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 چكيده
 Trialeurodesگلخانهسفيدبالك  و  Tuta absolutaفرنگي  در كنترل بيد گوجه  Nesidiocoris tenuisشكارگرسن 

vaporariorum  رشدي سن در شرايط آزمايشگاهي  )پارامترها( هاي فرنگي نقش موثري دارد. پراسنجه هاي گوجه در گلخانه
ها به روش  فرنگي مقايسه شدند. تجزيه و تحليل داده و بيد گوجههاي بيد آرد  فرنگي با تغذيه از تخم هاي گوجه روي برگچه

سن شكارگر در تغذيه از  پيش از بلوغهاي  زيستي، انجام شد. ميانگين طول دوره ۀمرحل -زندگي دو جنسي سن جدول 
ترتيب  بهدست آمد. طول عمر حشرات بالغ ماده و نر  روز به  58/29±47/0و   15/24±23/0ترتيب  ادشده بهيهاي  تخم

روز )با تغذيه از تخم بيد  62/43 ± 73/0و  39/47 ± 72/0بيد آرد( و   روز )با تغذيه از تخم 64/42±17/4و  9/58±3/46
تخم  66 ± 53/3و  08/79 ± 91/14ترتيب  هاي مذكور به تغذيه از تخم بافرنگي( محاسبه شد. ميانگين زادآوري حشره  گوجه

 006/0و  009/0 ± 078/0 (r)افزايش  ذاتيشده براي نرخ  اديهاي  ترتيب با تغذيه از طعمه به هاي جمعيت پايدار بود. پراسنجه
 ± 55/5 (R0)زادآوري  ۀبر روز، نرخ سر 087/1 ± 006/0و  001/0 ± 082/1 (λ)افزايش  نامتناهيبر روز، نرخ  084/0 ±

فرد و ميانگين  نتاج بر 85/56 ± 62/6و  91/17 ± 41/66 (GRRزادآوري ) ۀنتاج بر فرد، نرخ ناسر 42/22 ± 46/4و  88/17
گيري  در يك نتيجهداري را نشان نداد.  دست آمد كه اختالف معني روز به 24/37 ± 70/0و 04/1 ± 1/36 (T)زمان يك نسل 

عليه سپس هاي بيد آرد توليد انبوه كرد و  را روي تخم N. tenuis توان سن شكارگر مياي،  هاي گلخانه ويژه براي محيط عملي به
 .هاي زيستي شكارگر باشيم كار گرفت، بدون اين كه نگران كاهش ويژگيبهفرنگي  بيد گوجه

 

 زيستي.كنترل، Nesidiocoris tenuisپرورش انبوه، سن شكارگر  :هاي کليديواژه
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ABSTRACT 
The predatory bug, Nesidiocoris tenuis is an effective biocontrol agent against Tuta absoluta and 
Trialeurodes vaporariorum in tomato greenhouses. The life table parameters of the predator were compared 
using Ephestia kuehniella and T. absoluta eggs on tomato leaflets under laboratory conditions. The data 
analysis was performed using age–stage two-sex life-table theory. The mean premature periods of the 
predator were 24.15 ± 0.23 and 29.58 ± 0.47 days feeding on E. kuehniella and T. absoluta eggs, 
respectively. Furthermore, the female and male longevities were 46.58 ± 3.9, 42.64 ± 4.17 and 47.39±0.72, 
43.62±0.73 days on the above-mentioned eggs, respectively. Total fecundity of N. tenuis feeding on E. 
kuehniella and T. absoluta eggs was 79.08 ± 14.91 and 66 ± 3.53 eggs/female, respectively. Eventually, the 
population growth parameters were estimated: intrinsic rate of increase (r) 0.078 ± 0.009 and 0.084 ± 0.006 
day

-1
, finite rate of increase (λ) 1.082 ± 0.01 and 1.087 ± 0.006 day

-1
, net reproductive rate (R0) 17.88 ± 5.55 

and 22.42 ± 4.46 offspring/individual, gross reproductive rate (GRR) 66.41 ± 17.91 and 56.85 ± 6.62 
offspring/individual, and mean generation time (T) 36.10 ± 1.04 and 37.24 ± 0.70 days, on the respective 
prey. However, there was not any significant difference between predators reared on E. kuehniella and T. 
absoluta eggs considering demographic parameters. In an applied conclusion, N. tenuis can be mass reared 
on E. kuehniella eggs and then be released against T. absoluta, especially in greenhouse environments, 
without any concern over possible decline on its demographic potential. 
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 هاي تحقيقتازه

نتايج اين تحقيق نشان داد كه تغذيه سن شکارگر 

Nesidiocoris tenuis   با استفاده از تخم بيدآرد )طعمه

 فرنگی جايگزين( در مقايسه با تغذيه از تخم بيد گوجه

هاي زيستی و  داري در آماره )طعمه اصلی( تفاوت معنی

هاي )پارامترهاي( رشدي سن شکارگر ندارد. لذا  پراسنجه

توان براي پرورش سن شکارگر در گلخانه توتون و يا  می

هاي  ا ظهور آفت در گلخانهبراي ماندگاري سن مذكور ت

فرنگی، از طعمۀ جايگزين )تخم بيد آرد( استفاده  گوجه

 كرد.

 

 قدمهم

 (Hem., Aleyrodidae) (Westwood)سفيدبالک گلخانه 
Trialeurodes vaporariorum فرنگی و بيد گوجهTuta 

absoluta (Meyrick) (Lep., Gelechiidae)  از آفات

 ,Lindquist et al. 1972) باشند فرنگی می گوجهمهم 

Gerling 1990, Desneux et al. 2010.) در حالی كه 

هاي متعدد از سموم  ها به گروه مقاومت سفيدبالک  قبالً

 ,Dittrich et al. 1990) بود شيميايی گزارش شده

Gorman et al. 2002،) فرنگی  گوجه هايی از بيد جمعيت

سموم برخی از ه بز در كشورهاي آمريکاي جنوبی ين

 Siquera et)اند  نشان داده فسفره و پايروتروييد مقاومت

al. 2001, Liettii et al. 2005 .)و موارد  ينا توجه بهبا

ارض فرنگی و عو خوري گوجه مصرف تازههمچنين 

محيطی سموم شيميايی، اهميت كاربرد دشمنان  زيست

آشکار  بيشتر اين گياهآفات  زيستیكنترلطبيعی در 

 Miridae هاي خانواده هاي متعددي از سن گونه شود. می

هاي كنترل  عنوان شکارگرهاي موثر در برنامه به

 Urbaneja et al. 2012 ,) روند كار میهب آفات بيولوژيک
Carnero 2000, Wheeler 2001, Calvo et al. 2009 

and 2012.) شکارگر  سن Nesidiocoris tenuis 

(Reuter) بومی كشورهاي سواحل مديترانه و خاورميانه  

هاي گيالن، تهران،  اين گونه را از استان ليناوري است.

