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 مقدمه

 

. این شیوه زمانی موفقیت آمیز خواهدد بدود کده باشدکنترل بیولوژیک یکی از اجزاء اصلی در مدیریت تلفیقی آفات می     

های مختلف زیستی، رفتاری و اکولوژیکی دشمنان طبیعی مورد استفاده در کنترل بیولوژیک به دقدت مدورد مطالعده و جنبه

(. یکدی از مزایدای اسدتفاده از دشدمنان طبیعدی 1997، 1؛ دان و یوکاتدا1970بررسی قرار گیرندد رریودوی و همکداران، 

های مطلدو  در طبیعدت ی نشوونما در نبود طعمهمانی باال و ادامهدر جهت کنترل بیولوژیک آفات، قدرت زنده چندخوار

شود. همچنین با پدرورش و رهاسدازی ها عملی میی آنها و یا گردههای جایوزین، شهد گلباشد که با تغذیه از طعمهمی

 (.1994، 2مختلفی از آفات را کنترل نمود رفن و پتیتهای توان گونهتعداد کمی از این عوامل بیوکنترل می

 روی Orius albidipennis       (Reuter)هدای زیسدتی سدن شدکارگر چنددخوار در ایدن تحقیدق، برخدی از وی گدی

 یی دو سدالههی ذرت، گدردی تازهی ذرت، تخم بید آرد، گردههای غذایی مختلف شاملرتخم بید آرد همراه با گردهرژیم

هدای کمچنین واکنش عددی سن شکارگر اوریوس نسبت بده تدرای سبز مورد بررسی قرار گرفت.  همغالف لوبیا ذرت و

رد بررسدی گیری و تولیدمثلی ایدن شدکارگر نیدز مدومختلف تخم بید آرد مورد مطالعه قرار گرفت. برخی رفتارهای جفت

 قرار گرفت.

ی ی واکدنش عدددبدوی ه در زمینده O.  albidipennis کارگربر اساس منابع موجود، مطالعات صورت گرفته روی سن ش

 . های اوریوس صورت نورفته استگیری سنی رفتارهای جفتآن اندک است. همچنین مطالعات چندانی در زمینه

ی ایدن سدن هدای زیسدتی برخدی وی گدیامید است نتایج به دست آمده از این تحقیق بتواند اطالعدات مدا را در زمینده   

 ی بهینه از این شکارگر در کنترل آفات یاری دهد.      افزایش داده و ما را در استفاده شکارگر

 

                                                 

1Daane and Yokota.   

2 Fan and Petitt.   
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 فصل اول

 بررسی منابع

 

  Orius albidipennis (Reuter)سن  -1-1

  بندیرده -1-1-1

، Cimicomorphaی زیدر راسدته، Heteropteraی متعلق بده راسدته   Orius albidipennisسن      

(. 2008باشد رتریپلهورن و جانسدون، میAnthocorinae ی و زیر خانواده Anthocoridae یخانواده

نامودذاری کردندد.                                                                     1هدای گدلهای متعلق به این خانواده را به نام سن( سن1959ر وود و لستونساوث

ی مدیترانده از شدمال آفریقدا تدا زندگی کرده و عمدتا در جنو  حوزه 2لئارکتیکها در نواحی پااین سن

 (.1384شوند رمددی، آسیای میانه دیده می خاورمیانه مانند ایران و

 مورفولوژی -1-1-2

فقط اختالفاتی در اندازه، رندگ و میدزان رشدد  و گی تقریبا مشابه بودهرتمام سنین پودر این حشره      

سدن  هدای بدالی از(. غالف1993، رکانرو و همکاران شودبین سنین مختلف دیده می 3یالهای بغالف

 دنشدوسوم در میان قفس سینه قابل رویت بوده و از سن چهارم به بعد در پس قفس سینه نیز دیدده مدی

 (. 1378، رمددی 

                                                 

1 .  Flower bugs 

2 .  Palearctic 

3 . Pterotheca 



3 

 

ای تیدره و قهدوهگ رندبهمتر، پیشانی و فرق سر در این حشرات میلی 3/2-7/1حشرات ماده به طول     

های ساده یک جفدت و بده رندگ ای تیره و چشمهای مرکب قهوهدارای موهای نسبتا بلندی است. چشم

