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 چکیده
 .Sesamia sppخواران توسعه کشت نیشکر در خوزستان، آفاتی در مزارع نیشکر بروز یافتند که مهمترین آنها ساقه با

به عنوان  Telenomus busseolae Gahanهای جدول زندگی زنبور پارازیتویید پراسنجه. دوره رشد، تولیدمثل و بود

درجة  02و  02، 02، 02، 02در پنج دمای ثابت  Sesamia cretica Ledererخوار نیشکر مهمترین پارازیتویید ساقه

رشد  ةساعت روشنایی: تاریکی مورد مطالعه قرار گرفت. دور 2: 60درصد و دوره نوری  02±2سلسیوس، رطوبت نسبی 

 ةدرج 02روز در  02/62سلسیوس به  ةدرج 02روز در  06/00پیش از بلوغ زنبور با افزایش دما کاهش یافت و از 

ها به روز بود و ماده 06/0و  24/4، 99/4، 0/4، 60/4گذاری در دماهای مورد نظر به ترتیب سلسیوس رسید. دوره تخم

های جدول زندگی با استفاده تخم گذاشتند. داده 20/00و  44/26، 29/92، 42/02، 06/20ها طور میانگین در این دوره

بر روز(، نرخ متناهی  r=000/2زندگی دو جنسی تحلیل شدند. بیشترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت )از روش جدول 

سلسیوس دیده  ةدرج 02فرد( در دمای  / نتاج 0R=02/49بر روز( و نرخ خالص تولیدمثل ) λ=0/6افزایش جمعیت )

یده شد. نتایج این پژوهش نشان داد سلسیوس د ةدرج 02روز( در دمای  T=66/60شد. کمترین دوره یک نسل زنبور )

عنوان یک سلسیوس به ةدرج 02است و دمای  T. busseolaeهای رشد جمعیت زنبور پراسنجهدما یک عامل مهم در 

 تواند مورد توجه قرار گیرد.دمای بهینه برای پرورش انبوه این زنبور پارازیتویید می

 جمعیت های زيستی، رشد، ويژگیTelenomus busseolae ،Sesamia creticaکلیدی: واژگان 
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Abstract 

Following sugarcane production extension in Khuzestan province, some pests appeared in sugarcane 

fields and sugarcane stem borers, Sesamia spp. were the most important among them. Development, 

reproduction and life table parameters of the parasitoid wasp, Telenomus busseolae Gahan on the sug-

arcane stem borer Sesamia cretica Lederer were studied at five constant temperatures (20, 25, 28, 30 

and 35±1°C, 60±5% RH and a photoperiod of 16L:8D h.). The duration of pre-adult stage decreased 

with increasing temperature from 26.67 days at 20°C to 10.25 days at 35°C. The oviposition period was 

4.16, 4.6, 4.99, 4.04 and 3.31 days at 20, 25, 28, 30 and 35°C, respectively, with females laying an 

average of 56.37, 65.45, 98.59, 57.44 and 33.86 eggs, respectively, at these five temperatures. Life table 
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data were analyzed using an age-stage, two-sex life table method. The intrinsic rate of increase (r=0.262 

day-1), finite rate of increase (λ=1.3 day-1) and net reproductive rate (R0=49.28 offspring/individual) 

were greatest at 28°C. The shortest mean generation time (T=12.17 day) was recorded at 35°C. The 

results of the current study indicated that temperature is one of the most important factors on life table 

parameters of T. busseolae. Also the optimum temperature for population growth of this parasitoid was 

28°C, therefore this temperature suggests for mass rearing of T. busseolae. 
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 مقدمه
یاست اند و سزار وسیعی پس از زهکشی به زير کشت نیشکر رفتههای اخیر در خوزستان اراضی شورهدر سال

(. پس Soleyman-Nejadiyan, 2003افزايش سطح زير کشت اين گیاه در خوزستان بوده است ) در راستایدولت 

 Sesamia خواراناز توسعه کشت نیشکر در خوزستان، آفاتی در مزارع نیشکر بروز يافتند که مهمترين آنها ساقه

spp. (Lep.: Noctuidae) خوار به باشند. در واقع از عوامل محدود کننده کشت نیشکر در ايران دو گونه ساقهمی

توان ذکر کرد. هر دو آفت مذکور در را می Lefebvre sS. nonagrioideو   LedererSesamia creticaهای نام

باشند. در نسل اول عالئم خسارت بصورت مرگ جوانه مرکزی و در نسل می 5تا  4منطقه خوزستان دارای 

های حاصل از تغذيه الروها شود. همچنین داالنها در مزرعه مشاهده میهای بعدی به صورت آلودگی میانگرهنسل

کرده که اين موضوع خسارت را  های ساپروفیت فراهمها و میکروارگانیسمای فعالیت قارچمحیط مناسبی بر

های اولیه کشت نیشکر در خوزستان علیه (. در سالDaniyali, 1985; Askariyanzadeh, 2005نمايد )تشديد می

دلیل مخفی بودن مشخص شد که ب Daniyali (1976)گرفت که با مطالعه اين آفات مبارزه شیمیايی صورت می

 :.Telenomus busseolae Gahan (Hymيتويید پاراز زنبور. الروها در داخل ساقه، سمپاشی علیه آنها بی تأثیر است

Platygastridae) معیت ها، جعنوان يکی از مهمترين عوامل کنترل بیولوژيک اين آفت است. با توقف سمپاشیبه

