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 Orius laevigatus (Fieber)ي گیاهان مختلف روي پارامترهاي جدول زندگی سن شکارگر اثر تغذیه از گرده

(Hem.: Anthocoridae)  
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            چکیده

در این تحقیق، اثر چهار رژیم . باشدي گیاهان مختلف منبع غذایی مکمل یا جایگزین براي بسیاري از شکارگرها میگرده
یوس، رطوبت ي سلس درجه 26±2  در دمايOrius laevigatusغذایی مختلف روي پارامترهاي جدول زندگی سن شکارگر 

تیمارها شامل تخم بید . مورد بررسی قرار گرفت ساعت تاریکی هشت ساعت روشنایی و 16 ي نوري  درصد و دوره55±5نسبی 
سن . بود) بدون گرده(ي شقایق و تخم بید آرد  گرده+ي آفتابگردان، تخم بید آرد  گرده+، تخم بید آرد ي ذرت ده گر+آرد 

ها براي انجام آزمایش هاي غذایی به صورت جداگانه پرورش داده شده و از نتاج آنیک از رژیمشکارگر براي یک نسل روي هر 
. ي شکارگر به صورت انفرادي به داخل ظروف پالستیکی کوچک منتقل شدندهاي سن اول تازه ظاهر شدهپوره. استفاده شد

حشرات کامل تازه ظاهر شده به صورت جفت نر . دندهاي غذایی پرورش داده شها به صورت جداگانه روي هر یک از رژیمپوره
ها از غالف لوبیا ي تیماردر همه.  همان رژیم غذایی پرورش داده شدندرويو ماده به ظروف پالستیکی شفاف منتقل شده و 

 به صورت تعداد تخم گذاشته شده توسط افراد ماده. ریزي شکارگر استفاده شدسبز به عنوان منبع تامین رطوبت و بستر تخم
ي  ده گر+هاي غذایی تخم بید آرد  سن شکارگر در تغذیه از رژیم)rm(نرخ ذاتی افزایش جمعیت . روزانه شمارش و ثبت شد

 +داري بیشتر از تخم بید آرد به طور معنی)  بر روز1840/0(ي آفتابگردان  گرده+و تخم بید آرد )  بر روز1909/0 (ذرت
 94/70شکارگر از ) R0(مقادیر نرخ خالص تولیدمثل . بود)  بر روز1626/0( و تخم بید آرد ) بر روز1554/0(ي شقایق گرده

ي گرده +تخم بید آرد روي ) ماده بر ماده بر نسل (95/24 تا ي ذرت ده گر+در تغذیه از تخم بید آرد ) ماده بر ماده بر نسل(
 و مدت زمان دو برابر شدن (T)، مدت زمان یک نسل (λ)تفاوت در مقادیر نرخ متناهی افزایش جمعیت . شقایق متغیر بود

ي ذرت و آفتابگردان سبب افزایش زادآوري سن این تحقیق نشان داد که گرده. دار بود نیز بین تیمارها معنی(DT)جمعیت 
  .براي پرورش این شکارگر مورد استفاده قرار گیرد تواندشده و می O. laevigatusشکارگر 

  
  .، جدول زندگی، تخم بید آرد، گردهOrius laevigatus: هاي کلیديواژه
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  مقدمه
خوار بوده چیز جزو حشرات همه.Orius sppهاي سن

 کننددن نرم تغذیه میو از انواع بندپایان کوچک با ب
(Chambers et al. 1993).ترین ها از فراوان سن این

حشرات شکارگر در مزارع و باغات بوده و از آفاتی مثل 
ها و تخم حشرات ها، سفیدبالکها، کنهها، شتهیپستر

این حشرات همچنین به عنوان عوامل . کنندتغذیه می
بیوکنترل تعدادي از آفات محصوالتی مانند خیار، فلفل 

اروپا و هاي شیرین و بعضی از گیاهان زینتی در گلخانه
 Van de Veire and)اندقرار گرفتهاستفاده کانادا مورد 

Degheele 1992).هاي این جنس یکی از گونهOrius 

laevigatus (Fieber) باشد که به عنوان عامل می
. ها شناخته شده استها و کنهها، شتهبیوکنترل تریپس

ي استفاده از این دشمن طبیعی در کنترل یکی از مزایا
مانی آن در محیط به هنگام آفات، قدرت باالي بقا و زنده

هاي جایگزین  با تغذیه از طعمهعدم حضور طعمه است که
  . شودي گیاهان مختلف عملی میو گرده