ها مودار، چهار بندی و بندد آخدر دوکدی ای تیره، شاخکد. خرطوم قهوهنباشای مایل به نارنجی میقهوه

گرده ی آن همرنگ پیشنقوط و قاعدههای کناری آن باریک، سپرچه مگرده سیاه و لبهباشد. پیششکل می

موی بلند در قسمت انتهدایی  2-3شود و باشد. سه رگبال طولی در بخش غشایی بال جلویی دیده میمی

تعداد پنج جفت موی بلند و تعدادی موی کوتاه در انتهای شدکم مشداهده شدده و  .کونئوس وجود دارد

های انتهایی شکم در افدراد مداده کدامال . کنارهسطح زیرین شکم پوشیده از موهای نرم و یکنواخت است

پور، ، حسن1378( رمددی 2-1شود رشکلاین تقارن در افراد نر دیده نمیبوده ولی ( 1-1رشکلمتقارن 

1388 .) 

 

 

 راصل( O. albidipennis.کامل ماده سن شکارگر  یی مادهحشره - 1-1شکل
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 . راصل(O. albidipennis ی کامل نر سن شکارگرحشره – 2-1شکل

 

 شناسیزیست -1-1-3

 

گدذرانی آن بده صدورت نسل در سال بدوده و زمسدتان 2-5دارای  O. albidipennisسن شکارگر      

 باشد. این حشره فاقد دیاپوز اجبداری بدوده ودرختان و بقایای گیاهی می یحشرات کامل در زیر پوسته

هدای هدرز و روی علف شده گذران خارجی زمستانهای موقت گرما از محلصورت بروز یک دوره در

 ( متوسط تعداد تخم این حشره را1995ک و همکاران رییزا(. چ1378کند رمددی، شروع به فعالیت می

قادر به  Oriusدرصد گزارش کردند. حشرات جنس  6/84 و نرخ بقا را عدد 1/184 روی تخم بید آرد

ی ی تخم تدا حشدره( میزان بقا و طول دوره1997رمکاران ی تنها هستند. واکانته و هزندگی روی گرده

روز گزارش کردند. طدول عمدر  6/18درصد و  38فلفل به ترتیب تا ی کامل این شکارگر را روی گرده

 43/33و  6/29ای آرد به ترتیب ی مدیترانهپرهی ذرت و تخم شبحشرات نر و ماده در تغذیه از گرده

 ( گدزارش کدرد کده سدن شدکارگر1378(. مددی ر1385و همکاران، روز گزارش شده است رکوثری 

O. albidipennis   اوایل بهار به دلیل پایین بودن دمای محدیط و رطوبدت بداال نشدوونمای مطلدوبی در
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های خود را داخل بافت گیاهی به صورت مور  و یا عمود بر محور بسدتر تخدم ندارد. این حشره تخم

پور، ؛ حسن1378دهد رمددی، باشد، قرار میآن از بیرون قابل رویت چین دار  1طوری که فقط سرپوش

-1عددی به صورت ردیفی رشکل 2-8( یا در دستجات 3-1ها به صورت انفرادی رشکل(. تخم1388

ی کوه آتشفشان بوده و قسدمت ی شبیه دهانهها به شکل کوزه با دهانهشوند. تخم( در بستر گذاشته می4

باشد که داخل بافت گیاهی قرار دارد( نسبت به سرپوش از قطر بیشتری برخوردار میانتهایی آن ربخشی 

های گیاهان خیدار و پنبده محدل مناسدبی بدرای ها و گلو مشاهدات شخصی(. جوانه 1388پور، رحسن

هدای ندر گیداه آذین(. همچنین این حشرات در گل1378روند رمددی، زندگی این حشرات به شمار می

 (. 1388پور، ؛ حسن1378کنند رمددی، ها تغذیه میه، شته و تریپسذرت از گرد

 

 

 به صورت انفرادی در داخل بافت غالف لوبیا. راصل( O. albidipennis خم سن شکارگر ت  -3-1شکل

                                                 

1 . Operculum 
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 راصل( به صورت ردیفی در داخل بافت غالف لوبیا.O. albidipennis تخم سن شکارگر  -4-1شکل

 

 رهاسازی پرورش و -1-1-4

ی های نوری مختلدف، گوندهبه دلیل عدم وجود دیاپوز تولیدمثلی در رژیم O. albidipennisسن        