اما خسارت آفت، به ويژه در مناطقی  .(Daniyali, 1985) ا کاهش دادافزايش يافت و جمعیت آفت ر ياد شدهزنبور 

 اند، هم چنان قابل توجه است.که به تازگی زير کشت نیشکر رفته

مهمترين راهکار مديريتی در مزارع ذرت و  T. busseolaeدر ايران پرورش و رهاسازی زنبور پارازيتويید 

زنبور ياد شده از مناطق مختلف جهان گزارش  (.RanjbarAghdam & Kamali, 2005شود )نیشکر محسوب می

 .Telenomus spp هایهای خود نشان دادند گونهبررسی در Polaszek & Kimani (1990)شده است. برای مثال 

 :.Sesamia spp. ،Busseola fusca Fuller (Lepهای د و گونهندر آفريقا، يونان، عراق و ايران گسترش دار

Noctuidae)  وConiesta ignefusalis Hampson (Lep.: Crambidae)  .را به عنوان میزبان آنها گزارش نمودند

در مزارع ذرت و سورگوم در سودان و مزارع نیشکر و ذرت مصر  S. creticaهای پارازيتیسم اين زنبور روی تخم

روی کارايی زنبور  Hafez et al. (1977)(. در بررسی که Alexandri & Tsitsipis, 1990گزارش شده است )

های بالپولکداران در معرض حمله اين پارازيتويید قرار تخم بسیاری از گونه ،ه بودندتلنموس در مصر انجام داد

 Gizaدر منطقه  .Telenomus spنسل از  16پارازيت شدند. بیش از  S. cretica های گونهداده شد؛ اما تنها تخم

تواند عاملی نسل از سزامیا در اين زمان گزارش شد؛ اين موضوع می 4-3در صورتی که تنها ، مصر فعالیت دارد

 (.Hafez et al., 1977مهم در مورد کارايی زنبور تلنموس علیه آفت سزامیا باشد )

یز عالوه بر استان خوزستان از مزارع ذرت ورامین، اصفهان و استان مازندران ن T. busseolaeدر ايران زنبور 

روی  1352زنبور مذکور برای اولین بار در ايران توسط دانیالی در سال (. Abbasipour, 1991گزارش شده است )
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نیز اين زنبور توسط  1365آوری شد. در سال تپه جمعهای پارازيت شده سزامیا از مزارع نیشکر منطقه هفتتخم

شناسايی شد که جنس آن مترادف  Platytelenomus hylas Nixon (Hym: Scelionidae)شجاعی با نام 

Telenomus  است (RanjbarAghdam, 2000.)  درصد  19اين زنبور در مزارع ذرت خوزستان قادر است تا

(. در کشت و صنعت کارون شوشتر اوج Abbasipour, 2004را پارازيته نمايد ) S. nonagrioidesهای تخم

درصد و بیشترين و  34/73درصد و در مزارع تازه کشت شده  71/67ويی پارازيتیسم اين زنبور در مزارع بازر

  (.Sayadmansour, 2007کمترين درصد پارازيتیسم نسلی به ترتیب در خرداد و شهريور ماه گزارش شده است )

دهد که اين زنبور پارازيتويید انفرادی نشان می T. busseolaeشناسی زنبور مطالعات انجام شده روی زيست

ياد شده زنبور  .شودگیری در آن مشاهده نمیريزی قابل اندازهاست و همچنین دوره قبل از تخم Proovigenicو 

(. هر زنبور ماده قادر Chabi-Olaye et al., 1997دهد )ريزی خود را انجام میدرصد تخم 73روز اول  3در طول 

روز پس از  5تا  4های پارازيته معموالً را پارازيته نمايد. تخم S. nonagrioidesتخم عدد  61است بطور متوسط 

ده را از های پارازيت شآيند که اين موضوع تخمکنند و به رنگ تیره در میپارازيتیسم، تغییراتی ظاهری پیدا می

  (.Ranjbar Aghdam, 2000; Abbasipour, 2004د )نمايهای سالم متمايز میتخم

با توجه به اينکه حشرات موجودات خونسردی هستند دما تأثیر بسیار قابل توجهی روی رشد آنها دارد. 

(. در Wagner et al., 1984تر خواهد شد )ی معینی( افزايش يابد رشد حشرات سريعبنابراين اگر دما )تا محدوده

فرآيندهای فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی بدن حشرات افزايش يافته و در نتیجه رشد و نمو تسريع اثر افزايش دما 

 (.Sharpe & DeMichele, 1977; Lamb, 1992; Lewis et al., 2015خواهد شد )

های دهد که تاکنون مطالعه جامعی در مورد بررسی تأثیر دماهای مختلف ثابت بر ويژگیبررسی منابع نشان می

بر اين انجام نشده است.  S. creticaخوار نیشکر روی ساقه T. busseolaeهای جدول زندگی پراسنجهی و زيست

طراحی شد تا تأثیر دماهای مختلف بر خصوصیاتی از قبیل طول دوره رشد پیش از بلوغ،  حاضرمطالعه  اساس،

 هایپراسنجهمیزان تخم کل و همچنین  میزان مرگ و میر، طول عمر زنبورهای بالغ نر و ماده، میزان تخم روزانه،

 ارزيابی شود. T. busseolaeجدول زندگی 

 