   (Linnavuori 2007).اردبيل و زنجان گزارش كرده است

 فرنگی گوجه هاي برگ آوري جمع با سهرابی و حسينی

 سن يادشده از برازجان بوشهر، فرنگی گوجه آلوده به بيد

فرنگی در ايران معرفی  ارگر بيد گوجهعنوان شک را به

فعاليت  (. البته Sohrabi and Hosseini 2015كردند )

 سمپاشی فرنگی هاي گوجه مزارع و گلخانهدر اين گونه 

نيز هاي تهران، البرز، شاهرود و اصفهان  استان ۀنشد 

)اطالعات  استاول مقاله مشاهده شده  ۀتوسط نويسند

از قدرت  N. tenuis شکارگر  سن منتشر نشده(.

جستجوگري و توانايی تکثير سريع برخوردار بوده و 

 مناسب در عنوان يک عامل كنترل بيولوژيک به

 (.Sanchez 2008) فرنگی مطرح است هاي گوجه گلخانه

پتانسيل اي بوده و  اين شکارگر داراي طيف شکارگسترده

، لذا در فرنگی دارد گوجه هاي بيد غذيه از تخمتبااليی در 

صورت تجاري براي كنترل  كشورهاي اروپايی به

 شود فرنگی توليد و استفاده می گوجه ها و بيد سفيدبالک

(Urbaneja et al l. 2012). اين سن روي  شکارگري

 Frankliniella occidentalisگل هاي تريپس غربی پوره

(Pergande)  (Riudavets and Castane, 1998) 

در   Liriomyza trifolii (Burgess)الروهاي مگس مينوز

 Tetranychus هاي تارعنکبوتی  و كنه فرنگی گوجه

cinnabarinus (Boisduval) ( Xu et al. 2012 )  تخم و

داران نيز گزارش شده  پولک بال ۀالروهاي سنين اولي

سن    .(Urbaneja et al. 2005, Sanchez 2008) است

زندگی خود روي رژيم  چرخۀمذكور قادر به تکميل 

به اين دليل نياز به استفاده غذايی صرفاً گياهی نيست و 

. (Arno et al 2006, 2010)از منابع غذايی جانوري دارد. 
پورگی است. مدت زمان  اين شکارگر داراي پنج سن

نوع طعمه و گياه ميزبان   ها شديداً به زندگی پوره چرخۀ

داران  پولک خم بالها از ت زمانی كه پوره .دارد بستگی

طعمه كه  تر و هنگامی زندگی كوتاه چرخۀ ،كنند تغذيه

 ها وجود نداشته باشد، چرخۀ جانوري در رژيم غذايی آن

 شود و گاهی تکميل نمی گردد میتر  طوالنی آنان زندگی

Urbaneja et al. 2005)).  اگر تراكم جمعيت شکارگر باال

يز تغذيه كرده گياهی ن ۀو تعداد طعمه كم باشد، از شير

زنند و موجب معيوب  و به برگ و ساقه گياه خسارت می

ها در مقايسه با اين آسيب ولی، شوند میها  شدن ميوه

 Urbaneja et alآفات ناچيز است ) كنترلسود ناشی از 

2005, Sanchez and Lacasa 2008, Perdikis et al. 

 تواند يک گياهی می ۀ(. ضمن اينکه تغذيه از شير2009

ت خود را يرا سن شکارگر جمعيز مزيت محسوب شود،

توان با  دهد و می ینجات م يدر نبود طعمه از نابود

را   ت آنيآفت در گلخانه جمع ۀش از مشاهديرهاسازي پ
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 .Castane et al)داشت  ان آفت باال نگهيقبل از طغ

تغييرات نرخ رشد را  ،زندگی دو جنسی جدول   .(2011

پيش از عيت )جنس نر، ماده و در بين كل افراد يک جم

، كل جمعيت نوع مطالعه دهد. در اين ( نشان میبلوغ

شود. با  سنی بکار گرفته می ۀبراي تکميل توزيع مرحل

ويژۀ  ۀمرحل سن استفاده از جدول زندگی دو جنسی

در مراحل را  فاتآ يها حساسيت توان مینيز ي رشد

شناسايی ها  كشبه دشمنان طبيعی و آفت مختلف سنی

كرد و در مرحله و سن مناسب نسبت به اعمال عمليات 

زندگی  جدول . تاكنون از (Chi 1988) كنترلی اقدام نمود

هاي زيستی و  زيستی، آماره ۀمرحل -دو جنسی سن 

هاي  هاي متعددي از سن رشدي گونه 1هاي پراسنجه

 Perdikisاست ) دست آمده به  Miridaeخانوادۀ شکارگر 

and Lykouressis 2000, 2004, Sanchez et al. 2009; 

Khoshabi 2015, Sharifian 2015, Bagheri et al. 

 براي توليد انبوه و كاربرد دشمنان (. 2016

هاي  طبيعی عليه آفات، ضرورت دارد تا برخی از ويژگی

هاي رشدي دشمنان طبيعی در شرايط  زيستی و پراسنجه

ديگر  با هموع طعمه مختلف از نظر دما، گياه ميزبان، ن

(، يکی ازكاملترين r) 2افزايش ذاتیمقايسه شوند. نرخ 

هر  rباشد. مقدار  ها می جمعيت  ۀها براي مقايس پراسنجه

ده بستگی به زادآوري، طول عمر و سرعت رشد نموجود ز

د تحت شرايط استاندار افزايش ذاتینده دارد. نرخ موجود ز

 ۀامکان مقايس ،شود و همين مورد اي تعيين می شده

كند. از   تيمارهاي مختلف فراهم میحشرات را در 

پرورش، برداشت از  براي تعيين نحوۀهاي رشدي  پراسنجه

ها در مقابل آفات نيز استفاده  آن يیاكلنی و ميزان كار

از پتانسيل خوبی در  Miridaeهاي شکارگر  سن شود. می

 اي برخوردار هستند فرنگی گلخانه هكنترل آفات گوج

(Molla et al 2009 ،)  مورد استفاده،  ۀطعمنوع گياه و

هاي اين  مثلی گونهرشدي و توليد هاي تواند در ويژگی می

 ,Urbaneja et al. 2005خانواده نقش بسزايی داشته باشد )

Molla et al. 2014) .ۀلذا در اين تحقيق، تاثير طعم 

 بيدتخم ) اصلی ۀ( و طعمردبيد آجايگزين )تخم 

 .Nهاي رشدي سن شکارگر پراسنجه رويفرنگی(  گوجه

tenuis  روي شکارگر امکان پرورش حشره تا  ندمقايسه شد

 جايگزين مورد آزمايش قرار گيرد. طعمه

                                                                                  
1. Parameter  

2. Intrinsic rate of increase  

 ها مواد و روش
 ها پرورش شكارگر و طعمه

از كلنی موجود در  N. tenuisت سن شکارگر يجمع

پزشکی كشور تامين  تحقيقات گياه ۀتوتون موسس ۀگلخان

بخش  ۀشد. اين كلنی در يک واحد مجزا از گلخان

مترمربع با  24تحقيقات كنترل بيولوژيک به مساحت 

 5و رطوبت نسبی سلسيوس ۀدرج 25 ± 1شرايط دمايی

)ارديبهشت تا  درصد و روشنايی و تاريکی طبيعی 65 ±

رقم  (.Nicotiana tabacum L) تيرماه( روي گياه توتون

 E. kuehniella (Castaneآرد بيدبارلی با استفاده از تخم 

and Zapata, 2005 ده درصد شکر( و محلول 

(Urbaneja-Bernat et al. 2013) .پرورش داده شد   

جايگزين براي  ۀعنوان طعم بهE. kuehniella آرد  بيد

هاي شکارگر در انسکتاريوم بخش تحقيقات  پرورش سن

 ۀدرج 25±1كنترل بيولوژيک در شرايط دمايی 

نوري  ۀدرصد و دور 65±5سلسيوس، رطوبت نسبی 

 Attaran) شد )روشنايی: تاريکی( پرورش داده  8:16

هاي  سن ۀآرد براي تغذي بيد ۀهاي تاز . از تخم(1995

هاي جدول  پرورش و آزمايش ۀشکارگر، تجديد دور

 زندگی سن شکارگر استفاده شد.