(. عالوه بدر رهاسدازی 1996آید رتوماسینی و نیکولی، مناسبی برای پرورش آزمایشواهی به حسا  می

 Frankliniellaدر گلخاندده علیدده تددریپس غربددی گددل O. albidipennisآمیددز سددن موفقیددت

occidentalis(Pergande)  ایهای این جنس نیز علیه بسیاری از آفدات گلخاندهروی فلفل، سایر گونه 

روی   O. albidipennis(. پدرورش آزمایشدواهی سدن 1995اند رون د ویدره، ر گزارش شدهؤثدیور م

ون دن شدود رطول عمدر ایدن حشدره و بداروری آن مدی ی ذرت سبب افزایشتخم بید آرد همراه گرده

(. عالوه  بر بسترهای مصنوعی، بسترهای گیاهی نظیر غالف لوبیدای 1995و ون د ویره،  1994میراکر، 

چندین بدرش شدمعدانی (. هدم1995باشند رون د ویره، ریزی این حشرات مناسب میسبز نیز برای تخم

 بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرای 

هدای ازی سدن(. رهاسد1388پدور، مناسب گزارش شده استرحسن O. albidipennisریزی سن تخم
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 مددثال رهاسددازی ای صددورت گرفتدده اسددت.بدده طددور عمددده علیدده آفددات گلخاندده Oriuss جددنس

  O. albidipennis حشره در هر متر مربع برای کنترل تریپس غربی گل روی گیداه فلفدل  5/0به نسبت

 (.1995بسیار موفقیت آمیز بوده است رون د ویره، 

 

 اهمیت در کنترل بیولوژیک -1-1-5

هدا، از حشرات زیادی از جملده سدفیدبالک Anthocoridaeی های خانوادههای متعددی از سنهگون    

کنندد ولدی فعالیدت پدایین پولکداران تغذیه مدیها و الروهای سنین پایین راول( بالها، شتهها، کنهتریپس

ت توسدط ایدن در اوایل فصل و نیز کنترل نسبتا ضعیف آفدا O. albidipennisها از جمله  برخی گونه

آیندد رکوکدوزا و گونه در اواخر فصل از جمله موانع موجود در عدم استفاده از این گونه به حسدا  مدی

اندد رتیلدور و ها به کدار بدرده شددهبیشتر برای کنترل تریپس Oriusهای جنس (. سنa1997همکاران، 

چمبدرز و همکداران، و  1993؛ جاکوبسدن، 1993؛ ون د ویدره و دگیدل، 1992؛ دنیدل، 1990استیز، 

-باشد که با تغذیه از گردهها توانایی حفظ بقا در نبود آفت میهای مثبت این سن(. یکی از وی گی1993

 باشد.ها قبل از استقرار آفت امکان پذیر میگی رهاسازی آنشود. با توجه به این وی ی گیاهان عملی می

 

 Anagasta kuehniella (Zeller)بید آرد  -1-2

های انباری بده وید ه آرد جازی فرآوردههای دور به عنوان یکی از آفات مهم و همهآرد از گذشته بید     

 .باشددمدی Pyralidaeی خدانواده وLepidoptera ی متعلق بده راسدته پرهشده است. این شب شناخته

شن و در انتهای های عقبی آن روهای جلویی این حشره خاکستری با نوارهای موجدار عرضی و بالبال 

و در ایدران  بدوده پراکنش جهدانی (. این آفت دارای5-1رشکل  باشدای فراوان میهدارای ریشکعقبی 
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های ایدن تمام فعالیت (.1374انبارهای آرد وجود دارد رباقری زنوز،  مخصوصا در مناطق نیز در اغلب

و  لت استراحت روی دیوار، سقفه حاگیرد، بنابراین روزها را بحشره شبانه و هنوام غرو  صورت می

-کند. تخمبرد. طول عمر حشرات کامل کوتاه بوده و اغلب از یک هفته تجاوز نمیمواد غذایی به سر می

 شود. حشرات کامدل در طدول چهدار تدا پدنج روزگیری شروع میی جفتریزی بالفاصله پس از خاتمه

تایی و   3تا  2های ها در دسته(. تخم1382پور، گذارند رحقانی و فتحیعدد تخم می 300تا  200 

های تازه ابتدا سفید رنگ هستند و قبل شوند. تخمتایی روی مواد غذایی گذاشته می 20تا 10به ندرت 