 هامواد و روش
 خوار نیشکر پرورش ساقه

از سطح مزارع نیشکر آلوده به آفت در کشت و صنعت نیشکر  S. creticaبرای تشکیل کلنی آفت، الروهای 

آوری شدند. الروها پس از انتقال به آزمايشگاه، با استفاده از رژيم غذايی جمع (E, 30° 4' N '10 °48)امیرکبیر 

متر سانتی 16و قطر  25ای با ارتفاع ( داخل ظروف پالستیکی استوانهCP69-1062طبیعی )ساقه نیشکر واريته 

ها بر مبنای درزهای تناسلی، تفکیک جنسی شده و در تغذيه و نگهداری شدند. پس از طی مرحله الروی، شفیره

ای هپرهمتر نگهداری شدند. پس از خروج شبسانتی 5و ارتفاع  19ای مجزا، با قطر ظروف پالستیکی استوانه

ريزی نمايند. گیری و تخممتر قرار داده تا جفتسانتی 16و قطر  25بالغ، آنها را در ظروف پالستیکی با ارتفاع 

وجود در های مپرهريزی در اختیار شبروزانه تعدادی سرنی نیشکر )قسمت انتهايی ساقه نیشکر( به منظور تخم

ل به های حاصگرفت و تخمغالف نیشکر صورت میريزی در زير گرفت. تخمظروف پالستیکی مذکور قرار می

 .Sهای بعدی مورد استفاده قرار گرفتند. ظروف پالستیکی حاوی آرامی از غالف برگ جدا شده و برای آزمايش
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cretica  درصد و دوره روشنايی:  69±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  23±1و در دمای اتاقک رشد داخل

 ند.ساعت نگهداری شد 19: 14تاريکی 

 سازی جمعیتو همسان T. busseolaeپرورش زنبور 

استفاده شد. ابتدا  S. creticaهای ، از میزبان طبیعی آن يعنی تخمT. busseolaeبرای پرورش زنبور پارازيتويید 

آوری از مزارع کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر جمع S. creticaهای تخم پارازيت شده کلنی اولیه زنبور از دسته

ساعت در اختیار زنبورهای تازه خارج شده  24با عمر کمتر از  S. creticaخوار های ساقهشد. در آزمايشگاه تخم

درصد روی نوارهايی از فیلم  14های آفت با استفاده از محلول آب عسل های پارازيته قرار داده شد. تخماز تخم

متر چسبانده و در اختیار زنبورها قرار داده شد. نوارهای سانتی 15×2افی )از جنس پلی استر( با ابعاد راديوگر

متر، سانتی 3و قطر  17ای، به طول ای استوانههای شیشههمراه با زنبورها در درون لوله S. creticaهای حامل تخم

شد. به منظور تغذيه زنبورهای ای مسدود میهای پنبههای به وسیله گلولهای استوانهلوله هانةنگهداری شدند. د

های کاغذ صافی آغشته به آب عسل استفاده شد. کار پرورش زنبور درصد، از تکه 29بالغ از محلول آب عسل 

خوار در دماهای ای حاوی زنبور و تخم ساقههای شیشهنسل ادامه يافت. لوله 3سازی جمعیت تا برای همسان

 3: 16و دوره روشنايی: تاريکی درصد  69±5سلسیوس(، رطوبت نسبی  ةدرج 35و  39، 23، 25، 29آزمايش )

 نگهداری شدند.اتاقک رشد ساعت در 

 Telenomus busseolaeبررسي خصوصیات زيستي زنبور 

در  S. creticaعدد تخم  59، ابتدا T. busseolaeهای زيستی زنبورهای به منظور بررسی تاثیر دما روی ويژگی

های ساعت قرار داده شد. برای اين کار از لوله 24گیری کرده با عمر کمتر از عدد زنبور ماده جفت 5اختیار 

ساعت زنبورها از  24ای مشابه آنچه که برای پرورش کلنی زنبور ذکر شد، استفاده شد. پس از ای استوانهشیشه

و  39، 23، 25، 29داخل ژرمیناتورهايی با دمای  S. creticaهای پارازيته شده ی آزمايش خارج شدند و تخملوله

 12گذاشته شدند. هر  )ساعت( 3: 16درصد و دوره روشنايی: تاريکی  69±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  35

ها مورد بازرسی قرار گرفتند و زمان خروج پارازيتويیدها ثبت شد. بدين ترتیب طول دوره پیش از ساعت تخم

میر پیش از بلوغ و نسبت جنسی در دماهای مختلف يادداشت شد. پس از خروج بالغین، يک  بلوغ، میزان مرگ و

های درون لوله S. creticaعدد تخم يک روزه  199ساعت همراه با  24جفت زنبور نر و ماده با عمر کمتر از 

درجه سلسیوس،  35و  39 ،23، 25، 29ها نیز در پنج دمای ای )مشابه آزمايش قبل( گذاشته شد. اين لولهاستوانه

عدد تخم  199نگهداری شدند. روزانه  )ساعت( 3: 16درصد و دوره روشنايی: تاريکی  69±5رطوبت نسبی 

های پارازيته شده شمارش شد. اين آزمايش با مرگ جديد در اختیار زنبورها قرار گرفت و هر روز تعداد تخم

 ريزی روزانه وزنبورهای نر و ماده و همچنین میزان تخم آخرين زنبور ماده پايان يافت. بدين ترتیب طول عمر