فرنگی از مزارع  الروهاي بيد گوجه ۀجمعيت اولي

آوري  جمع استان البرزنظرآباد شهرستان فرنگی  گوجه

 25 ± 1 شرايط دمايی شد. الروهاي بيد در اتاق رشد با

 ۀدرصد و دور 65 ± 5سلسيوس، رطوبت نسبی  ۀدرج

 فرنگی گوجه گياه تاريکی( روي )روشنايی: 8:16نوري 

 75× 95آلومينيومی به ابعاد   داخل دو قفس رقم فالت

به تعداد بيش از متر )ارتفاع، عرض، طول(  سانتی 110×

الروها و اتمام  ۀبا تغذي .شد پرورش دادهسه نسل 

فرنگی، هر سه تا چهار روز تعداد پنج  هاي گوجه برگ

 سیتا  يستبفرنگی گلدانی با ارتفاع  گياه گوجه

شد. با ظهور حشرات بالغ  اضافه   متر به هر قفس سانتی

براي  ده درصداسفنج آغشته به آب عسل  ،ها در قفس

از حشرات بالغ موجود . استفاده شدت بالغ حشرا ۀتغذي

فرنگی و كاربرد  گوجهبيد گيري در كلنی براي تخم

هاي جدول زندگی سن شکار و  ها براي آزمايش تخم

 شد. ها استفاده  آزمايش انجام ساير
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 های رشدی بررسی پراسنجه

با اندكی  N. tenuisسن  جدول زندگی ۀبراي مطالع

 Perdikis)تغييرات از روش پرديکيس استفاده شد )

 5/8ظروف پتري پالستيکی به قطر . در اين شيوه 2002

. براي كار گرفته شدهبو عمق دو سانتی متر متر  سانتی

متر روي درپوش  سانتی دوايجاد تهويه، سوراخی به قطر 

پوشانده شد. با مناسب ظرف پتري ايجاد شد و با توري 

رنگ بودن تخم سن با رنگ برگ  به همتوجه 

هاي سن شکارگر  تخم دقيق يتؤر عدم فرنگی و گوجه

، (Rozenberg et al. 2015) موجود در داخل بافت گياه

آرد بيد  هاي گر با تغذيه از تخمجدول زندگی سن شکار

شد. براي اين  سن يک شروع ۀپورفرنگی از  گوجهبيد و 

از كلنی  بالغ شکارگر  هاي منظور جمعيتی از سن

 24 كمتر از برداشته و در داخل يک ظرف به مدت

ها در داخل  ريزي سن . پس از تخمندساعت نگهداري شد

گی حاوي فرن هاي گوجه فرنگی، بوته بافت گياهان گوجه

اي منتقل و در شرايط  ف جداگانهوتخم به ظر

C) آزمايشگاهی
◦ 1 ± 25، RH %5 ± 65  و L:D8 : 

 53و  38تعداد  ،ها تفريخ تخم با .( نگهداري شدند16

طور جداگانه به ظروف پتري منتقل  سن اول به ۀپورعدد 

و يا تخم  خم بيدآردت مناسب تعدادبا ند و به ترتيب شد

ها،  روند رشد و نمو پورهفرنگی تغذيه شدند. در  بيد گوجه

ها  آنک از سنين پورگی و زمان مرگ يطول هر 

ضمنا با توجه به يکسان بودن صورت روزانه ثبت شد. به

ات منابع جمعيت مورد استفاده در اين تحقيق با مطالع

سيزده به ميزان  باقري و همکاران، ضريب مرگ جنينی

پس از  .(Bagheri et al. 2016) در نظر گرفته شد درصد

صورت جفت به  ظهور افراد بالغ، حشرات نر و ماده به

 ظروف پتري با مشخصات فوق منتقل شدند. در داخل

 يک ميکروتيوب فرنگی متصل به گوجه ظروف يک برگچۀ

روزانه ريزي و براي هر آزمايش  حاوي آب براي تخم

فرنگی  گوجه تخم بيدآرد و  تخم بيدحدود صد عدد 

طول عمر افراد بالغ  ها قرار داده شدند. سن براي تغذيۀ

زادآوري  ۀماده و نر محاسبه شد. همچنين براي محاسب

ها  ار سننگی در اختيفر گوجه اي تازۀه ها، روزانه برگ سن

از آنجا كه تشخيص ريزي نمايند.  شد تا تخم قرار داده 

فرنگی دشوار است  هاي گذاشته شده در بافت گوجه تخم

روز  پانزده حدود هاي حاوي تخم سن شکارگر برگلذا 

هاي تفريخ شده،  تا از طريق تعداد پورهنگهداري شدند 

 هاي مربوطه ثبت شوند. داده

 

 ها تجزیه داده

مراحل زيستی سن از تولد تا مرگ، شامل   ۀاتفاقات روزان

( و بالغ نر و ماده و حشرات ها زمان نمو )تخم، پوره

 ها براساس تئوري جدول زندگی دو ماده ۀادآوري روزانز

 Chi 1988, Chi and Liu)زيستی  ۀمرحل - جنسی سن

 (Version 2017) افزارو با استفاده از نرم (1985

TWOSEX-MSChart  تجزيه شدندChi 2017)).  طول

( نرخ lx) یسن ۀمانی ويژ هاي رشدي، نرخ زنده دوره

 - سن ۀ، بارآوري ويژ(sxjمرحله )–سن ۀمانی ويژ زنده

بارداري  (،mx) یسن ۀويژ بارآوري(، fxj) مرحلۀ رشدي

( و ارزش توليد exjاميد به زندگی ) (lxmxويژۀ سنی )

هاي بيد آرد و  شکارگر در تغذيه از تخم سن (Vxj)مثلی 

هاي رشدي  پراسنجه دست آمد. به فرنگی بيد گوجه

 نامتناهی(، نرخ r) افزايش ذاتیجمعيت شامل نرخ 

نرخ ناسرۀ (، R0) 4سرۀ زادآوري(، نرخ  λ) 3افزايش

( در T) 6زمان يک نسل ميانگينو  (GRR) 5زادآوري

براي  .(Chi 1988) تغذيه از هر دو طعمه محاسبه شدند.

با  Bootstrapها از برنامه  تکراردار كردن پراسنجه

 با استفاده از همچنين .يکصدهزار تکرار استفاده شد

براساس فاصله  ها جفت شده، ميانگين Bootstrap برنامۀ

 TWOSEX- MSChartدرصد در برنامه  95اطمينان 

(Version 2017) مقايسه شدند (Chi 2017.) 