هاي مختلف ي گیاهان در خانوادهتغذیه از گرده
 بسیار رایج است، Anthocoridaeناجورباالن به ویژه 

در مزارع سویا و  O. insidiosus Shift طوري که تجمعبه
ورت هاي زمانی گلدهی این گیاهان صذرت بیشتر در بازه

 Dicke and Jarvis 1962, Isenhour and)گیردمی

Marston 1981) . تحقیقات نشان داده است که برخی
ماي خود در هاي جنس اوریوس قادر به تکمیل نشوونگونه

 Salas-Aguilar and)ي ذرت هستند تغذیه از فقط گرده
Ehler 1977, Kiman and Yeargan 1985, Pilcher et 

al. 1997) ر یک مطالعه مشاهده شد که افزایش و حتی د
ي  در تغذیه از گردهO. majusculus (Reuter)ي وزن گونه

ت و آب در آزمایشگاه به مراتب بیشتر از زمانی بود که ذر
 Obrist et)هاي تارتن تغذیه کرده بود شکارگر فقط از کنه

al. 2006) .ي داشتن مقادیر ي گیاهان به واسطهگرده
-ها در مقایسه با سایر بخشها و چربیین از پروتئباالیی

ي بسیاري از بندپایان و از جمله هاي گیاهان، مورد تغذیه
   .(Lundgren 2009)گیرد دشمنان طبیعی قرار می

ي پرورش و بررسی در زمینهمطالعات متعددي 
 روي O. laevigatus شناسی و جدول زندگی سن زیست
 ت گرفته است مختلف صورهاي غذایی و رژیمها  طعمه

(Cocuzza et al. 1997, Vacante et al. 1997, Arijs and 
De Clercq 2001, De Puysseleyr and De Clercq 

هاي آزمایشگاهی این شکارگر  با این حال، پرورش.(2013

 Anagasta kuehniellaبه طور عمده روي تخم بید آرد 

(Zeller)گیردي ذرت صورت می همراه با گرده(Van de 

Veire and Degheele 1992) . بدیهی است گیاهان با
هاي مناسبی براي  انتخابتوانندي زیاد میتولید گرده

ها روي ي آني اثرات گردههاي بیشتر در زمینهبررسی
با توجه به تولید . هاي شکارگر اوریوس باشندزادآوري سن

ي زیاد در گیاهان ذرت، آفتابگردان و شقایق و نیز گرده
هاي شکارگر و با ي ذرت در پرورش سنیت گردهاهم

اي که در بررسی منابع صورت گرفته مطالعهتوجه به این
ي آفتابگردان و شقایق روي در مورد بررسی اثر گرده

یافت نشد،  O. laevigatusپارامترهاي جدول زندگی سن 
روي ي این سه گیاه در این تحقیق تأثیر تغذیه از گرده لذا

این شکارگر مورد  جدول زندگی زادآوريپارامترهاي 
  .بررسی قرار گرفت

  
  ها مواد و روش

  تامین مواد و پرورش حشرات
ي ي حشرهدر مرحله (O. laevigatusکلنی سن 

 هلند در ایران Koppretاز نمایندگی شرکت ) کامل
ر طبق شکارگپرورش . تهیه شد) شرکت گیاه بذر الوند(

)an den Meiracker V  صورت گرفتروش ون دن میراکر

اي  حشرات در داخل ظروف پالستیکی استوانه. 1994(
پرورش داده ) متر  سانتی18تفاع به قطر هشت و ار(شکل 
به قطر تقریبی سه (جهت تامین تهویه، دو سوراخ . شدند
ي  یکی در قسمت سرپوش و دیگري در بدنه) متر سانتی

ش  م120ي توري  ي پارچه  وسیله ظروف تعبیه و به
قبل از انجام آزمایش، کلنی سن شکارگر . پوشانده شد

هاي براي یک نسل به صورت جداگانه روي هر یک از رژیم
+ ي ذرت، تخم بید آرد گرده+ شامل تخم بید آرد غذایی 

ي شقایق و تخم گرده+ ي آفتابگردان، تخم بید آرد گرده
از غالف لوبیا سبز . پرورش داده شد) بدون گرده(بید آرد 

ها  ریزي سن جهت تامین رطوبت داخل ظروف و بستر تخم
براي افزایش سطح داخل ظروف پرورش و . استفاده شد

دار به هاي چینها، از کاغذخواري پورهجلوگیري از همنوع
متر در داخل این ظروف  سانتی10عرض یک و طول 

اي سه بار مورد بازدید ظروف پرورش هفته. استفاده شد
. شدها تعویض و ظروف تمیز میغذاي سنقرار گرفته و 

