکومایهپپپروزهای پپبایپپ قایرطپپکاهپپ ایهپپ بیطپشرپایرززتودسز
پمایزت پپبایپپش ایپپحیکاداتپپ فیضدهپزگتپ اک پبیمتر ن

پ ذکورپزنبورهی پعبیرمنبهزپشهتپنشیطپرزپ ذرزننز سویط
پشهناتپپایگ پز سویننپمیزت پبهپروزپیوآپبیپکه طپززپقبل
پکاهپز ایننپپمایپپحایآپپزت پبیزپشهنت نپایگ پ گوینهپش ی پبی

پزتا پپهاچنایطپپنشاوشرپپبیرگانپپعی الپپشوپهایپپماوم پپز یزت
پندااپپزحوایآپزت زپ ینت نپبیقنپفیضدهپت پحتپشرپ وضوا
پپهااای زگاااویزمژ پ  وفااا رپزفااایزشپکاااهپندساااتپ نووااان
پهای پموایوتپزپشهنتپنشیطپاوشپززپ وویومنپ ذرزننز سویط
پ ثایآپپعنوزطبهزپزگتپزنوظیرپ ورشپز یپزت پشرپنداپز  ن قه
پزگاویزمژ پپزگاتپپ اکا پپ ی سادیپپوپگیشگادیپپ نییقپشر

پباد پپهای پموایوتپپهاچناد پپزبیماتپپ ووایوتپپایرززتووتدتهی
پندستزپزنوظیرپززپشورپنداپز  ونه

پجورپوپ نت پ ازراپوپیبد تپشرپایرززتووتدتپزنبورهی 
پمابپپیوآپشرزپنایتنت نپممیبهپرزپ وویومنپنورهی پمتت
پشرپوپکنناتپ انپپممیباهپپرزپکزپادفنپنورپتیپمیرتکنپصبکپمی

پشرزپنایتناتپ انپپممیباهپپرزپناورپپ دازطپبدشویت پروزپوگ 
پوپبدشاویپپف یلداتپپزگاتپپمتتتپنورپکهپروزپ دیننپگیعیت
پمایبشپپززپمایپپماونتپ نپ سوقیپ دیهپایتدننپگ وحپشرپغیلبیً
پززپ  ایر پزپبایننتپز یطپشرپاشکنپوپ ی یپزحواینًپوپمتتت
پوجوشپمونت نپ وزجهپ طپبیپیبد تپشرپکهپلوکسنپ دازط
پایرززتووتدتهیپجفبپ ممیبهپر ز یتشنپهی لولهپشرزپنتزرش
پبدشویپنورپشرپحیکتپگیعتپزفازتشپوپنورپ نب پگاتپبه

پرفوایر پپوزکنشپت پوپ ننپهیوزکنشپقبدلپزت زپشزرشپوجوش
پموزناتپ انپپناورپپماتتپ تایپپپکاهپزتا پپز ایپزپموش نپ حسوب
پمولدات ثلپپصاورتپباهپپ اثالًپپحشیهپفداتولژ پشرپمیددیزمن
پزتمایشپپکناتمیپپتایپپمایپگایت پپتایپنشاوونای پپپکاویپتیپبدشوی
پزپزگتپنشتهپبیرگنپنایتتر

کاهپایرززتودسازرپززش ور پکالرپنای پپپپپبیپموجاهپباهپزتا پپپ
نیایلوپوپایلوپمولدت ثلپوپنی پازمنپزفاازتشپجا داتپپپ

ورپشرپمداایرپشو پپشرپ ز ایتشپماتتپناپپپپT. grandisزنبورپ
پلااوک دپوپشرپ ز اایتشپپپ5/1412ت ناانپلااوک پ داایننپ پپ

دپ14:10وپپ12:12 پنااور پشرپمدایرهاای پروزپبفنااتپ شوره
موزطپچند پزگونبیطپکیشپکاهپپبدشویت پ قتزرپرزپشزمونترپ ن

هی پگایتهپروما پپپزت پ ونهپزحواینًپشرپیبد ترپشرپقسات
روزهای پپهیپمما پبدشاوی پشزماوهپبیماتپوپپپپوپ دیننپبومه