 (.مشاهدات شخصیشوند. راز تفریخ متمایل به زرد می

یا پارازیتوئید  مراحل تخم و الرو این حشره برای پرورش آزمایشواهی تعدادی از حشرات شکارگر      

برای پرورش زنبورهدای پارازیتوئیدد تخدم،  این حشره ی تخمد، مثال از مرحلهنگیرمورد استفاده قرار می

 بددرای پددرورش زنبورهددای آن ی الرویهددای جددنس اوریددوس و از مرحلددههددا و سددنبددالتوری

 spp. Habrobracon شود.استفاده می  
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 . راصل( A. kuehniellaی کامل بید آرد حشره -5-1شکل   

             1جدول زیستی زادآوری -3-1

 هدای مختلدف نشدانی تولیدمثلی حشدرات مداده را در زمدانجداول زیستی زادآوری پتانسیل بالقوه     

هدر های گذاشته شده توسط هر ماده در هر روز و زمان مدرش ، تعداد تخم2دهند. در این جداول، بقامی 

ی مراحدل نما، ندرخ بقداتوصدیف نشدووبا استفاده از این جدداول  شخص است.مکوهورت  افراد ازیک 

شود رمددیروس و همکداران، ها  میسر میآن  4و ساختار سنی 3ی جمعیتبینی اندازهپیش رشدی حشره،

 (.2001و کری،  2000وود و هندرسون، ساوث ؛2000

 6، ندرخ خدالص تولیددمثل)mr( 5تنرخ ذاتی افدزایش جمعیدپارامترهای رشد جمعیت پایدار شامل      

)0R(7، مدت زمان دو برابر شددن جمعیدت )DT(8، متوسدط مددت زمدان یدک نسدل)T( ندرخ ذاتدی ،

توسط این جدداول محاسدبه بوده و  )λ(11و نرخ متناهی افزایش جمعیت )d(10، نرخ ذاتی مرش)b(9تولد

( 1925ن بدار توسدط لوتکدا ربرای اولدی mr(. پارامتر 2000 و مایا و  همکاران، 1993رکری،  شوندمی

و طبدق تعریدف  (1381پدور، رنقل از ایرانی جمعیت بیان گردید 12تحت عنوان نرخ ذاتی افزایش طبیعی

وود و رسداوث باشددبیشترین نرخ افزایش برای یک گونه تحت شرایط زیستی و فیزیکی مشدخص مدی

شواهی و کنترل شده ساخته (. جداول زیستی زادآوری در شرایط آزمای2001و کری،  2000هندرسون، 
                                                 

1. Fecundity life table  

2. Survival  

Population  size .3 

structureAge . 4 

Intrinsic rate of increase .5 

Net reproductive rate .6 

eDoubling tim .7 

Mean generation time. 8 

Intrinsic birth rate. 9 

rate hIntrinsic deat. 10 

Finite rate of increase. 11 

Intrinsic rate of natural increase. 12 
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د. در این جداول تعداد مشخصی از افراد همزاد از زمان تولد تا مدرش آخدرین فدرد بده صدورت نشومی

 رآنددریوارتا و بیدر ، شدوندروزانه تعقیب شده و بقا، زادآوری و پارامترهای رشد جمعیت محاسدبه مدی

ردندت و 1جددول زنددگی و بداروری (. در منابع از جداول زیستی زادآوری تحت عناوینی چدون1954

جددول  (،1996، رپدیوو و زایدس 2(، جدول باروری2000و ساوث وود و هندرسون،  1997والتون، 

 ( نام برده شده است.2001رکری،  4لوتکای گ( و جدول زند1999رابرت، 3ی زیستیتاریخچه

ر شده است که در منابع ذکها به روشی آوری دادهجمع برای تشکیل جداول زیستی زادآوری، پس از     

 و 1999؛ آکچاکایدا و همکداران، 1997؛ دندت و والتدون، 1996؛ جدرویس و کوپالندد، 1993رکری، 

 شود:می تشکیل زیر به شرح سه ستون Excelی کاری در صفحه (2000وود و هندرسون، ساوث

( تولدداز صدفر رروز  ن. ایدن سدتوشدودنشان داده می xی سنی بوده و با ستون اول شامل رده -1      