هاي شکارگر هر دو روز یک بار غالف لوبیا سبز حاوي تخم
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از ظروف پرورش خارج و به ظروف دیگر که حاوي مواد 
  .شدندغذایی یاد شده بودند، منتقل می

ي ذرت مورد نیاز از مزارع ذرت مجتمع گرده
ي هي کشاورزي دانشگاه تبریز، گردتحقیقاتی دانشکده

ي آفتابگردان شقایق از مزارع گندم اطراف اردبیل و گرده
. آوري شداز مزارع آفتابگردان شهرستان گرمی جمع

اي در ها پس از خشک شدن در داخل ظروف شیشهگرده
  . بسته ریخته شده و در یخچال نگهداري شدند

ي بید آرد در داخل ظروف پالستیکی به ابعاد الروها
به منظور .  پرورش داده شدندمتر  سانتی10×20×30

اي تامین تهویه، در قسمت سرپوش ظروف پرورش دریچه
 مش 50متر ایجاد و با توري   سانتی15×25به ابعاد 

پس از ریختن آرد گندم به ارتفاع تقریبی سه . پوشانده شد
 گرم تخم بید آرد به 2/0متر در داخل هر ظرف،  سانتی

ظروف در ین اصورت یکنواخت روي آرد پخش و سپس 
حشرات کامل بید آرد به . اتاق پرورش قرار داده شدند

صورت روزانه با استفاده از یک دستگاه آسپیراتور برقی از 
اي  استوانهگیريبه ظروف تخمآوري و ظروف پرورش جمع

- منتقل می)متر  سانتی22 و ارتفاع 14ي با قطر دهانه(
در دماي  رشد گیري در اتاقکظروف پرورش و تخم. شدند

 درصد و 55±5ي سلسیوس، رطوبت نسبی  درجه2±26
 ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی 16ي نوري دوره
  . شدندداري مینگه
  

  ي انجام آزمایش نحوه
 روي چهار O. laevigatusجدول زندگی سن شکارگر 
ي ذرت، تخم بید   گرده+رژیم غذایی شامل تخم بید آرد 

ي شقایق و  گرده+، تخم بید آرد ي آفتابگردان گرده+آرد 
آزمایش . مورد مطالعه قرارگرفت) بدون گرده(تخم بید آرد 

 عدد و در تیمار تخم بید 80در تیمارهاي حاوي گرده با 
ي سن ي سن اول تازه ظاهر شده عدد پوره60آرد با 

ها به صورت انفرادي به داخل پوره. شکارگر شروع شد
 75ها توسط توري وش آنهاي فیلم عکاسی که سرپقوطی

مش جهت تامین تهویه پوشانده شده بود، انتقال داده 
به سبز اي از غالف لوبیا ها از تکهدر همه تیمار. شدند

متر جهت تامین رطوبت داخل ظروف طول دو سانتی
 کامل به صورت اتها تا زمان ظهور حشرپوره. استفاده شد

ف لوبیا تعویض و روزانه با مقدار کافی غذا تغذیه شده، غال
پس از ظهور حشرات کامل، در . شدها ثبت می آنيبقا

ي ذرت، آفتابگردان، شقایق و بدون تیمارهاي حاوي گرده
 جفت نر و ماده انتخاب 15 و 31، 32، 25گرده به ترتیب 

و به ظروف پالستیکی حاوي غذاي مورد نظر و غالف لوبیا 
اي لوبیا هغذاي شکارگرها و غالف. سبز منتقل شدند

تعداد تخم گذاشته شده توسط افراد . شدروزانه تجدید می
ماده تا زمان مرگ آخرین فرد به صورت روزانه شمارش و 

  . ثبت شد
  

  هاي دادهي پارامترها و تجزیهمحاسبه
 و xها بر اساس سن براي ساخت جدول زندگی، داده

، در یک جدول NX یعنی xتعداد افراد زنده مانده در سن 
هاي این  دو ستون مرتب شده و سایر پارامترها از دادهدر

  :دو ستون به شرح زیر محاسبه شدند
N0  : آزمایششروعتعداد افراد ماده در   
lx  :هاي زنده مانده تا شروع سن  نسبت مادهx که از 

  . محاسبه شد lx=Nx/N0 ي رابطه
Lx: سنی ي ي مدت زنده ماندن در فاصله نسبت سرانه x تا 

x+1ي  از رابطه که Lx= lx+lx+1/2آمددست    به.  
Tx  : تعداد روزهایی است که یک فرد بعد از سنx زنده 
  .آمددست     به                  ي  از رابطهکهماند  می
ex:معین امید زندگی در سن  x که به معنی متوسط ،