پ ذزر م زپهزپبفنتپگیآپرزپبیز پف یلدتپمیجدکپشهتزپعاالً

پجاوپپوپ نات پپهای پبوماهپپمحوایننپپ نداهپشرپبدشویپ دابیط
پزنباورپپکاهپپباوشپپاوزهاتپپ ن قنپبنیبیزت زپ دیش نپصورت
پشرپرزپاوشپز یطپبدشویپ دابیطرپبیپبدشویپروتیروتنپبیز 

پرزپ دابایطپپبایپپروتایروتنپپمین پکهپنایتتپگپی پزرمویعن
پندایو پپتا پپعناوزطپباهپپز یپزت پزگتپ اک پوپشهتپزفازتش
پماتهپپزنبورهایتنپپماتطپپ اات پباهپپ وجابپپیبد نپزنو یب
پزتاا پ دکیوکفدااایتنپوپ حد اانپ ویدیهاای پبااهپکااهپبیماات
پهای پلوک پبهپمایتلپ ثالًزپشهنت نپب دنهپهی ایگ پگ وح
پگاببپپفوقایننپپگ وحپایتد پهی ریوبتپززپ یتاپتیپ دینن
پ ویدیهای پپززپگا کپپزتا پپباهپپکهپمتپاوزهتپزفیزش پ اتت
پ ایزتشپپکهپزفیزش زپشهنت نپنشیطپبدشوی پ یزتشپ ذکور

پبیمانترپپشزماوهپپکاوایپپهی ریوبتپتیپبدشویپهی لوک پبه
پگاا زپنودمااهپشرپوپ داباایطپباایپکاواایپروتاایروتنپمااین 
پشزمتزپپپاوزهنتپ تنتهپنسلپژنودکنپ اازنهپززپکاوی 

پجااتوآپزناات نپمولداات ثفنپشرپبیرگاانپهاای پ  وفواان
محتپمای دیپ ویدیهای پ حد انپغدایپززپناورپپپپپپپT. grandisپ

بیرگنپمتهپزگاتپکاهپبایپتیفواهپهای پزتا پمحقداقپقیبالپپپپپپپپپ
هاای پز دی  اایفنپوپهاکاایرزطپشرپبیرگاانپ قیتسااهپزگااتز

 پ پرمت پززپم زپمایپحشایهپپدپ ووگ پیوآپشوره1379 
های پبایرورپپپروزرپیوآپعاایپ ایشهپپپ9/10رپزت پزنبورکی لپ

زپهپزگتشگتپ  تبهپ63/199هیپروزپوپم تزشپنویجپ طپ5/38
میمداابپباایز پهاایپشرپبیرگاانپحیضاایپبااههاااد پااایرز وی

وپپ24/178روزپوپپ21/39روزرپ03/11 ز یتشپمتتپناورپپ
پ65/153روزپوپپ23/40روزرپپ95/10 پنااور پباایز پشوره

 پ پرمت پبایپنودماهپپ حیگبهپمتپکهپ ووگ پیوآپشوره
 پنور پوپمدایرپمایرتکنپ  فاقپپپحیصلپشرپ ز یتشپشوره

 شایب تپنسابنپشزرشزپشرپبیرگانپشوپپپپشرپبیرگنپحیضیپ
مقتگاانپوپپموگاا پT. grandisجا دااتپکاایجپوپقاااوت پپ

های پپدرپ ووگ پیوآپعاایرپ داینگد پم ازپپپ1372هاکیرزطپ 
روزرپپ18وپپ19میمدابپپزنگفنپمتهپوپنسبتپجنسنپنویجپباهپ

ویهایپپ حیگبهپمتزپزت پایرز پ4:1وپپ5:1م زپوپپ150وپپ148
بیرگاانپبااهپاصااوصپیااوآپعااایپوپنساابتپجنساانپشرپپ

پپبیمتزبدشپززپبیرگنپنی بیش یطپ نپحیضی
میت پیوآپعاایپپدپبدش1377عسگی پوپایزز پایکتآپ 