 در دماهای مختلف شمارش و ثبت شد. T. busseolaeکل زنبور 

 هاتجزيه و تحلیل داده

مرحله رشدی  -های جدول زندگی بر اساس تئوری جدول زندگی دوجنسی ويژه سنتجزيه و تحلیل داده

(Chi & Liu, 1985; Chi, 1988 انجام شد. برای محاسبه از نرم افزار )TWOSEX-MSChart (Version 2014) 
ی ريز(. میانگین دوره رشد و نمو پیش از بلوغ، طول عمر بالغین، کل دوره پیش از تخمChi, 2015استفاده شد )

رحله رشدی م -(، باروری ويژه سنیxjsمرحله رشدی ) -و باروری ماده محاسبه شد. در ادامه نرخ بقای ويژه سنی

(xjf( نرخ بقای ويژه سنی ،)xl( و باروری ويژه سنی )xm و همچنین )های رشد جمعیت مانند نرخ ذاتی پراسنجه
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( و میانگین مدت زمان يک 0R(، نرخ خالص تولیدمثل )λ(، نرخ متناهی افزايش جمعیت )mrافزايش جمعیت )

جدول زندگی با استفاده از روش بوت استرپ )با  هایپراسنجه( محاسبه شد. میانگین و خطای استاندارد Tنسل )

( استفاده Paired bootstrapها از روش بوت استرپ جفت شده )تکرار( محاسبه شد. برای مقايسه میانگین 19999

 ترسیم شدند. SigmaPlot 12.0شد. نمودارها نیز توسط نرم افزار 

 

 نتايج
نشان داده شده  1در دماهای مختلف در جدول  T. busseolaeنتايج مربوط به طول دوره رشد پیش از بلوغ 

داری بر طول دوره رشد پیش از بلوغ اين پارازيتويید داشت. با افزايش دما طول دوره رشد است. دما تأثیر معنی

و درجه سلسیوس  29ترين دوره رشد پیش از بلوغ در دمای کاهش يافت. طوالنی T. busseolaeپیش از بلوغ 

 درجه سلسیوس ديده شد. 35دوره در دمای  ترينکوتاه

نشان داده شده  1در دماهای مختلف در جدول  T. busseolaeنتايج مربوط به میزان مرگ و میر پیش از بلوغ 

 در دماهای مختلف ديده نشد. T. busseolaeداری در میزان مرگ و میر پیش از بلوغ است. اختالف معنی

درجه سلسیوس به ترتیب  35و  39، 23، 25، 29در پنج دمای  T. busseolae( ماده به کل افرادنسبت جنسی )

داری را در نسبت جنسی واريانس اختالف معنیتجزيه (. 1درصد بود )جدول  52/9و  69/9، 63/9، 51/9، 53/9

T. busseolae ( در دمای ماده به کل افراددر دماهای مختلف نشان داد. بیشترين نسبت جنسی )یوس درجه سلس 23

 مشاهده شد.

 

وغ و نسبت جنسی )ماده/کل( ــــوغ، مرگ و میر پیش از بلــــد پیش از بلـــمیانگین طول دوره رش -1جدول 

Telenomus busseolae  رویSesamia cretica 
Table 1. Mean (±SE) pre-adult developmental time, mortality and sex ratio (female/total) of 

Telenomus busseolae parasitizing Sesamia cretica 
Temperature ºC 

Parameters 
35 30 28 25 20 

e10.25±0.07 d12.32±0.07 c13.02±0.02 b15.68±0.08 a26.67±0.09 Pre-adult developmental time (days) 
a0.81±0.012 a0.74±0.006 a0.52±0.005 a0.61±0.006 a0.47±0.003 Pre-adult mortality% 
b0.52±0.015 ab0.60±0.015 a0.63±0.017 ab0.59±0.013 b0.53±0.018 Female sex ratio (female/total) 

The means followed by the same letters in each row are not significantly different (P<0.05) 

 

بر اين گذاری را شروع کردند و های میزبان، تخمبالفاصله پس از خروج از تخم T. busseolaeهای ماده

داری بین (. اختالف معنی2( وجود نداشت )جدول APOPگذاری در حشرات بالغ )قبل از تخم ةدوراساس 

ای گذاری، طول عمر زنبورهای ماده، طول عمر زنبوره(، دوره تخمTPOPگذاری )مجموع طول دوره قبل از تخم

نر، همچنین میزان تخم کل زنبورهای ماده در دماهای مختلف مشاهده شد. در کلیه دماهای مورد آزمايش طول 

 عمر زنبورهای ماده بیشتر از زنبورهای نر بود.
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گذاری، طول دوره گذاری حشرات کامل، مجموع طول دوره قبل از تخم( دوره قبل از تخمSE±میانگین ) -2جدول 

در  Sesamia creticaروی  Telenomus busseolaeعمر حشرات ماده و نر و باروری کل زنبور ريزی، طول تخم

 دماهای مختلف.
Table 2. Means (±SE) of adult pre-oviposition period (APOP), total pre-oviposition period (TPOP), 

oviposition period, female and male longevity and fecundity of Telenomus busseolae on Sesamia 

cretica at different temperatures. 
Temperature ºC 

Parameters 
35 30 28 25 20 

0±0.00 0±0.00 0±0.00 0±0.00 0±0.00 APOP (days) 
e10.31±0.119 d12.31±0.094 c13.03±0.039 b15.87±0.104 a26.79±0.132 TPOP (days) 

d3.31±0.073 c4.04±0.09 a4.99±0.099 b4.60±0.127 c4.16±0.076 Oviposition period (days) 
e13.72±0.161 d16.43±0.151 c18.79±0.128 b20.80±0.127 a31.16±0.184 Female longevity (days) 
e13.27±0.116 d16.11±0.143 c17.72±0.107 b20.28±0.145 a30.95±0.183 Male longevity (days) 
d33.86±0.398 c57.44±0.666 a98.59±0.813 b65.45±0.596 c56.37±0.733 Fecundity (egg/female) 