معین  تعداد روزهایی است که فرد پس از رسیدن به سن
xي آن از رابطه ي محاسبه  براي. زنده خواهد ماند 

ex=Tx/lx  شد استفاده.  
پارامترهاي رشد جمعیت شکارگر با استفاده از 

) Carey  به شرح زیر محاسبه شدندهاي کريفرمول

)1993:  
 

         نرخ ناخالص تولیدمثل
  

            نرخ خالص تولیدمثل
  

  نرخ ذاتی افزایش جمعیت 
  

                نرخ متناهی افزایش جمعیت 
 

  مدت زمان دو برابر شدن جمعیت  
 

       متوسط مدت زمان یک نسل    
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 سن آخرین β سن اولین تولیدمثل، αدر روابط فوق، 
  .باشد میممکن آخرین سن ωتولیدمثل و 

پارامترهاي رشد جمعیت از ي جهت امکان مقایسه
 ,Sokal and Rohlf 1981)نایف استفاده شد روش جک

Meyer et al. 1986) .ها در نرم بودن دادهآزمون نرمال-
ها نرمال نبودن آنانجام و در صورت  SPSS (2004)افزار 

پس از انجام .  استفاده شدهای دادهتبدیل لگاریتماز 
از آزمون (one-way ANOVA) طرفه تجزیه واریانس یک

  .ها استفاده شدي میانگینجهت مقایسه (P<0.05)توکی 
  

  ث و بحنتایج
در  O. laevigatusپارامترهاي رشد جمعیت سن 

 نشان داده 1هاي غذایی مختلف در جدول تغذیه از رژیم
اختالف در بر اساس نتایج تجزیه واریانس، . شده است

 ,F=7.458; df=3)دار بود ها معنی بین تیمار GRRمقادیر

99; P<0.05) ي ذرت و بیشترین مقدار آن در تیمار گرده
دار  ولی اختالف بین سایر تیمارها معنی،به دست آمد

داري را بین تیمارها  نیز اختالف معنیR0پارامتر . نبود
 و بیشترین و (F=28.305; df=3, 99; P<0.05) نشان داد

ي کمترین مقدار آن به ترتیب در تیمارهاي حاوي گرده
 مقادیر )1389( شهیم .ذرت و شقایق به دست آمد

 O. albidipennisشکارگر  سن R0و GRR پارامترهاي 

(Reuter) ي ذرت به  گرده+ را در تغذیه از تخم بید آرد
 و روي تخم بید آرد به ترتیب 15/51 و 87/79ترتیب 

 به دست آورد که کمتر از مقادیر متناظر 35/31 و 76/56
تواند نشانگر تأثیر متفاوت در تحقیق حاضر بوده و می

هاي  مختلف سنهايهاي غذایی مشابه روي گونهرژیم
  . جنس اوریوس باشد

 را در (lx)میزان بقا اثر  R0 و GRRاختالف بین مقادیر 
عددي که هر چه مقدار دهد، به طوريهر تیمار نشان می

 باشد میزان بقا تراین دو پارامتر در یک تیمار به هم نزدیک
 در تیمارهاي R0 به GRRنسبت . در آن تیمار بیشتر است

 آفتابگردان، شقایق و بدون گرده به ي ذرت،حاوي گرده
 به دست آمد که 39/1 و 24/2، 34/1، 36/1ترتیب 

نشانگر بیشتر بودن مقدار عددي نرخ بقا در تغذیه از 
ي شقایق ي ذرت و آفتابگردان در مقایسه با گردهگرده

  .باشدمی
 (rm)اختالف در مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت 

 دار بودیی مختلف معنیهاي غذاسن شکارگر بین رژیم

(F=17.412; df=3, 99; P<0.05) .هاي اختالف بین رژیم
دار نبود، ي ذرت و آفتابگردان معنیغذایی حاوي گرده

ولی مقادیر این پارامتر در این دو رژیم غذایی به طور 
داري از مقادیر به دست آمده روي تخم بید آرد و معنی

اختالف در این . بودي شقایق بیشتر  گرده+تخم بید آرد 
نرخ ذاتی . دار نبود غذایی اخیر معنیپارامتر بین دو رژیم

ي   بهترین شاخص براي مقایسه(rm)افزایش جمعیت 
باشد،  مختلف روي یک شکارگر میهاي غذایی رژیماثرات 