رزپشرپمایزت پ ز یتشاگیهنپپپپT. grandis پزنبورهی پ یشه
هاای پشوپروزپ بااتپکیشنااتزپهاااد پ قااتزرپباایز پ اایشهپپ24

وپپ13/32باهپمیمدابپپپپT. grandisجا داتپبنایبپوپقیز فا پپپپ
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دزپ قیشتیپیاوآپپ1387روزپ ازرشپمتپ نوززشپبنیبپپ56/33
پعایپبهپشگتپ  تهپشرپبیرگنپ یپبدشاویپززپ قایشتیپ باتپپپ

موزناتپنیمانپززپپپبیمتپوپزت پزاوالفپ انپ نزتشیطپ پمته
هاای پزنبااورپماایزت پ ز اایتشپوپمواایوتپازماانپجا دااتپ

پT. grandisایرززتووتدتپبیمتزپ ووگ پ تتپز یطپت پنسلپ
 Amir Maafi and پهای پز دی  ایفنپوپاایرکیپپپشرپبیرگانپ

Parker, 2011ناشت پبهپ قاتزرپپ̋پروزپبوشپکهپمقیتبیپ61/14پد
 پشرپمدااایرپزوآپوپشو پ ز اایتشپشورهپپ پ طمااته بااتپ

پبیمتزپپنور پبیرگنپحیضیپ ن
ززز پهایپپباهپپT. grandis دینگد پززش ور پکالپزنباورپپپ

 پناور رپزااوالفپپپ یشهپبیز پ ز یتشپمتتپناورپوپشورهپ
زتاایش پباایپززش ور پکاالپهاااد پ ونااهپشرپااانجپش اایپوپشوپپ

دپشزرشزپ داینگد پپ1387جا داترپشرپبیرگانپناوززشپبنایبپ پپپپ
موگ پناوززشپپپT. grandisنی پنیایلوپوپایلوپمولدت ثلپ

پ±پ64/2وپپ35/32پ±پ67/2دپبیز پکلپمدایرهایپپ1387بنیبپ 
 یشه/پ یشه/پنسالپباهپشگاتپ  اتپکاهپبادشپززپشوپپپپپپپپ94/31
شهاتزپپ پ یپنشیطپ نزبیپزاوالفپبیپ قیشتیپ حیگبهپمتهبی

میپهااد پپبیپموجهپبهپزتنکهپززش ور پکلپشرپشوپبیرگنپنداپ
موزناتپززپ طپپ انپ ذکورپرپزاوالفپنشیطپ نپشهتمویوتپپحت

پزپپهپبیمتنیمنپمت
میت پایرز ویپجتوآپدپ  زrmنی پازمنپزفازتشپجا دتپ 

پ حیگابهپماتهپبایز پپپپrmبیمتزپ قتزرپبیرور پ نپ-زنت ن
وپپ26دپشرپشوپش ای پپ1387موگ پنوززشپبنیبپ پT. grandisپ

بیماتپکاهپبایپپپپ انپپ368/0وپپ334/0 پگفسدو پشرجهپ29
دپوپمداایرپشو پپ12:12 پناور پ پمدایرپگو پ ز یتشپشوره

ااوزننپشزرشزپپ ز یتشپمتتپنورپت ننپلاوک پ دایننپهازپپپ

پنی پازمانپزفاازتشپجا داتپزتا پزنباورپرزپپپپپدپ1380صیبیپ 
بهپشگتپ ورشنتپکهپزت پ قایشتیپزااوالفپپپپ298/0وپپ266/0

موزنتپنیمانپپشهنتزپعفتپ طپ نزتیش پبیپنویتجپ یپنشیطپ ن
پهیپوپمیزت پ ز یتشپبیمتزپززپزاوالفپازمنپجا دت

پرو پناور پپ شورهپوپناورپپماتتپپز ایپپمحقدقپزت پشر
 T. grandis  نت پگ پم زپایرززتووتدتپزتسونپایرز ویهی 