 

 نتايج و بحث
 N. tenuisهای زیستی سن شكارگر  آماره

 طول مراحل مختلف رشدی و باروری 

داراي مراحل تخم، پنج سن  N. tenuisسن شکارگر 

اشتباه  ±)پورگی و حشرات بالغ نر و ماده است. ميانگين 

هاي مختلف زندگی حشره با تغذيه  طول دوره (استاندارد

ارايه  1فرنگی در جدول  گوجه و بيد بيد آردهاي  از تخم

شده است. طول مراحل مختلف زندگی حشره از زمان 

و با تغذيه از دو فرنگی  گوجه برگچۀتولد تا مرگ روي 

                                                                                  
3. Finite rate of increase 
4. Net reproductive rate 

5. Gross reproductive rate 

6. Mean generation time 
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پيش از  ۀاندكی متفاوت بود. طول دورادشده ي ۀطعم

آرد و بيد  هاي بيد شکارگري كه از تخم هاي بلوغ در سن

 15/24 ± 23/0 ترتيب فرنگی تغذيه كرده بودند به گوجه

 ۀدست آمد. بيشترين طول دور روز به 58/29 ± 47/0و 

فرنگی  آرد و بيد گوجه هاي بيد پورگی با تغذيه از تخم

پورگی و  مروز در سن پنج 96/4 ± 26/0ترتيب با  به

دست آمد.  پورگی به مروز در سن چهار 19/5 ± 25/0

 03/2 ± 11/0ترتيب با  پورگی نيز به ۀكمترين طول دور

روز در سن اول  13/3 ± 09/0 وروز در سن دوم پورگی 

ها با  زندگی نرها و ماده ۀطول دوردست آمد.  پورگی به

ها بيشتر از نرها عمر  ماده متفاوت بود.اندكی همديگر 

جنس ماده با نر كه از تخم بيد آرد  ۀدر مقايس .كردند

 داري مشاهده نشد تغذيه شده بودند اختالف معنی

(4903/0P=ولی در بين دو جنس ماده )  و نر كه از تخم

دار  هاي بيد گوجه فرنگی تغذيه شده بودند تفاوت معنی

حاليکه باقري و همکاران طول  . در(=00076/0P) بود

هايی كه از پورۀ سن  عمر نرها را بيشتر از طول عمر ماده

دوم سفيدبالک تغذيه كرده بودند اعالم كردند ) 

Bagheri et al. 2016 .) در طول عمر حشرات بالغ نر و

داري  معنیاختالف دو طعمۀ يادشده ماده با تغذيه از 

 (.2)جدول ( P=  8356/0) مشاهده نشد

 

با تغذيه از  Nesidiocoris tenuis استاندارد( مراحل مختلف زندگی سن شکارگر اشتباه±)ميانگين رشدمدت زمان  -1جدول

 فرنگی در شرايط آزمايشگاهی. و بيد گوجه هاي بيد آرد تخم
Table1- Developmental time (day) (Mean±SE) of different stages of  Nesidiocoris tenuis feeding on the eggs 

of the Ephestia kuehniella and Tuta absoluta on tomato leaflets in laboratory conditions (25 ± 1
◦
C, 65 ± 5% 

RH, 16:8 L: D). 
 

Developmental stage 

Fed on Ephestia kuehniella eggs Fed on Tuta absoluta eggs 

n SE ± Mean n SE ± Mean 

Egg 37 9 ± 0.0 53 9 ± 0.0 

1 st instar 32 03.19 ± 0.08 53 03.13 ± 0.09 

2 nd instar 31 02.03 ± 0.11 53 03.17 ± 0.14 

3 rd instar 29 02.24 ± 0.15 42 04.06 ± 0.15 

4 th instar 28 02.68 ± 0.19 31 05.19 ± 0.25 

5 th instar 26 04.96 ± 0.26 26 04.5 ± 0.13 

pre-adult 26 24.15 ± 0.23 26 29.58 ± 0.47 

 

رشد جنينی در تغذيه از  در اين تحقيق طول دورۀ

براساس تحقيقات  هر دو طعمه يکسان بود. در حاليکه

 .Nجنينی سن شکارگر  ۀسانچز و همکاران طول دور

tenuis    سلسيوس روي گياه  ۀدرج 25در دماي

روز برآورد  9/8فرنگی و با تغذيه از تخم بيد آرد،  گوجه

 ۀنيز دور و همکاران (. هاگس(Sanchez et al. 2009شد 

جنينی سن شکارگر مذكور را با تغذيه از تخم بيد آرد 

 .Hughes et al) روز اعالم كردند 4/9روي گياه توتون 

موثري در طول  اين عالوه بر دما كه نقشبنابر  (.2009

گياه ميزبان نيز  جنينی در حشرات دارد نوع ۀدور

طول  .هايی را در اين پارامتر ايجاد كند تواند تفاوت می

گی نيز باتوجه به نوع ميزبان  مراحل مختلف پور ۀدور

در تحقيق باقري  متفاوت باشد.تواند  گياهی و طعمه می

رگی با تغذيه از سفيدبالک روي پو  ۀو همکاران طول دور

 et al. 2016)روز گزارش شد  29/14فرنگی  گوجه

Bagheri et alاين دوره را با تغذيه  (. ولی ساير محققين

 پانزدهتا  دوازدهفرنگی بين  از تخم بيد آرد روي گوجه

 Urbaneja et al. 2005, Sanchez) دست آوردند روز به

et al. 2009, De Puysseleyr et al. 2013, Molla et al. 

2014). 

پورگی سن شکارگر با  ۀدر اين تحقيق طول دور

آرد تقريبا مطابق با نتايج ساير  هاي بيد تغذيه از تخم

فرنگی  هاي بيد گوجه محققين بود، ولی در تغذيه از تخم

طول  روز طول كشيد. بيستمذكور بالغ بر  ۀطول دور

 N. tenuis شکارگر( سن APOP) ريزي قبل از تخم ۀدور

كه  روز بود، در حالی75/1±48/0آرد  تغذيه از تخم بيد با

 15/0فرنگی  تغذيه كرده از تخم بيد گوجه يها براي سن

پيش   ۀ(. طول كل دور2)جدول دست آمد روز به06/1 ±

براي دو جمعيت تغذيه شده از  (TPOP) ريزي از تخم
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و تخم بيد  روز(0/26 ± 69/25) آرد تخم بيد

داري  روز( اختالف معنی 22/31 ± 58/0فرنگی ) هگوج

ريزي سن  تخم ۀ(. طول دورP=  00003/0داشت )

شکارگر با تغذيه از هر دو طعمه نيز بدون اختالف 

روز  72/14 ± 4/1و  08/15±  8/2ترتيب  دار به معنی

 (.2دست آمد )جدول  به

 
با تغذيه  Nesidiocoris tenuisاستاندارد( افراد بالغ سن شکارگر  اشتباه±ريزي و باروري )ميانگين هاي تخم طول عمر و دوره -2جدول

 فرنگی در شرايط آزمايشگاهی. گوجه و بيد آرد هاي بيد ازتخم
Table 2-Adult longevity and reproductive parameters (Mean  ± SE) of Nesidiocoris tenuis feeding on the 

eggs of Ephestia kuehniella and Tuta absoluta on tomato leaflets in laboratory conditions (25  ± 1
◦
C, 65  ±  