The means followed by the same letters in each row are not significantly different (P<0.05) 

 

احتمال شکل دهد. اين را در دماهای مختلف نشان می T. busseolae( زنبور xjs، نرخ بقای ويژه سنی )1شکل 

درجه  29نرخ بقا در دمای قدار . بیشترين مدهدبیان نشان می  jو مرحله  xتا سن را زنده ماندن يک تخم بارور 

مشاهده  1طور که در شکل درجه سلسیوس حاصل شده است. همان 35سلسیوس و کمترين میزان آن در دمای 

درجه سلسیوس به  35و  39، 23، 25، 29رسیدن يک تخم تازه به مرحله ماده بالغ در دماهای شود احتمال می

باشد )شکل می 19و  12، 13، 15، 26باشد که به ترتیب در روزهای می 32/9و  34/9، 43/9، 1/9، 16/9ترتیب 

1.) 

تولیدمثل خالص روزانه ( و xm( ويژه سنی، زادآوری سنی کل جمعیت )xf( و باروری )lx، نرخ بقا )2شکل 

(xmxl زنبور )T. busseolae مرحله رشدی  -دهد. به عنوان مثال باروری ويژه سنیرا در دماهای مختلف نشان می

(xjfکه میانگین تعداد تخم ،)نشان داده شده  2شود در شکل هايی است که توسط هر فرد ماده در هر روز تولید می

تخم بر ماده( حادث شده است.  93/41)با  13درجه سلسیوس و در روز  23است. بیشترين مقدار آن در دمای 

 12، 13، 15، 26درجه سلسیوس به ترتیب در روزهای  35و  39، 23، 25، 29ريزی زنبور مذکور در دماهای تخم

رخ داد که  11و  13، 13، 17، 23آغاز شد. حداکثر نرخ باروری در دماهای مذکور به ترتیب در روزهای  19و 

 61/13و  3/29، 93/41، 23، 93/11به طور میانگین و به ترتیب  T. busseolaeدر اين روزها زنبورهای پارازيتويید 

ريزی زنبور مذکور در دست آمده از جدول زندگی، تخمهای بهو داده 2گذاری کردند. با توجه به شکل عدد تخم

 7(، 31تا روز  26روزه )از روز  6ک بازه زمانی درجه سلسیوس به ترتیب در ي 35و  39، 23، 25، 29دماهای 

روزه )از روز  5 ( و17تا روز  12روزه )از روز  6(، 13تا روز  13روزه )از روز  6(، 14تا روز  15روزه )از روز 

 (.2( اتفاق افتاده است )شکل 14تا روز  19
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 در دماهای مختلف. Sesamia creticaروی  Telenomus busseolaeنرخ بقای ويژه سنی زنبور  -1 شکل

Fig. 1. Age-stage survival rate (Sxj) of T. busseolae on S. cretica at different temperatures. 

 

در دماهای مختلف نمايش داده شده  T. busseolae( زنبور xje، نمودار امید به زندگی ويژه سنی )3در شکل 

است. تعداد روزهايی که فرد در هر سن و مرحله زيستی قادر به زنده ماندن است را با منحنی امید به زندگی 

 35و  29ترتیب در دمای ترين امید به زندگی بهدهند. باالترين و پايین(، نشان میxjeمرحله زيستی ) -ويژه سنی

درجه  35و  39، 23، 25، 29ند. امید به زندگی يک فرد تازه متولد شده در پنج دمای ادرجه سلسیوس حاصل شده

 (.3)شکل دست آمد روز به 1/13و  23/16، 26/13، 54/29، 1/39ترتیب برابر سلسیوس به
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زنبور  ، زادآوری سنی کل جمعیت، تولیدمثل خالص و نرخ تولیدمثل تجمعیبقا و باروری ويژه سنی. نرخ 2شکل 

Telenomus busseolae  رویSesamia cretica .در دماهای مختلف 

Fig. 2. Age-specific survivorship (lx), female age-specific fecundity (fx2), age-specific fecundity of the 

total population (mx) and age-specific maternity (lxmx) of Telenomus busseolae on Sesamia cretica at 

different temperatures.  
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  در دماهای مختلف. Sesamia creticaروی  Telenomus busseolae. امید به زندگی ويژه سنی زنبور 3شکل 
Fig. 3. Age-stage life expectancy (exj) of Telenomus busseolae on Sesamia cretica at different temper-

atures.  
 