پموزنساتپپ وناهپپزتا پپوپبوشپزنتیپ ماواپشرپولنپشزر  نن
پکازپپنورپجافهپززپ ز یتشپ ورشپمیزت پوپمدایرهیپمای پشر
پبایپپ  فاقپپمایرتکنپپحوانپپوپبفناتپپوپکومیهپروزهی پزتیشرپو

پهای پف یلداتپپماای پپزتساونرپپایرز ویهای پپشرپزناتیپپمیددایپ
پماتپپشزشهپنشیطپبیرگنپزت پشرپ.شهتپزنمی پرزپاوشپیبد ن
پپحشاایهپفداتااولژ پباایپاودواانپمااث دیزتپنااورپمااتتپکااه
پززگتپکاویپنور پ شورهپززپ طپز یپوپ ذزرش ن

پناورپپماتتپپکهپ یفتپنودمهپموزط نپچند پکفنپیوربه
پایرز ویهی پوپزنت نپ شورهپبیپموزنت نپنور پ شورهپو

پتایپپکازپپناورپپوپبیماتپپز ی اذزرپپایرززتووتدتهیزت پپبدولژتکن
پف یلداتپپیبد اترپپشرپبفناتپپتایپپکومیهپروزپهی شورهپوپزتیش
پزظ ایرپپبایز پپولنپشهتر نپقیزرپجائنپمث دیپمحتپرزپهی ط
پ   یل اهپپن ساود پپااژوهشپپزت پکه نمیتنپززپق  نپنظی
پ ناات پگاا پم اازپایرززتووتدااتهی پززپتکاانپرو پنااورپز اای

پگایتیپپرو پااژوهشپپوپ  یل هپبهپندیزپموشر نپ حسوب
پزشزرشپوجوشپ نت پگ پم زپایرززتووتدتپهی  ونه
پ

 سپاسگزاری
ز کینیتپ ورشپندیزپوپ نیب پ ایلنپزتا پمحقداقپموگا پپپپپ

پشزنشگیهپمبیتاپمث د پ یشتتهپزگتزپ

 
 منابع مورد استفاده
 Trissolcus grandisپبدولااوژتکنپ  یل ااهزپ1379رگااولدیطپرپررپپایکااتآپارپصااحیز یشپزپوپااایزز پز دی  اایفنپ ر

Thom.(Hym.: Scelionidae)رپ2و1های پپرپماایرهپ68هی پ دایهنرپجفاتپپپ فیتپوپبدایر پپز ز یتشگیهنپمیزت پشرپ
پز41میپپ29هی پصوحه

 Eurygasterزپبیرگاانپمیدداایزتپفصاافنپجا دااتپزنبورهاای پایرززتووتدااتپم اازپگاا پ ناات پپپ1375اااورپشرپزتیزناان

integriceps  Put. (Hemiptera: Scutelleridae)پکیرمنیگانپزرماتپپپنی اهپشرپکیجرپکایآپ بیشپوپفشانتزپایتایطپپپ 
  پکشیورز پشزنشگیهپم یزطرپکیجزپپمنیگنپکشیورز پشزنشکتهحشیه
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های پجاتوآپزنات نپپپپهی پنور پ  وف پرو پفیزگانمهپزپمث دیپشوره1392اورعسگی پحرپصیزفپ  دی پحپوپکیوگنپزرپ
رپ27زپنشیتهپحویظتپ دیهیطرپجفاتپپCarpoglyphidae) (L.) (Acari: Carpoglyphus lactis پاش پ پ دوهکنه

 پز385میپپ377پهی صوحهرپ3مایرهپ

های پ  وفا پزنباورپپپپ پ ز یتشگیهنپقترتپززش ور پجا داتپزپ قیتسه1372ایکتآپاپوپزگایعدفنپ رپپمقتگنپ رپایزز 
Thomson (Hym.: Scelionidae)grandis  Trissolcusپزپایرززتووتدااتپم اازپگاا پ ناات پپپEurygaster 

integriceps  Putonرپ1372ما یتورپپپ12-6ااماکنپزتایزطرپپپ پ دایهپاالصهپ قاینتپتایزشهاد پکنگایهپپپپ7زپصوحهپ
 شزنشگیهپ دالطرپرمتزپپ