د. تعددادی از شوو با یک واحد افزایش در هر مرحله در نهایت به مرش آخرین فرد ختم می شده شروع

نامیده  5ی زندگیهای سنی منطبق بر مهمترین رویدادهای زندگی افراد بوده و به نام پارامترهای دورهرده

ظهدور  εسن شفیرگی،  πسن تفریخ،  η :(2001باشند رکری، که در حشرات به این ترتیب می شوندمی

 هدای خاصدی ازدوره .آخدرین سدن ممکدن ωمثل و آخرین تولیدد βاولین تولیدمثل،  αی کامل، حشره

 (. 6-1ی زمانی بین هر یک از این رویدادها قرار گرفته است رشکل در فاصله حشره زندگی یچرخه

 . بقدا،شدودنشدان داده مدی xNی سنی بدوده و بدا ردهستون دوم شامل تعداد افراد در شروع  هر  -2     

 های این ستون قابل محاسبه است. اولین عدد این ستون با تعدادبا استفاده از داده 6تلفات و امید زندگی 

                                                 

1. Fertility and life table  

2. Fertility table  

3. Life history table 

4. Lotka life table  

5. Life course  

 Life expectancy. 6  
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 حشره در شروع آزمایش برابر است.مزادگان ه

ز این اباشد. می  )xm ( د ماده در هر روزهای تولید شده توسط هر فرستون سوم شامل تعداد ماده -3

 شود.ی نسبت جنسی حشره نیز استفاده میستون برای محاسبه

 ها توضیح داده شده است.ی پارامترهای جدول زیستی با جزئیات بیشتر در قسمت مواد و روشمحاسبه

 

     تفریخ        تولد          شفیرگی            ی کامل   آغاز تولید مثل    ظهور حشره                    مرش                پایان تولید مثل 
  

   
 شفیره                                                                                                       

  ω β α  ε π η  0 
 (1993ی زندگی یک حشره رکری، دیاگرام دوره -6-1شکل 

 

 

 های جنس اوریوس   صورت گرفته روی سن جداول زیستی عاتبرخی مطال -1-4

 ( در بررسددی اثددر چنددد رژیددم غددذایی روی برخددی پارامترهددای زیسددتی سددن1378مددددی ر     

  O. albidipennis ی آردی شپشدهمیزان بقای شکارگر روی الرو سن پدنجم فلدج شدده ،Tribolium 

 confusum (Jacquelin du Val) آوری شدده از گیاهدانی جمدعحشدره و گدرده و مخلوط الرو این 

( پارامترهای مختلف زیسدتی 1388پور رحسن .درصد تعیین نمود 5/68و  5/56ای را به ترتیب علوفه 

ی را روی سدده رژیددم غددذایی شددامل تخددم بیددد آرد، تخددم کددرم غددوزه O. albidipennis سددن

مدورد  Tetranychus urticae (Koch) ایی دولکدهو کنه Helicoverpa armigera (Hiibner)پنبه

مطالعه قرار داد. بر اساس نتدایج وی، نشدوونمای تخدم روی ایدن سده رژیدم غدذایی بده ترتیدب برابدر 

، 71/11±08/0نشددوونمای پددورگی بدده ترتیددب برابددر روز، 8/3±04/0و  03/0±56/3، 03/0±53/3

، 93/32±81/0ی نددر بدده ترتیددب برابددرطددول عمددر حشددره روز، 89/13±15/0و  08/0±65/11
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، 03/34±99/0ی مدداده بدده ترتیددب برابددر طددول عمددر حشددرهروز  ،7/21±21/1و  98/0±13/32

 77/28±22/1، 27/28±97/0ریدزی بده ترتیدب برابدری تخمو دوره 5/24±95/1و  15/1±87/34

های مذکور به ترتیب سن اوریوس روی طعمه زادآورید. در این بررسی مروز به دست آ 6/19±51/1و

 93، 95ی کامل( به ترتیدب و درصد بقا رتخم تا حشره 7/48±67/3و  73/9±33/201 ،95/5±141

 .Oمثدل و بقدای سدن ی تولیدد( در مطالعده1995و همکداران ر چایزیدکتخمین زده شدد.  75/33و 

albidipennis یکنددددددددددددددددده روی تخدددددددددددددددددم بیدددددددددددددددددد آرد و 