های دهد. منحنیدر پنج دمای مختلف را نشان می T. busseolae( برای زنبور xjv، ارزش تولیدمثلی )4شکل 

دهد که اوج ارزش تولیدمثلی اند. نتايج نشان میترسیم شده 4مرحله زيستی در شکل  -میزان تولیدمثل ويژه سن

ت. ساين میزان نسبت به ساير دماها بیشتر ااست و  افتاده درجه سلسیوس اتفاق 23در روز سیزدهم برای دمای 

درجه سلسیوس بیشترين مشارکت  23در روز سیزدهم و در دمای  T. busseolaeعبارت ديگر، زنبورهای ماده به 

 يابد.تدريج کاهش می هآينده جمعیت دارند و اين میزان برا در 
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 در Sesamia creticaروی  Telenomus busseolae( زنبور xjvمرحله رشدی ) -ارزش تولیدمثلی ويژه سن -4شکل 

 دماهای مختلف

Fig. 4. Age-stage reproductive value (vxj) of Telenomus busseolae on Sesamia cretica at different tem-
peratures 

 

نشان داده شده است. دما اثر  3در دماهای مختلف در جدول  T. busseolaeجدول زندگی  هایپراسنجه

درجه سلسیوس  23تا  29( اين پارازيتويید داشت. با افزايش دما از rداری بر نرخ ذاتی افزايش جمعیت )معنی

کاهش يافت  rدرجه سلسیوس میزان  35و  39نرخ ذاتی افزايش جمعیت افزايش يافت اما در دماهای باالتر يعنی 

ترين درجه سلسیوس ثبت شد. طوالنی 23( هم در فرد نتاج/ 0R=23/41نرخ خالص تولیدمثل ) بیشینة(. 3 )جدول

درجه سلسیوس  35روز( در  T=17/12ترين دوره )درجه سلسیوس و کوتاه 29روز( در  T=37/23دوره يک نسل )

 (.3اتفاق افتاد )جدول 
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در  Sesamia creticaروی  Telenomus busseolaeور ـ( زنبSE±دگی دو جنسی )ــهای جدول زنپراسنجه. 3جدول 

 دماهای مختلف
Table 3. Two-sex life table parameters (±SE) of Telenomus busseolae on Sesamia cretica at different 

temperatures 
Temperature (ºC) 

Parameters 
35 30 28 25 20 

d20.73±3.36 bcd31.00±4.30 a49.84±6.98 abc33.84±4.73 bcd29.74±4.29 GRR 

offspring/individual) 
c14.89±2.38 b28.71±4.06 a49.28±6.99 b32.71±4.65 b27.04±3.99 (offspring/individual) 0R 
bc0.220±0.013 b0.233±0.010 a0.262±0.009 c0.194±0.008 d0.114±0.005 )1-(days r 
c1.24±0.017 b1.26±0.013 a1.30±0.012 c1.21±0.010 d1.12±0.005 )1-(days λ 
e12.17±0.111 d14.34±0.092 c14.81±0.039 b17.86±0.106 a28.87±0.131 T (days) 

The means followed by the same letters in each row are not significantly different (P<0.05) 

 بحث
روی را  T. busseolaeطول دوره رشد پیش از بلوغ زنبور  RanjbarAghdam (2000)در پژوهشی 

روز گزارش نمود.  5/1-13ای از درجه سلسیوس به صورت دامنه 21در دمای  S. nonagrioidesخوار ساقه

 .Sخوار را روی ساقه T. busseolaeطول دوره رشد پیش از بلوغ  Abbasipour (2004)همچنین 

nonagrioides درجه  24شده طول دوره رشد پیش از بلوغ اين زنبور، در دمای  ذکر تحقیق بررسی کرد. طی

روز گزارش شد. در تحقیق حاضر، طول دوره پیش از بلوغ برای هر دما  12-17ای از سلسیوس، به صورت دامنه

ر نیز طول دوره رشد پیش از بلوغ زنبو Jamshidnia (2010) از سوی ديگر د.شصورت يک عدد میانگین ذکر به

T. busseolae خوار روی ساقهS. cretica  نتايج با که  ه استروز گزارش نمود 13درجه سلسیوس  39در دمای

 تحقیق حاضر همخوانی دارد. 

نشان داد  T. busseolaeنتايج مطالعه ما در مورد اثر دماهای مختلف بر میزان مرگ و میر پیش از بلوغ زنبور 

نیز اثر دماهای  Jamshidnia (2010)داری بر میزان مرگ و میر مراحل نابالغ اين زنبور ندارد. که دما اثر معنی

 .Sو  S. creticaخوار روی دو ساقه T. busseolaeمختلف را بر میزان مرگ و میر پیش از بلوغ زنبور 

nonagrioides داری بر میزان مرگ و میر پیش از بلوغ ه دما تأثیر معنیمطالعه نمود. نتايج ايشان هم نشان داد ک

 اين زنبور نداشته است. 

بدست آمده در اين نسبت جنسی متمايل به ماده در کلیه دماهای مورد آزمايش ديده شد. مشابه با نتايج 

نیز نسبت جنسی متمايل به ماده را برای اين زنبور روی  Jamshidnia & Sadeghi (2014)، پژوهش

 نسبت جنسی Okoth et al. (2006)گزارش نمودند. همچنین  S. nonagrioidesو  S. creticaخوارهای اقهس
T. busseolae خوار روی دو میزبان ساقهS. calamistis Hampson  وB. fusca  را متمايل به ماده 

نیز نسبت جنسی همین زنبور را روی  Colazza & Rosi (2001)( گزارش کردند. نسبت ماده به کل 73/9)

های ( گزارش نمودند که نتايج ما با يافتهنسبت ماده به کل 71/9متمايل به ماده ) S. nonagrioidesخوار ساقه

 دو پژوهش اخیر نیز مطابقت دارد.