5% RH, 16:8 L: D). 
Developmental stage Fed on Ephestia kuehniella eggs Fed on Tuta absoluta eggs 

n SE ± Mean n SE ± Mean 
Female longevity (day)  12 46.58 ± 3.9a 18 47.39 ± 0.72a 

Male longevity (day) 14 42.64 ± 4.17a 18 43.62 ± 0.73a 

Fecundity (egg/female) 12 79.08 ± 14.91a 18 66 ± 3.53a 
Adult preoviposition period (day) 12 1.75 ± 0.48 18 1.06 ± 0.15 

Total preoviposition period (day) 12 26.25 ± 0.69 b 18 31.22 ± 0.58 a 

Oviposition period (day) 12 15.08 ± 2.8 a 18 14.72 ± 01.4a 

Means followed by the same letters in each row are not significantly different (P≥0.05). The SE was 

estimated using 100000 bootstraps and compared by paired bootstrap test (Comparison of 95%CI). 
 

پيش از  در تحقيقات هاگس و همکاران طول دورۀ

روز  23روي توتون، با تغذيه از تخم بيد آرد بلوغ 

(. در تحقيق حاضر Hughes et al. 2009محاسبه شد )

فرنگی حدود  با تغذيه از بيد گوجهياد شده  ۀل دورطو

روز بيشتر از تغذيه از تخم بيد آرد بود. دليل  پنج

ه اندازه و كيفيت تواند ب افزايش طول اين دوره، می

هاي بيد  مرتبط باشد، زيرا تخم فرنگی گوجههاي بيد  تخم

متر و قطر  ميلی33/0)به طولفرنگی اندازه كوچکتر  گوجه

محتويات غذايی كمتري در  عاو طبمتر(  ميلی 22/0

متر و  ميلی50/0)به طولهاي بيد آرد  مقايسه با تخم

طول  .(Molla et al. 2014) دارندمتر(  ميلی 30/0قطر

ريزي نيز با توجه به جمعيت سن  پيش از تخم دورۀ

ذيه هاي مورد تغ شکارگر، شرايط آزمايش و نوع طعمه

تفاوت  (APOP)در طول اين دوره  تواند متغير باشد. می

هاي مختلف  داري بين دو جمعيت كه از طعمه معنی

پيش  ۀمشاهده نشد، ولی در كل دور ،تغذيه كرده بودند

در بين دو جمعيت اختالف  TPOP)ريزي ) از تخم

داري وجود داشت. دپاسيلير و همکارانش طول  معنی

 De) روز محاسبه كردند 2/2را   ريزي دورۀ پيش از تخم

Puysseleyr et al. 2013 در حاليکه باقري و ،)

فرنگی و با تغذيه  گوجه همکارانش اين دوره را روي گياه

 Bagheriدست آوردند ) روز به 87/3بالک از پوره سفيد

et al. 2016.) 

 – سن ۀسنی و باروری ویژ  ۀمانی، باروری ویژ نرخ زنده

 رشدی مرحلۀ
 ۀمرحل – سن ۀمانی ويژ هاي نرخ زنده منحنی

هاي  با تغذيه از تخم  N. tenuis(، سن شکارگرsxjرشدي)

آورده شده است.  1در شکل فرنگی  بيد گوجهآرد و  بيد

مانی مربوط به هر  منحنی نرخ زنده ها شکلدر اين 

آمده  شده به نمايش در  صورت تفکيک  رشدي به ۀمرحل

هاي  هده شده ميان منحنیهاي مشا است و همپوشانی

دليل تفاوت در نرخ  مربوط به مراحل مختلف رشدي به

نيز  2باشد. عالوه بر اين در شکل  رشد اين مراحل می

 ۀمانی ويژ كه منحنی زنده 1شده شکل فرم ساده

 سن شکارگر در تغذيه از هر دو طعمۀ( مربوط به lxسنی)

بدون در نظر گرفتن مراحل مختلف رشدي  ادشدهي

( 2باشد نيز ارايه شده است. در اين نمودارها )شکل  می

سنی، نمودارهاي مربوط  ۀمانی ويژ عالوه بر منحنی زنده

 ۀمرحل – سن ۀوري ويژآ( و بارmxسنی) ۀوري ويژآبه بار

نيز ارايه شده است. همانطور كه در اين  (fxj) رشدي

وري آدو منحنی مربوط به بار نمودارها مشخص است هر

رشدي با روند  مرحله -سن  ۀوري ويژآسنی و بار ۀويژ

بيشترين مقدار انی در طول عمر نوسان دارند. تقريبا يکس

ترتيب با  رشدي به ۀمرحل – سن ۀوري ويژآثبت شده بار

 31در روز فرنگی  بيد گوجههاي بيد آرد و  تغذيه از تخم

)شکل  تخم ثبت شد 33/5با  35تخم و در روز  3/9با 

هاي زيستی مهم براي  مانی از آماره نرخ زنده (.2

شود. هر قدر مقدار اين آماره  موجودات زنده محسوب می
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موجود زنده بيشتر بوده و لذا  يبيشتر باشد احتمال بقا

ي شود و جمعيت بيشتر پرورش آن به سهولت انحام می

و يا اينکه در هنگام  كردتوان از كلنی برداشت  را می

رهاسازي و پس از آن در جمعيت شکارگر تلفات كمتري 

شود و در نتيجه كارايی عامل شکارگر افزايش  ايجاد می

 يابد.  می

 
فرنگی  و بيد گوجه هاي بيد آرد )راست( با تغذيه از تخم N. tenuisسن شکارگر ( sxj)مرحله  –سن  ۀمانی ويژ نرخ زنده -1شکل

 فرنگی در شرايط آزمايشگاهی. )چپ( روي برگچه گوجه
Figure 1-Age-stage survival rate (sxj) of  Nesidiocoris tenuis in feeding on Ephestia kuehniella (Right) 

and Tuta absoluta eggs (Left) on tomato leaflet in laboratory conditions (25±1
◦
C, 65±5% RH, 16:8 L D). 

 

 
 (lxmx) یسن ۀو بارداري ويژ (mx) یسن ۀ(، بارآوري ويژfxjرشدي ) ۀمرحل  –سن  ۀ، بارآوري ويژ(lx) یسن ۀمانی ويژ نرخ زنده -2شکل

فرنگی در شرايط  فرنگی)چپ( روي گياه گوجه گوجهدر تغذيه از تخم بيد آرد )راست( و تخم بيد  Nesidiocoris tenuisشکارگر 
 آزمايشگاهی.

Figure 2- Age-specific survival rate (lx), female age-stage specific fecundity (fxj), age-specific fecundity (mx) 

and age specific marternity (lxmx) of  Nesidiocoris tenuis in feeding on Ephestia kuehniella (Right) and Tuta 

absoluta eggs (Left) on tomato leaflet in laboratory conditions (25  ± 1
◦
C, 65  ± 5% RH, 16:8 L D). 