زپبیرگنپزنبورهی پایرززتتپم زپگ پ نات پشرپب اشپ یکاا پفاالتپزتایزطزپ فایتپوپپپپپپپ1367رجبنپرپرپوپز دیپنظی پ رپ
پز12میپپ1هی پرپصوحه1 پ:پمایره56هی پ دیهنرپجفتپبدایر 

منیگنپزنووژننرپبدولژ رپزمولژ پوپبدوزکولژ پ  نوو وفیژهایدزپجفاتپشو زپزنوشایرزتپشزنشاگیهپپپپپزپحشیه1386ممیعنپ رپ
پم یزطز

هاای پفندویومدااوطپوپشلواای ویت پرو پایرز ویهاای پجااتوآپزتسااونپپکااشزپز اایزتپزتیکشاانت نپحشاایه1380صاایبیپ رپ
زپNees Trissolcus semistriatusوپپThomson (Hym.: Scelionidae)grandis  Trissolcusایرززتووتداتپپ

پ پکشیورز پشزنشگیهپمیبدتپ تر رپم یزطزمنیگنپکشیورز پشزنشکته پشکوی پحشیهرگیله

Rjachovsky (Hym.:  Trissolcus djadetshkoبایرور پوپوزکانشپمایب نپزنباورپپپپپ-زپجتوآپزنت ن1393عبت پفرپ

Scelionidae)پم زپگ پ نت پوزرهرپزنگل Put. (Hem.: Scutelleridae)Eurygaster integriceps نی هزپایتیط-

پ پکشیورز پشزنشگیهپمبیتازمنیگنپکشیورز پشزنشکته پکیرمنیگنپزرمتپحشیه

Trissolcus زپزرزتیبنپایرز ویهی پبدولوژت پزنبورپایرززتووتدتپم زپگا پ نات پپپ1377عسگی پشپوپایزز پایکتآپارپ

Thomson (Hym.: Scelionidae)grandis االصاهپپپ28صاوحهپپپپ-1هی پ واوزلنپ ز یتشاگیهنزپجفاتپپپپزپینپنسل
  پکشیورز پکیجزپپاامکنپزتیزطرپ  وزمکته پ دیه قینتپگداشهاد پکنگیه

grandis  Trissolcusزپز یپش یپرو پنشوپوپنایرپززش ور پوپیوآپعایپایرززتووتدتپم زپگ پ نت پ1387نوززشپبنیبپزرپ

son (Hym.: Scelionidae)Thomپمنیگاانپکشاایورز رپشزنشااکته پکیرمنیگاانپزرمااتپحشاایهنی ااهزپایتاایط 
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Abstract 

Egg parasitoids are the most important natural enemies of Sunn pest, Eurygaster integriceps Puton 

(Hem.: Scutelleridae), which play important role in the control of this pest. Among its parasitoids, 

Trissolcus grandis (Thomson) (Hymenoptera: Platygastridae) is the most widely distributed and 

prevalent species, which used in this research, to determine the effect of light intensity and 

photoperiod on life history and population growth parameters. At the first part of this study, effect 

of three light intensities, (5331, 1412.5 and 706 Lux) was studied at 26 ± 1˚C, 50±10% RH and 16:8 

(L: D) photoperiod. Significant differences were observed in all stable population growth 

parameters except net reproductive rate (R0). Total fecundity also showed significant differences 

among the light intensity treatments. Moreover, effect of four photoperiod regimes, 10:14, darkness, 

12:12 and 14:10 h (light: darkness) were studied at constant laboratory conditions. Significant 

differences were observed among all parameters as they were classified within two groups (10:14 

and darkness in a group compared to 12:12 and 14:10 h in the other one). Significant differences 

were also observed among the treatments of the other parameters including developmental time, 

total fecundity and sex ratio. Overall, light intensity and photoperiod had limited although 

significant effects on the most biostatistics of T. grandis. It seems that T. grandis is able to 

successfully develop, survive and reproduce under a wide range of light regimes.  

Keywords: Life table, Sunn pest, Trissolcus grandis. 
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