 9/110 ±8/12و  1/184 ±3/21هدا بده ترتیدب ای، زادآوری سن شکارگر را روی ایدن طعمدهلکهدو

درصدد، میدانوین  4/40و  6/84ها بده ترتیدب برآورد نمود. ایشان نرخ بقای شکارگر را روی این طعمه

 ±2/6هدا را بده ترتیدب روز و طول عمر نر 1/35 ±4/4و  63 ±2/4طول عمر افراد ماده را به ترتیب 

 و 5/57

 گدی سدنونمدای پدوری نشدودوره (1997روز به دسدت آوردندد. واکانتده و همکداران ر 5/54 2/8± 

  O. albidipennis  درصد به دست  85روز و میزان بقاء را  5/13 ±14/0را روی تخم منجمد بید آرد

 ی پارامترهددای رشددد جمعیددت پایدددار سددن( در مطالعددهa1997همکدداران ر آوردنددد. کوکددوزا و

 albidipennisO.   روی تریپسF. occidentalis   0مقدادیرR ،mr ،λ ،T  وDT  سدن شدکارگر را بده

-( در مطالعهb1997کوکوزا و همکاران ر .به دست آوردند 7/5 و 13/1،1/27، 121/0، 63/26ترتیب

ی هدپرورش یافتده روی گدر O. albidipennisو   Orius laevigatusهای ی خود روی تولیدمثل سن

ژیم غذایی ایدن شدکارگرها افدزوده دریافتند زمانی که گرده به ر،  A. kuehniella ذرت و تخم بید آرد،

میزان بداروری  که چنین ایشان دریافتندیابد. همدرصد افزایش می 40دوم  یشود میزان باروری گونهمی

ای بود که از رژیم غذایی تخم بیدد ی تنها پنج برابر کمتر از افراد مادههمین گونه در تغذیه از رژیم گرده
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ی اول زمدانی ی گونهبودند. با اینحال، باروری و طول عمر افراد مادهذرت تغذیه کرده  یآرد همراه گرده

 ریدزیداری تحدت تداثیر قدرار نورفدت ولدی تخدمها اضافه شد به طور معنیکه گرده به رژیم غذایی آن

های تغذیه کرده از تخم بیدد ی تنها با وجود داشتن طول عمر مشابه با مادههای تغذیه کرده از گردهماده 

 ( کدارایی شدکارگری سدن شدکارگر1991درصد کاهش نشدان داد. زو و همکداران ر 60به میزان آرد، 

 Orius insidiosus  را روی تریپس غربی گل   F. occidentalis ای روی گیداه لوبیدا ی دو لکهکنه و

ی ندهمورد مطالعه قرار دادند. ایشان میانوین تعداد تخم گذاشته شده توسط این شدکارگر در تغذیده از ک

بدر روز بده  5/2± 3/0و  9/1± 3/0، 7/0±2/0هر دو را به ترتیب  مخلوط ی کامل، الرو تریپس وماده

در سده   Orius niger ی جدول زندگی سدن ( در مطالعه2005بنی عامری و همکاران ر دست آوردند.

کارگر را بده گراد، مقادیر نرخ خالص تولیدمثل این شدی سانتیدرجه 32و  29، 26دمای مختلف ثابت 

نسل، نرخ ذاتی افزایش جمعیت و ندرخ متنداهی افدزایش  /هماده/ ماد 42/24و  62/18، 95/22ترتیب 

بدر روز،  169/1و  135/1، 119/1ماده/ ماده/ روز و  157/0و  127/0، 113/0جمعیت را به ترتیب، 

و  4/4، 5/5، 1/6زمان یک نسل شکارگر را به ترتیب  مدت مدت زمان دو برابر شدن جمعیت و متوسط

 روز به دست آوردند. 4/20، 23، 7/27

 

 1واکنش عددی -5-1

 نمایدانواکنش دشمنان طبیعی به تغییر تراکم طعمه به دو صدورت واکدنش عدددی و واکدنش تدابعی     

مثل و مهاجرت به داخدل( در دشمن طبیعی راز طریق بقا، تولید تراکم تغییر(. 1949رسولومون، شود می 

مع( های رفتاری رتجگیوی  ،شود. در واکنش عددیتراکم طعمه، واکنش عددی گفته می غییرتواکنش به 

                                                 