 

ها تحت تاثير  هاين آماره زيستی نيز همچون ساير آمار

گياه ميزبان، نوع طعمه، شرايط  مانند نوععوامل مختلف 

در  گيرد. پرورش و عوامل زنده قرار میو محيط  فيزيکی

زيستی و نرخ  ۀمرحل سن ۀمانی ويژ اين تحقيق نرخ زنده

آورده شده است. از  2و  1هاي  مانی سنی در شکل زنده

مانی سن شکارگر در  ها مشخص است كه نرخ زنده شکل

فرنگی  يسه با بيد گوجههاي بيد آرد در مقا تغذيه از تخم

بيد مانی در تغذيه از  كه نرخ زنده طوري به ،بيشتر است

برآورد شده است. البته ساير محققين  %97بالغ بر  آرد

اين آماره را بر حسب نوع ميزبان و طعمه مورد تغذيه 
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طوري كه باقري و همکاران  اند. به متفاوت گزارش كرده

مرحلۀ تخم و را در  شکارگر بيشترين درصد مرگ سن

سن اول برآورد كردند و كمترين مرگ در   پورۀ

 .Bagheri et al ( اتفاق افتاد )%1/17فرنگی ) گوجه

مانی مراحل پيش  (. اوربانيجا و همکاران نرخ زنده2016

و هاگس و همکاران اين  %7/73را   N. tenuisاز بلوغ 

% و پاسيلير و همکاران آن را 2/94روي توتون  آماره را

 Urbaneja et al. 2005, Hughes et) برآورد كردند%  89

al. 2009, De Puysseleyr et al. 2013, Molla et al. 

2014).  

 مرحله رشدی – سن ۀامید به زندگی ویژ

 ۀمرحل  - سن ۀهاي مربوط به اميد به زندگی ويژ منحنی

كل  ۀنشان دهند N. tenuis، سن شکارگر exj) ) رشدي

و    xرود هر فرد با سن مدت زمانی است كه انتظار می

زنده بماند و با افزايش سن كاهش   jرشدي   مرحله

نيز مشاهده  ها حنینميابد. همانطور كه در اين  می

رشدي سن شکارگر  ۀشود، اميد به زندگی هر مرحل می

(. 3صورت جداگانه در نمودارها ارايه شده است )شکل به

سن شکارگر با   يک فرد تازه متولد شدهاميد به زندگی 

فرنگی در روي  هاي بيد آرد و بيد گوجه تغذيه از تخم

روز  45/21و  54/26ترتيب  فرنگی به گوجه برگچۀ

دست آمد. در افراد ماده نيز بيشترين مقدار اميد به  به

هاي تغذيه شده با تخم بيد آرد  زندگی ثبت شده در سن

 از تخم بيد تغذيۀا روز و ب 43/23با  23در روز 

روز برآورد شد )شکل  39/22با  25فرنگی در روز  گوجه

(. در تحقيق حاضر اميد به زندگی يک فرد تازه متولد 3

با تغذيه از تخم بيد  N. tenuisسن شکارگر   شده

 45/21) كمتر فرنگی در مقايسه با بيد آرد اندكی گوجه

غذايی  ۀدهد كه ماد اين نشان می ( بود54/26 در مقابل

تر است. اميد به  ها مطلوب سن ۀتخم بيد آرد براي تغذي

يابد. اين پارامتر  زندگی بتدريج با افزايش سن كاهش می

روز و  43/23آرد  در افراد بالغ ماده در تغذيه از تخم بيد

روز محاسبه شد. در حاليکه  7/16در افراد بالغ نر 

ر د پراسنجهبراساس تحقيقات باقري و همکاران اين 

بالک روي گياه  افراد بالغ ماده با تغذيه از سفيد

 .Bagheri et alدست آمد  روز به 7/42فرنگی  گوجه

2016).) 

   
 و هاي بيد آرد )راست( تغذيه از تخم با Nesidiocoris tenuisسن شکارگر ( exj)رشدي  ۀمرحل  –سن  ۀاميد به زندگی ويژ -3شکل

 فرنگی در شرايط آزمايشگاهی. )چپ( روي برگچۀ گوجه فرنگی بيد گوجه
Figure 3-The life expectation (exj) of  Nesidiocoris tenuis in feeding on Ephestia kuehniella (Right) and Tuta 

absoluta eggs (Left) on tomato leaflet in laboratory conditions (25±1
◦
C, 65±5% RH, 16:8 L: D). 

 

 مرحلۀ رشدی –سن  ۀارزش تولید مثلی ویژ

 ۀمرحل  – سن ۀويژ توليد مثلیهاي ارزش  منحنی

 ۀو مرحل xگر مشاركت افراد در سن  ( بيانVxjرشدي )

(. 4باشند )شکل  گذاري نسل بعد می در پايه jرشدي 

شود افراد ماده در  ها مشاهده می منحنیهمانطور كه در 

ريزي بيشترين مشاركت را در  زمان رسيدن به اوج تخم

دليل عدم  توليد نسل بعد دارند. افراد بالغ نر به

ريزي، مشاركتی در توليد نسل بعد ندارند، ولی نقش  تخم

مانی و افزايش  با زندهپيش از بلوغ  حلااين افراد در مر

هاي تازه  گردد. ارزش توليد مثلی تخم نرخ بقا اعمال می

( λ) افزايش نامتناهی( برابر با نرخ V01) گذاشته شده

( براي نمونه 3و جدول 4باشد )شکل  سن شکارگر می
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هاي  افزايش سن شکارگر با تغذيه از تخم نامتناهینرخ 