، چرا که بیانگر مجموع اثرات هر رژیم غذایی روي نشوونما
 Tsai and)شدبا تولیدمثل و بقاي جمعیت شکارگر می

Wang 1999) . این پارامتر بیانگر تفاضل بین همچنین
جمعیت پایدار ک یدر  (d) و مرگ (b)هاي ذاتی تولد نرخ
 مقادیر تخمین زده شده براي  .(Carey 1993)باشد می

نرخ ذاتی افزایش جمعیت شکارگر در این بررسی نشانگر 
خ ذاتی بیشتر بودن مقادیر نرخ ذاتی تولد و کمتر بودن نر

ي ذرت و آفتابگردان در مرگ در تیمارهاي حاوي گرده
نرخ بیشتر بودن مقدار . باشدمقایسه با دو تیمار دیگر می

ذاتی افزایش جمعیت شکارگر روي یک رژیم غذایی دالیل 
متفاوتی از جمله بقاي بیشتر مراحل قبل از بلوغ شکارگر، 

اده و بیشتر بودن تعداد تخم گذاشته شده توسط هر فرد م
ي نشوونما در تغذیه از آن رژیم غذایی کوتاه بودن دوره

ریزي و میزان زادآوري سن ي تخمبیشتر بودن دوره. دارد
ي هاي غذایی حاوي گردهشکارگر در طول عمر در رژیم

تواند ذرت و آفتابگردان در مقایسه با دو تیمار دیگر می
هاي رژیم شکارگر در تغذیه از rmبخشی از تفاوت در مقدار 

مقدار یانو و همکاران . غذایی مورد مطالعه را توجیه نماید
rm سن شکارگر Orius Sauteri (Poppius)  تغذیه از را در

 .Yano et al) بر روز به دست آوردند115/0تخم بید آرد 

  پارامتر همچنین توماسینی و همکاران مقدار این (2002
 068/0غذایی  در همان رژیم O. laevigatusرا براي سن 

که با  (Tommasini et al. 2004)ند  به دست آوردبر روز
نتایج به دست آمده در تیمار مشابه تحقیق حاضر متفاوت 

ي پرورش تفاوت احتمالی در نژاد جغرافیایی و سابقه. است
این ي سن شکارگر و نیز کیفیت تخم بید آرد در مطالعه

دالیل تفاوت توان از جمله و تحقیق حاضر را میمحققین 
  .  در نتایج به دست آمده در این دو بررسی ذکر کرد

سن شکارگر  )λ( نرخ متناهی افزایش جمعیت
 داري را بین تیمارها نشان داداوریوس اختالف معنی

(F=17.552; df=3, 99; P<0.05) . روند تفاوت بین تیمارها
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مشابه نرخ ذاتی افزایش جمعیت بود، به طوري که مقدار 
ي ذرت و آفتابگردان امتر در تیمارهاي حاوي گردهاین پار

مقادیر . داري بیشتر از دو تیمار دیگر بودبه طور معنی
تخمین زده شده براي نرخ متناهی افزایش جمعیت سن 

دهد که جمعیت این شکارگر در تغذیه  اوریوس نشان می
ي ذرت، آفتابگردان، شقایق و از تیمارهاي حاوي گرده

 و 81/16، 20/20، 05/21ه به ترتیب بدون گرده روزان
  .یابد  درصد افزایش می65/17

 اختالف  (T)در پارامتر متوسط مدت زمان یک نسل
 ,F=11.865; df=3)داري بین تیمارها مشاهده شدمعنی

99; P<0.05)که بیشترین مقدار این پارامتر در ، به طوري
 تیمار تخم بید آرد به دست آمد، با این حال اختالف بین

ي ي ذرت و آفتابگردان و نیز گردهتیمارهاي حاوي گرده
با توجه به مقادیر به . دار نبودآفتابگردان و شقایق معنی

و نرخ ) T(دست آمده براي متوسط مدت زمان یک نسل 
شود که  سن شکارگر مشخص می(R0)خالص تولیدمثل 

ي  گرده+این شکارگر به هنگام تغذیه از تخم بید آرد 
ي آفتابگردان در مقایسه با دو  گرده+ بید آرد ذرت و تخم

تیمار دیگر در مدت زمان تقریبا مشابه به میزان بیشتري 
  ).1جدول(یابد افزایش می

اختالف بین تیمارها در مدت زمان دو برابر شدن جمعیت 
(DT)دار بود سن شکارگر معنی(F=14.901; df=3,99; 