 های روی تخم T. busseolaeريزی زنبور نتايج مطالعه جاری نشان داد که میانگین طول دوره تخم

S. cretica  روز بود.  11/4درجه سلسیوس  23در دمایJamshidnia & Sadeghi (2014) ريزی طول دوره تخم

 6/5درجه سلسیوس( را به ترتیب  39در يک دمای نزديک ) S. nonagrioidesو  S. creticaاين زنبور را روی 

 شابهت دارد.متقريباً های مطالعه ما با نتايج آنها روز گزارش کردند که يافته 53/5و 
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در  S. creticaخوار روی تخم ساقهبه ازای هر ماده  T. busseolaeمیانگین زادآوری کل در مطالعه جاری 

تخم ثبت شد. پژوهشگران مختلف نتايج تقريباً مشابهی برای زادآوری کل اين  51/13 ،درجه سلسیوس 23دمای 

در دمای  S. creticaتخم روی  192اند. برای مثال میزان زادآوری خواران متفاوت گزارش نمودهزنبور روی ساقه

درجه  39ی در دما S. calamistisتخم روی  1/121(، Jamshidnia & Sadeghi, 2014درجه سلسیوس ) 39

در  B. fuscaو  S. calamistisتخم به ترتیب روی  2/111و  193(، Chabi-Olaye et al., 1997سلسیوس )

تخم به ترتیب برای نژادهای آفريقايی و  1/76و  3/11( و Okoth et al., 2006درجه سلسیوس ) 27دمای 

( Colazza & Rosi, 2001درجه سلسیوس ) 26در دمای  S. nonagrioidesای اين زنبور پارازيتويید روی ترکیه

در دامنه  T. busseolaeشود نتايج مطالعه ما در زمینه زادآوری زنبور طور که مشاهده میگزارش شده است. همان

 .داردخوار قرار های ساقهيا ساير میزبان S. creticaزادآوری گزارش شده برای اين زنبور روی میزبان 

 .Sهای روی تخم T. busseolae( rاين مطالعه نرخ ذاتی افزايش جمعیت ) بر اساس نتايج کسب شده در

cretica  بر روز ثبت شد. نتايج تقريباً مشابهی به  233/9و  262/9درجه سلسیوس به ترتیب  39و  23در دمای

د، گزارش انهای جدول زندگی اين پارازيتويید کار کردهپراسنجهشناسی و ساير محققینی که روی زيست وسیله

درجه  39در دمای  S. creticaخوار برای اين زنبور روی ساقه 213/9برابر با  rشده است. برای مثال میزان 

-Chabiدرجه سلسیوس ) 27در دمای  S. calamistisهای روی تخم 393/9(، Jamshidnia, 2010سلسیوس )

Olaye et al., 1997 های روی تخم 231/9( وB. fusca  27در ( درجه سلسیوسOkoth et al., 2006 گزارش )

 شده است.

 های رشد جمعیت زنبورپراسنجهروی مقادير  محیطی يک عامل مهمدما به عنوان  ،نتايج اين تحقیق نشان داد

T. busseolae  عنوان يک دمای بهینه برای پرورش انبوه اين زنبور درجه سلسیوس به 23است و دمای موثر

 .Tمثل های مختلف روی رشد و تولیدشود اثر رطوبتتواند مورد توجه قرار گیرد. البته توصیه میپارازيتويید می

busseolae  زنبور  توانند در پرورش انبوهد. نتايج حاصل از مطالعه جاری میشونیز ارزيابیT. busseolae  مورد

 مثل و کیفیت افراد بالغ اهمیت زيادی استفاده قرار گیرند. در پرورش انبوه حشرات مفید دو عامل میزان تولید

دارند. میزان تولیدمثل حشره مورد نظر بايد زياد و طول دوره نسل آن بايد کوتاه باشد. همچنین کیفیت افراد بالغ 

را داشته  های وحشی. به طور مثال افراد ماده تولید شده بايد توانايی رقابت با مادهتولید شده بايد مناسب باشد

عالوه دمای بهینه پرورش از نظر رشد، بقا و زادآوری باشند. بهباشند. هر دو عامل فوق در ارتباط تنگاتنگ با دما می

 توان از نتايج مطالعه حاضر کسب نمود.را می

 

 سپاسگزاری
های معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز و همچنین موسسه تحقیقات و حمايتبدين وسیله از 

باعث  شانشود. همچنین از دو داور گرامی که نظراتآموزش توسعه نیشکر و صنايع جانبی خوزستان قدردانی می

 شود.بهبود کیفیت مقاله گرديد تشکر می
 

 

 



 1317, 33 (3شناسی ايران، )حشرهنامه انجمن 
322 

 

 

References 

Abbasipour, H. (1991) Investigating bio-ecological of maize stem borer Sesamia nonagri-

oides and its natural biocontrol agent in field of Khuzestan. MSc Thesis, Tarbiat Modares 

University, 129 pp.  

Abbasipour, H. (2004) Biological characters of egg parasitoid wasp Platytelenomus hylas 

(Hym.: Scelionidae) of maize and sugarcane stem borer Sesamia nonagrioides (Lep.: Noctu-

idae) in Khuzestan province. Journal of Entomological Society of Iran 23,103-116.  

Alexandri, M. P. & Tsitsipis, J. A. (1990) Influence of the egg parasitoid Platytelenomus 

busseolae (Hym, Scelionidae) on the population of Sesamia nonagrioides (Lep: Noctuidae) 

in Central Greece. Entomophaga 35 (1), 61-70. 