و  081/1 ± 01/0ترتيب  به فرنگی بيد آرد و بيد گوجه

( كه با مقادير 3بر روز است )جدول 087/1 ± 006/0

برابر  گذاشته شدههاي تازه  ارزش توليد مثلی تخم

باشد. عالوه براين مقادير ارزش توليدمثلی سن  می

يابد.  كامل ماده افزايش می ۀشکارگر در زمان ظهور حشر

بيد آرد و هاي  طوري كه افراد ماده در تغذيه از تخم به

و  05/48روزگی با  29ترتيب در سن  فرنگی به بيد گوجه

بيشترين مشاركت را در  23/42روزگی با  27در سن 

گر نقش  تشکيل نسل آينده داشتند، اين اعداد بيان

ها در سنين مذكور در توليد نسل آينده  بيشتر ماده

گونه كه يو و همکاران بيان  همان (.4)شکل باشند می

ها در اوج تخمريزي  اند ارزش توليد مثلی ماده داشته

 (.Yu et al. 2013ها بيشتر است ) آن

باتوجه به نتايج حاصل از اين تحقيق مشاهده شد كه 

هايی  داري بين سن سنی اختالف معنی آوري ويژۀدر بار

غذيه هاي ت آرد تغذيه شده بودند با سن كه از تخم بيد

ا تخم بيدگوجه فرنگی وجود ندارد. با اين وجود شده ب

سنی شکارگرهايی كه از تخم  حداكثر نرخ بارآوري ويژۀ

 3/5) باروزگی  31آرد تغذيه شده بودند، در سن  بيد

تغذيه فرنگی  از تخم بيد گوجهو شکارگرهايی كه ( تخم

دست  بهعدد تخم  7/3 روزگی با 35سن  درشده بودند 

آوري  بارشود كه در  (. بنابراين مشاهده می2)شکل آمد

هاي بيد آرد مطلوبيت بيشتري براي  سنی نيز تخم ۀويژ

زندگی  ۀماده در طول دور  ۀحشر هاي شکارگر دارند. سن

ترتيب  فرنگی به هاي بيدآرد و بيد گوجه با تغذيه از تخم

تخم توليد كردند.  3/66 ± 53/3و  08/79 ± 91/14

با همديگر نشان از عدم وجود  هاين دو آمار ۀمقايس

 (.P = 38677/0) دار بود اختالف معنی

هاي شکارگر بين نتايج  در زمينه زادآوري سن

هايی وجود دارد. اين تفاوت در نتيجه  محققين تفاوت

اختالف در نوع طعمه، شرايط آزمايش و جمعيت سن 

باقري و همکاران مشاهده كردند سن  باشد. شکارگر می

 73/122فرنگی  زندگی روي گوجه ۀچرخمذكور در طول 

. در حاليکه (Bagheri et al. 2016) تخم توليد كرد

عدد ذكر  60سانچز و همکاران تعداد تخم اين حشره را 

. مال و همکاران نيز تعداد (Sanchez et al. 2009) كردند

 Molla) د برآورد كردندعد 8/83كل نتاج توليد شده را 

et al. 2014). 

   

 
 فرنگی )چپ( و بيد گوجه هاي بيد آرد )راست( با تغذيه از تخم  Nesidiocoris tenuisسن شکارگر (Vxj)ارزش توليد مثلی  -4شکل

 .آزمايشگاهی فرنگی در شرايط گوجه روي برگچۀ

Figure 4- The reproductive value (Vxj) of  Nesidiocoris tenuis in feeding on Ephestia kuehniella (Right) and 

Tuta absoluta eggs (Left) on tomato leaflet in laboratory conditions (25±1
◦
C, 65±5% RH, 16:8 L: D). 

 

 های رشد جمعیّت سن شكارگر پراسنجه

(، نرخ r) افزايش ذاتیمقادير برآورد شده براي نرخ 

سرۀ (، نرخ ناR0)سرۀ زادآوري (، نرخ λ) افزايش نامتناهی

( در Tو ميانگين طول يک نسل )( GRR)زادآوري 

دو به دو  ۀدر مقايسشده است.  نشان داده 3جدول 

 هاي فوق با استفاده از بوت استرپ جفت شده پراسنجه

بيد آرد و بيد  ۀسن شکارگر از دو طعم تغذيۀ باكه 

داري  اختالف معنی ،دست آمده بود بهفرنگی  گوجه

توان در  سهولت می لذا به(. 3مشاهده نشد )جدول 

ها را با استفاده از  هاي توتون، سن شرايط گلخانه
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 .فرنگی استفاده نمود هاي گوجه در گلخانهفرنگی  رد توليد انبوه كرد و عليه بيد گوجهآ  هاي بيد تخم
 

 

ي بيد ها با تغذيه از تخم Nesidiocoris tenuis استاندارد( سن شکارگر اشتباه ± هاي رشد جمعيت )ميانگين پراسنجه -3جدول

 فرنگی در شرايط آزمايشگاهی. فرنگی روي برگچه گوجه آرد و بيدگوجه

Table 3-Population growth parameters (Mean ± SE) of Nesidiocoris tenuis fed on the eggs of the Ephestia 

kuehniella and Tuta absoluta on tomato leaflets in laboratory conditions (25 ± 1
◦
C, 65 ± 5% RH, 16:8 L: D). 

 
Parameters Fed on Ephestia kuehniella eggs Fed on Tuta absoluta eggs 

Mean±SE Mean± SE 

r 0.078 ± 0.009 a 0.084 ± 0.006 a 
λ 1.082 ± 0.01 a 1.087 ± 0.006 a 

R0 17.881 ± 5.55 a 22.416 ± 4.46 a 
GRR 66.41 ± 17.91 a 56.85 ± 6.62 a 

T 36.1 ± 1.04 a 37.2 ±0.70 a 
Means followed by the same letters in each row are not significantly different (P≥0.05). The SE was estimated using 

100000 bootstraps and compared by paired bootstrap test (Comparison of 95%CI). 

 

هاي  دليل لحاظ كردن آماره (، بهr)افزايش  ذاتینرخ 

مختلفی نظير طول مراحل رشدي قبل از بلوغ، نرخ 

وري و غيره، اطالعات جامعی از نظر آمانی، بار زنده

چگونگی رشد جمعيت آفات و دشمنان طبيعی فراهم 

ها با  هاي مختلف جمعيت كند. براين اساس ارزيابی می

، افزايش ذاتینرخ  عبارتی شود. به اين پراسنجه انجام می

ها  جمعيّت بوده كه براي مقايسه جمعيت  نرخ رشد سرانه

شود و هر قدر اين مقدار براي موجود زنده  استفاده می

و براي دارد آن موجود ظرفيت رشد باالتري  ،بيشتر باشد

 تر بوده و هاي كنترل بيولوژيک مناسب كاربرد در برنامه

كنترل آفات برخوردار است. اين كارايی بيشتري در از 

تحت تاثير  ها راسنجهرشدي نيز همانند ساير پ ۀپراسنج

نوع طعمه، نوع گياه ميزبان، دما و شرايط آزمايش قرار 

(. براي Southwood and Henderson 2000گيرد ) می

سن شکارگر را  افزايش ذاتیمثال باقري و همکاران نرخ 

گياه بادمجان  و روي 117/0فرنگی  روي گياه گوجه

سن سرۀ زادآوري بر روز برآورد كردند، نرخ  102/0

شکارگر نيز باتوجه به نوع گياه ميزبان متفاوت بود. اين 

 12/30و روي بادمجان  6/52فرنگی روي گوجه پراسنجه

(. در Bagheri et al. 2016) نتاج بر فرد برآورد شد

هاي  هاي مختلف نيز پراسنجه مواردي تغذيه از طعمه

دهند. براي مثال  رشدي حشرات را تحت تاثير قرار می

 N. tenuisافزايش سن شکارگر  ذاتینرخ  موال و همکاران

فرنگی  گوجه آرد و بيد هاي بيد را با تغذيه از تخم

را سرۀ زادآوري روز و نرخ  بر 089/0و  112/0ترتيب  به

نتاج بر فرد برآورد كردند  28/15و  21/32ترتيب  به

(Molla et al. 2014) ذاتینرخ  ،خوشابی . در حاليکه 

 فرنگی گوجه را با تغذيه از تخم بيد ادشدهيافزايش سن 
نتاج بر فرد  51/14را زادآوري  ذاتیبر روز و نرخ  068/0

در تحقيق حاضر (. Khoshabi 2015) برآورد كرد

با نتايج محققين متفاوت  بيشوهاي رشدي كم پراسنجه

تواند به نوع طعمه مصرفی و  یبود. دليل اين اختالف م

هاي مورد آزمايش و شرايط آزمايش باشد. البته  جمعيت

 سن شکارگر در تغذيه از هر دو طعمۀافزايش  ذاتینرخ 

و  078/0 ± 009/0ترتيب  فرنگی به بيد آرد و بيد گوجه

كه با استفاده از  رآورد شدبر روز ب 083/0 ± 006/0

داري وجود  معنیشده اختالف  آزمون بوت استرپ جفت

توان نتيجه گرفت كه  لذا می (.P = 67355/0نداشت )

اصلی )بيد  ايگزين )بيد آرد( نيز همانند طعمۀج طعمۀ

هاي  فرنگی( داراي تركيباتی است كه در پراسنجه گوجه

هاي  تفاوت در پراسنجه. مطلوبی نداردنارشدي سن تاثير 

يز سن شکارگر در اثر گياه ميزبان ن زادآوريرشدي و 

شيميايی گياه مرتبط  و یتواند به تركيبات فيزيک می

هاي  سنجهو اختالف در پرا (Bagheri et al. 2016) باشد

هاي جانوري متفاوت نيز  رشدي در اثر تغذيه از طعمه

 ها مرتبط باشد تواند در تفاوت در محتويات طعمه می

(Perdikis and Lykouressis 2002, Molla et al. 