P<0.05) تیمارهاي حاوي  و کمترین مقدار این پارامتر در
ي ذرت و آفتابگردان و بیشترین مقدار آن در دو گرده

دهد که این نتایج نشان می. تیمار دیگر تخمین زده شد
ي هاي غذایی حاوي گردهسن شکارگر در تغذیه از رژیم

ذرت و آفتابگردان در مقایسه با دو تیمار دیگر در مدت 
  . ابدیزمان کوتاهتري به میزان دو برابر افزایش می

ي هاي تجمعی نرخ خالص تولیدمثل روزانهمنحنی
 1هاي غذایی مختلف در شکل شکارگر در تغذیه از رژیم

-مشخص میبا توجه به این شکل، . نشان داده شده است
زادآوري هاي غذایی مختلف روي رژیمشود که تاثیر 

 همچنین با .متفاوت استشکارگر ي سنی خالص ویژه
، بیشترین و کمترین نرخ و هاتوجه به شیب منحنی

سرعت تولیدمثل سن شکارگر به ترتیب در تیمارهاي 
 که نشانگر تأثیر ي ذرت و شقایق به دست آمدي گردهحاو

ي تا حدودي گردهنیز و (ي ذرت مثبت وجود گرده
 در رژیم غدایی سن اوریوس و تأثیر منفی )آفتابگردان

ین شکارگر ي سنی اي شقایق در بقا و زادآوري ویژهگرده
  . باشدمی

سن شکارگر در تغذیه  (ex)هاي امید زندگی  منحنی
 نشان داده شده 2هاي غذایی مختلف در شکل از رژیم

 با گذشت زمان شودبه طوري که مشاهده می. است
هاي منحنی امید زندگی سن شکارگر در تغذیه از رژیم

غذایی مختلف، با روند تقریبا متفاوتی کاهش یافت، هر 
ها مشاهده هایی در منحنیند در برخی موارد مشابهتچ

امید زندگی سن شکارگر به هنگام تولد در تغذیه . شودمی
)  روز97/40(ي آفتابگردان هاي غذایی حاوي گردهاز رژیم
ي گردهحاوي  بیشتر از تیمار)  روز68/31(رت ي ذو گرده
ارامتر بدون گرده این تیمار در پ. بود ) روز66/23(شقایق 

 همچنین امید زندگی شکارگر به . روز محاسبه شد09/32
هاي هنگام ظهور اولین حشرات کامل در تغذیه از رژیم

 50/24 و 24/15، 86/20، 38/35غذایی فوق به ترتیب 
بیشترین امید زندگی سن شکارگر در . روز به دست آمد

، 28/32، 80/44هاي غذایی فوق به ترتیب تغذیه از رژیم
سوم، سوم و در روزهاي دوم، بود که  روز 95/36 و 27/26

با توجه به این که امید . چهارم زندگی شکارگر حاصل شد
ي زندگی در هر یک از روزهاي زندگی متأثر از بقاي ویژه

باشد،  می در روز مورد نظر و نیز طول عمر حشره(lx)سنی 
 یک از بنابراین کمتر بودن مقدار این پارامتر در هر

ي شقایق در  غذایی حاوي گردهروزهاي زندگی در رژیم
تواند نشانگر مقایسه با روزهاي مشابه در سایر تیمارها می

تأثیر منفی این رژیم غذایی در بقا و طول عمر این 
  .شکارگر باشد

 و به ویژه نرخ (R0)مقادیر باالي نرخ خالص تولیدمثل 
یک رژیم غذایی   شکارگر روي (rm) ذاتی افزایش جمعیت

تر بودن آن رژیم غذایی براي آن مشخص نشانگر مناسب
نتایج به دست آمده نشان داد که عالوه . باشدشکارگر می

تواند در بهبود ي آفتابگردان نیز میي ذرت، گردهبر گرده
موثر  O. laevigatusآوري سن شکارگر و افزایش بقا و زاد

ي ذرت و ا گردهي شقایق در مقایسه بباشد، ولی گرده
 تري براي پرورش سن شکارگر آفتابگردان غذاي نامطلوب

O. laevigatus باشد و حتی افزودن آن به تخم بید آرد می
-می سبب کاهش نرخ ذاتی افزایش جمعیت سن اوریوس

ي شقایق براي پرورشبنابراین، استفاده از گرده. شود
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  هاي غذایی مختلفدر تغذیه از رژیم O. laevigatusسن شکارگر )  میانگین± SE( پارامترهاي رشد جمعیت .1جدول      