Askariyanzadeh, A. (2005) Evaluation of resistant mechanism of sugarcane cultivars to stem 

borers Sesamia spp. (Lepidoptera: Noctuidae). PhD Thesis, Tarbiat Modares University, 130 

pp.  

Chabi-Olaye, A., Schulthess, F., Shanower, T. G. and Bosqueperez, N. A. (1997) Factors 

influencing the developmental rates and reproductive potentials of Telenomus busseolae (Ga-

han) (Hym.: Scelionidae), an egg parasitoid of Sesamia calamistis Hampson (Lep.: Noctu-

idae). Biological Control 8 (1), 15-21. 
Chi, H. (1988) Life-table analysis incorporating both sexes and variable development rates 

among individuals. Environmental Entomology 17, 26-34. 

Chi, H. (2015) TWOSEX-MSChart: A computer program for the age-stage, two-sex life table 

analysis. National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan.  

Chi, H. & Liu, H. (1985) Two new methods for the study of insect population ecology. Bul-

letin of Instant Zoology Academia Sinica 24, 225-240. 

Colazza, S. & Rosi, M. C. (2001) Differences in the searching behavior of two strains of the 

egg parasitoid Telenomus busseolae (Hymenoptera: Scelionidae). European Journal of En-

tomology 98, 47-52. 

Daniyali, M. (1976) Biology of sugarcane stem borer in Haft-Tapeh of Khuzestan. Entomol-

ogy and Phytopathology, 44, 1-22.  

Daniyali, M. (1985) Effects of biological cultural and chemical control measures against sug-

arcane stem borers Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) in Haft-Tapeh. MSc Thesis, Shahid 

Chamran University of Ahvaz, 114 pp..  

Fisher, R. A. (1930) The genetical theory of natural selection. Clarendon Press. Oxford. 308 

pp. 

Hafez, M., El-Kifl, A. H. & Fayad, Y. H. (1977) On the bionomics of Platytelenomus hylas 

Nixon, as egg parasite of Sesamia cretica Led., in Egypt. Bulletin de la Societe Ento-

mologique d'Egypte 61, 161-178. 

Jamshidnia, A. (2010) Efficiency of egg parasitoid Telenomus busseolae Gahan (Hym.: Sceli-

onidae) on Sesamia cretica Led. and S. nonagrioides Lef. (Lep.: Noctuidae) in Khuzestan 

province. PhD Thesis, University of Tehran, 186 pp. 

Jamshidnia, A., & Sadeghi, A. (2014) Effect of host species on some biological parameters 

of the egg parasitoid, Telenomus busseolae Gahan (Hym.: Scelionidae). Plant Pest Research 

4 (2), 1-9. 

Lamb, R. J. (1992) Development rate of Acyrthosiphon pisum (Homoptera: Aphididae) at low 

temperatures: Implications for estimating rate parameters for insects. Evironmental Entomo-

logy 21, 10-19. 

Lewis, O. M., Michels, G. J., Pierson, E. A. & Heinz, K. M. (2015) A predictive degree day 

model for the development of Bactericera cockerelli (Hem.: Triozidae) infesting Solanum 

tuberosum. Environmental Entomology 44 (4), 1201-1209. 

Okoth, E., Songa, J., Ngi-Song, A., Omwega, C., Ogol, C. & Schulthess, F. (2006) The 

bionomics of the egg parasitoid Telenomus busseolae (Gahan) (Hymenoptera: Scelionidae) 

on Busseola fusca Fuller and Sesamia calamistis Hampson (Lepidoptera: Noctuidae) in 

Kenya. African Entomology 35, 51-60. 



  Telenomus busseolae، های جدول زندگی زنبورپراسنجهتأثیر دما بر  274

 

 

Polaszek, A. & Kimani, S. W. (1990) Telenomus species (Hym.: Scelionidae) attacking egg 

of pyralid pests (Lepidoptera) in Africa: a review guide to identification. Bulletin of Entomo-

logical Research 80, 57-71. 

RanjbarAghdam, H. (2000) Investigation of rearing parasitoid wasp Platytelenomus hylas 

Nixon in laboratory condition to biological control of stem borers. MSc Thesis, Shahid 

Chamran University of Ahvaz, 196 pp.  

RanjbarAghdam, H. & Kamali, K. (2005) Investigation on biology and efficiency of Platy-

telenomus hylas Nixon (Hym.: Scelionidae), the egg parasitoid of Sesamia spp. Under labor-

atory condition. The scientific journal of agriculture 27 (2), 71-81.  

Sayadmansour, A. (2007) Investigating population fluctuation of Platytelenomus hylas Nixon 

egg parasitoid of stem borer Sesamia nonagrioides in north of Khuzestan. MSc Thesis, Sha-

hid Chamran University of Ahvaz, 196 pp.  

Sharpe, J. H. & DeMichele, D. U. (1977) Reaction kinetics of poikilotherm development. 

Journal of Theoretical Biology 64, 649-660. 

Soleyman-Nejadiyan, A. (2003) Investigating species diversity and its effect on broad agri-

cultural systems in Khuzestan. Final report No. 1945, Shahid Chamran University of Ahvaz.  

Wagner, T. L., Wu, H., Sharpe, P. J. H., Schoolfield, R. M. & Coulson, R. N. (1984) 

Modeling insect development rates: A literature review and application of a biophysical 

model. Annals of the Entomological Society of America 77, 208-225. 

 

 