نيز به عوامل  (Tن مدت زمان يک نسل )ميانگي (.2014

نسل شکارگر موثر  دوره مختلفی بستگی دارد و در طول

است. بر اساس تحقيقات موال و همکاران، طول مدت اين 

فرنگی  هاي بيدآرد و بيد گوجه با تغذيه از تخم سنجهپرا

 Molla et) د روز گزارش ش 57/30و  77/31ترتيب  به

al. 2014)را با تغذيه  سنجهبی اين پرا. در حاليکه خوشا

( Khoshabi 2015)روز  12/39فرنگی  گوجه از تخم بيد
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بالک هاي سفيد ن نيز با تغذيه از پورهو باقري و همکارا

(. Bagheri et al. 2016دست آوردند ) روز به 34گلخانه 

مانند ساير پارامترها بر تواند ه بنابراين نوع طعمه نيز می

ولی در اين .موثر باشد. يک نسل شکارگر طول دورۀ

با  N. tenuisسن شکارگر ک نسل ي تحقيق طول دورۀ

 (،P = 34246/0) داري نداشت تغيير طعمه، تفاوت معنی

هاي بيدآرد و  ذيه شده با تخمهاي تغ كه سن طوري به

 ± 70/0و  11/36 ± 04/1ترتيب  فرنگی به گوجهبيد 

اگر هدف اين  .روز يک نسل را سپري كردند 24/37

هاي دوگانه در  بردن به اثرات طعمه حقيق صرفاً پیت

براي هر طعمه  تا داشت ، نيازهاي زيستی بود ويژگی

يل شود. در اين صورت تفاوت كلنی مجزايی تشک

هاي آن مربوط به طعمه  هاي زيستی و پراسنجه ويژگی

در  يتواند موضوع تحقيق ديگر شد كه البته می تلقی می

كاركرد سن  حاضر هدف، بررسیاما در  . اين زمينه باشد

است كه عمالً از تخم بيد  هايی يافته روي كلنی پرورش

و بالفاصله عليه آفت اصلی )بيد  كنند آرد تغذيه می

بديهی است كه در  رهاسازي می شوند. فرنگی( گوجه

 تحقيقهاي زيستی در  ها و پراسنجه مقايسۀ ويژگی

كه مطابق وضعيت عمليات حاضر نيز، چنين شرايطی 

مورد نظر بوده واقعی پرورش و رهاسازي شکارگر است 

گياهان با اثرات مستقيم يا غيرمستقيم بر  است.

موثر  رشدي و فعاليت شکارگري حشراتهاي  پراسنجه

 Priceدهند ) ها را تحت تأثير خود قرار می هستند و آن

et al. 1980هاي متفاوت جانوري نيز بر  ( طعمه

توانند  يات زيستی و رفتاري حشرات شکارگر میخصوص

  هاي خانواده گونه .((Urbaneja et al. 2003 موثر باشند

Miridae باشند  میگياهخواري -داراي رفتار گوشتخواري

(Sanchez 2008).  لذا خصوصيات زيستی و توليد مثلی

نوع و گياه ميزبان تحت تأثير اين خانواده از حشرات 

. در تحقيقات پرديکيس و گيرد میقرار طعمه 

 Macrolophus سن شکارگر تغذيۀ ليکوريسيس

pygmaeus (Rambur) لو سبز ه ۀاز شتMyzus 

persicae (Sulzer)  نسبت به تغذيه از سفيدبالک گلخانه

ها  تري در سن هاي مطلوب پراسنجهنشان دادن منجر به 

(. همين Perdikis and Lykouressis 2002) شد

علت ترشح زياد عسلک  ه بهزارش كردند كمحققين گ

 ، شکارگرAphis gossypii Glover جاليز توسط شتۀ

Macrolophus caliginosus (Wagner)  قادر به استقرار

 Perdikis and) باشد و تغذيه از اين شته نمی

Lykouressis 2003) . ولی نتايج اين تحقيق نشان داد

يگزين براي جا بيد آرد )طعمۀهاي  كه تغذيه از تخم

يا بالفاصله معرفی شکارگر پرورش انبوه سن شکارگر( و 

هاي رشدي  پراسنجه (فرنگی بيد گوجهبه آفت اصلی )

داري تحت تاثير قرار  طور معنی اين شکارگر را به

تواند به دليل وجود  كه بخشی از آن می دهد نمی

 .هاي بيد آرد در سابقه پرورشی كلنی گلخانه باشد تخم

گر، مشابهت عملکرد توليد مثلی اين شکارگر در بخش دي

تواند به يکسان بودن بستر گياهی مورد استفاده  می

ارتباط داده شود. همان گونه كه باقري و همکاران براي 

همين شکارگر و با استفاده از طعمۀ يکسان ولی روي 

دست  هاي سه گانۀ گياهی، نتايج متفاوتی را به ميزبان

گيري  در يک نتيجه .(Bagheri et al. 2016اند ) آورده

هاي بستۀ كشت گياهان از  ويژه براي محيط كاربردي به

را روي  N. tenuis توان سن شکارگر میها،  جمله گلخانه

بيد عليه سپس توليد انبوه كرد و  بيد آردهاي  تخم

كار گرفت، بدون اين كه نگران كاهش بهفرنگی  گوجه

 .هاي زيستی شکارگر باشيم ويژگی
 

 اسگزاريسپ

اول، تحت  قاله بخشی از رساله دكتري نگارندۀاين م

چهارم  نگارندۀ ۀايی نگارندگان دوم و سوم و مشاورراهنم

ابع طبيعی دانشگاه تهران در پرديس كشاورزي و من

پزشکی كشور براي  تحقيقات گياه از موسسۀ. باشد می

فراهم كردن امکانات پژوهشی و از آقاي مسعود گلبنی 

بيد هاي شکارگر،  پرورش منظم سن ري درهمکا براي

گردد. از آقاي  فرنگی تقدير و تشکر می آرد و بيد گوجه

ن يا اجرايدر  دليل مساعدت بهدكتر جالل شيرازي 

و از آقاي در بخش تحقيقات كنترل بيولوژيک  تحقيق

 برخی  دكتر شهرام شاهرخی كه در تجزيه و تحليل

 .گردد تشکر می ،ها همکاري كردند داده
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