  هاي غذاییرژیم
  پارامتر

 تخم بید آرد  ي شقایق گرده+تخم بید آرد   ي آفتابگردان گرده+تخم بید آرد   ي ذرت گرده+تخم بید آرد 

  a10/6±70/96  b71/4±40/67  b14/7±80/55  b32/9±78/63 )ماده بر ماده بر نسل ((GRR)نرخ ناخالص تولیدمثل 

  a12/4±94/70  b09/3±44/50  c60/2±95/24  b48/6±95/45 )ماده بر ماده بر نسل ((R0)نرخ خالص تولید مثل 

  a0029/0±1909/0  a0037/0±1840/0  b0045/0±1554/0  b0056/0±1626/0 )ماده بر ماده بر روز ()rm(نرخ ذاتی افزایش جمعیت 

  a0035/0±2105/1  a0044/0±2020/1  b052/0±1681/1  b0066/0±1765/1 )بر روز ()λ(جمعیت نرخ متناهی افزایش 

  b23/0±33/22  bc37/0±32/21  c30/0±74/20  a32/0±60/23 )روز ()T (متوسط مدت زمان یک نسل

 a05/0±63/3  a08/0±77/3  b13/0±46/4  b16/0±25/4 )روز ()DT(مدت زمان دو برابر شدن جمعیت 

  . )P> 0.05(باشد دار بین تیمارها در آزمون توکی میمتفاوت در هر ردیف نشانگر وجود اختالف معنیحروف       
  
  
  
  



    1393 پاییز، 2ه ، شمار1جلد ، مدیریت آفات کشاورزي     19
  

 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91

تخم بید آرد
تخم بید آرد +  گرده ي آفتابگردان 
تخم بید آرد +  گرده ي شقایق
تخم بید آرد +  گرده ي ذرت

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91

تخم بید آرد
تخم بید آرد +  گرده ي آفتابگردان  
تخم بید آرد +  گرده ي شقایق 
تخم بید آرد +  گرده ي ذرت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

در  در روزهاي مختلف زندگی  O. laevigatusسن شکارگري روزانه (lxmx∑) تجمعی نرخ خالص تولیدمثل هايمنحنی. 1شکل 
   .ختلفهاي غذایی متغذیه از رژیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .هاي غذایی مختلفدر تغذیه از رژیم O. laevigatus سن شکارگر )ex(هاي امید زندگی منحنی. 2شکل 
  

در ) 1389(شهیم . این شکارگر شاید قابل توصیه نباشد
ي ذرت به تخم بید تحقیق خود نشان داد که افزودن گرده

ط تخم بید آرد سبب آرد در مقایسه با استفاده از فق
-می O. albidipennisداري در زادآوري سن افزایش معنی

 .O که زادآوري سن دریافتندکوکوزا و همکاران . شود

albidipennisآوري شده ي جمع در تغذیه از مخلوط گرده
توسط زنبورعسل از روي گیاهان مختلف و تخم بید آرد به 

ط از تخم بید داري بیشتر از زمانی است که فقطور معنی
  .Oآرد تغذیه کرده باشد، ولی اختالف در زادآوري سن 

  
laevigatus دار نبود غذایی معنیبین این دو رژیم 

)1997. et alza zcuCo( مغایر با نتایج به دست آمده که 
ي تأثیر تواند نشان دهندهدر بررسی حاضر بوده و می

نه ي گیاهان مختلف روي زادآوري یک گومتفاوت گرده
  . دشمن طبیعی باشد

مواد ي داشتن بسیاري از ي گیاهان به واسطهگرده
ها، در ها و کربوهیدراتها، چربیمانند پروتئینضروري 

بین مواد با منشا گیاهی، منبع غذایی بسیار مطلوبی براي 
 بخشی از وزن .(Jervis et al. 1996)باشد شرات میح

∑
l xm

x 

 )روز(سن 

ی 
دگ

د زن
امی

(e
x)

 

 )روز(سن 
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)  درصد61–12 (هارا پروتئیني نهاندانگان خشک گرده
(Roulston and Buchmann 2000) 9/18 تا 5/1 و حدود 

 ,Barbier 1970)دهندها تشکیل میدرصد آن را چربی

Stanley and Linskins 1974) .ي غذایی حشرات در جیره
 ضروري لحاظ شوند و این مواد در يباید اسیدهاي آمینه

 .(Barbier 1970)ي گیاهان به وفور وجود دارند گرده
هاي فسفواینوزیتول و فسفوکولین که از رایجترین چربی

) مانند لویی و ذرت(گیاهان ي برخی موجود در گرده
 در  از مواد ضروري (Stanley and Linskins 1974)هستند

-باشند، به ویژه مادهي غذایی بسیاري از حشرات میجیره
در اسپرماتوژنز و اووژنز حشرات نقش دارد ي کولین که 

(Chapman 1998) .گیاهان، هر چند به مقدار کم يگرده 
، داراي ) میکروگرم بر گرم وزن خشک گرده100کمتر از (

هاي محلول در آب هستند که براي نشوونماي ویتامین
توان به ها میاز این ویتامین. دنباشحشرات ضروري می

،  مانند تیامین، ریبوفالوین، نیاسینB  گروههايویتامین
 Stanley and Linskins)و اسید فولیک اشاره کردبیوتین 

ي دههاي محلول در چربی که در گراز ویتامین. (1974
 اشاره کرد Eتوان به ویتامین برخی گیاهان وجود دارد می

(Chapman 1998). بین ( این ویتامین که در مقادیر اندك
-در گرده)  میکروگرم بر گرم وزن خشک گرده170 تا 21

ود دارد در تولیدمثل حشرات نقش داشته و ي گیاهان وج
شود و اسپرماتوژنز حشرات میسبب افزایش زادآوري 

(Stanley and Linskins 1974) . مطالعات متعدد نشان

قا و زادآوري شکارگرها و پارازیتوئیدها داده است که نرخ ب
داري ي گیاهان مختلف به طور معنیدر تغذیه از گرده

 Leius 1961, Van Rijn and Tanigoshi) متفاوت است

1999, Hulshof and Jurchenko 2000)  و نتایج به دست
همچنین . آمده در این تحقیق نیز موید همین مطلب است

ي هاي مختلف یک گونهنشان داده شده است که واریته
گیاهی و شرایط مختلف محیطی مانند دما، رطوبت و 

هان موثر ي تولیدي گیافصل رشد نیز در کیفیت گرده
 Baker and Baker 1979, Roulston and)هستند

Buchmann 2000, Lundgren 2009) و بدیهی است   
نظر قرار دادن این موارد در انجام تحقیقات و نیز مد

تواند بسیار مفید ي نتایج تحقیقات مختلف میمقایسه
که با توجه به مطالبی که بیان شد و با توجه به این . باشد

کنند، با اهان گرده را در مقدار زیادي تولید میبرخی گی
ي گیاهان مختلف در بقا، تحقیق در مورد اثرات گرده

منبع توان از این زادآوري و باروري دشمنان طبیعی، می
ي عوامل بیوکنترل استفاده  در پرورش انبوه و بهینهغذایی

  . کرد
  

  سپاسگزاري
گیاه  در ایران، شرکت Koppertاز نمایندگی شرکت 
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Abstract 
Pollen of different plants is supplementary or alternative food resource for most predator species. In this 

research, the effect of various diets was investigated on life table parameters of the predatory bug, Orius 

laevigatus (Fieber) at 26±2°C, 55±5 % RH, and a photoperiod of 16:8 (L: D) h. Four diets including Anagasta 

kuehniella (Zeller) eggs plus corn pollen, A. kuehniella eggs plus sunflower pollen, A. kuehniella eggs plus red 

poppy pollen and A. kuehniella eggs (without pollen) were compared. The predators were separately reared on 

each diet for one generation and their offspring was used in the experiment. Newly hatched first instar nymphs 

of the predator were transferred individually to small plastic containers. The nymphs were separately reared on 

each diet. Newly emerged adults of the predator were paired in transparent plastic containers and fed separately 

on each diet. In all treatments, a piece of bean pod was used as oviposition substrate as well as a source of 

moisture to the insects. Number of eggs laid by females was recorded daily. The intrinsic rate of natural increase 

(rm) of O. laevigatus was significantly higher when A. kuehniella eggs plus corn pollen (0.1909 d-1) and A. 

kuehniella eggs plus sunflower pollen (0.1840 d-1) were served as diet compared to those estimated on  A. 

kuehniella eggs plus red poppy pollen (0.1554 d-1) and A. kuehniella eggs alone (0.1626 d-1). The net 

reproductive rate (R0) of the predator ranged from 70.94 (♀/♀/generation) on A. kuehniella eggs plus corn 

pollen to 24.95 on A. kuehniella eggs plus red poppy. There were also significant differences in finite rate of 

increase (λ), mean generation time (T) and doubling time (DT) in feeding on different diets. This study revealed 

that the corn and sunflower pollens increase the fecundity of O. laevigatus and can be used in mass rearing of 

this predator. 
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