1. Numerical response  
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(. مطالعات صدورت گرفتده 1995گیرند رکول و ریووی، مثل( مورد مطالعه قرار میو دموگرافیک رتولید

دو است.  در صورتی کده ایدن  نسبتا اندکدر مقایسه با واکنش تابعی  شکارگرها در مورد واکنش عددی

 (.1974گ و اسبورن، نیواکنش به علت همبستوی بسیار نزدیک باید باهم مورد بررسی قرار گیرند رال

 :(1382رنقل از رجبی،  گیردمورد مطالعه قرار می 2و تجمعی 1مثلیواکنش عددی به دو صورت تولید

ی کمتدری بدرای پدایین، شدکارگر اندرژ هدایهای باالی طعمه در مقایسه بدا  تدراکمدر تراکم -الف     

 ود.شمثل و تولید نتاج بیشتر میصرف تولید جستجوی شکار صرف کرده بنابراین بیشترین انرژی آن

از  آفت ل بهترشود سبب کنترتجمع بیشتر دشمن طبیعی در مناطقی که طعمه به وفور یافت می -      

مناسب  لکنترارگر منجر به شک -شکار یرابطه شده و با ایجاد پایداری و ثبات در طریق واکنش تجمعی

 خواهد شد.دشمن طبیعی  آفت توسط

تر هستند به این دلیل کده شکار ساده –های شکارگر میزبان در مقایسه با مدل –های پارازیتوئید مدل     

دهد و از یک میزبان معموال یدک پارازیتوئیدد یک پارازیتوئید فقط یک فرد میزبان را مورد حمله قرار می

کنند و ی زندگی خود از چندین طعمه تغذیه میگردد. در مقابل، شکارگرها در طول دورهر میکامل ظاه

ی خورده شده در یک نسل و تعداد شکارگر ظداهر شدده در نسدل بین تعداد طعمه 3ی عمومییک رابطه

های پارازیته شده قابل تشخیص هسدتند ولدی تخمدین تعدداد شدکار بعدی وجود ندارد. همچنین میزبان

 (.1973، می خورده شده توسط یک شکارگر در مزرعه خیلی مشکل است رهسل و

های مختلدف نسبت به تراکم  O. albidipennis در بررسی واکنش عددی سن   (1388پور رحسن     

های گذاشته ای، میانوین تعداد تخمدولکه یی کامل کنهافراد ماده و ی پنبهالرو سن اول کرم غوزه تخم و

و  04/5±54/0،  9/8 ±94/0ترتیدب  بده هداطعمده ده توسط سدن شدکارگر را در بداالترین تدراکمش

                                                 

1. Reproductive numerical response  

2. Aggregation numerical response  

3. Universal relationship  
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، 12/7±4/0ی خددورده شددده توسددط شددکارگر را بدده ترتیددب و میددانوین تعددداد طعمدده 14/0±55/3

توسدط  ECI)1(وی کارایی تبددیل غدذای خدورده شدده  به دست آورد. 41/57±64/0و  44/5±0/6

 شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددکارگر را در

پایین  و در تراکم 17/6±19/0و  22/82±61/1، 14/125±98/1ها به ترتیب برابر باالی طعمه تراکم 

 به دست آورد. 46/5±59/0و   92/88±18/2، 71/112±72/1ها به ترتیب برابر طعمه

 

 گیریجفت رفتار -1-6

مدوثر در گیری و افدزایش بداروری دشدمنان طبیعدی از جملده عوامدل شناخت دقیق رفتارهای جفت     

همکداران،  و هداردی و 1999شود رون لنترن، کنترل بیولوژیک محسو  می ییک پروژه موفقیت بیشتر

را مدورد  Anthocoridaeی هدای شدکارگر خدانوادهای سدنرفتارهای تغذیه محققین متعددی (.2005

ولی مطالعدات  (1999و التین،  1997زا و همکاران، ؛ کوکو1995ریووی،  کول وراند بررسی قرار داده

( 2003. منددز و همکداران رگیری این خانواده صورت گرفته اسدتخیلی کمی در مورد رفتارهای جفت

د که حضدور دند. ایشان نشان دادنمورد مطالعه قرار دارا  insidiosus. Oگیری سن شکارگر جفت رفتار

هدا شدده و طدول عمدر مدادهها سبب کداهش ماده رگیری در کناافراد نر این شکارگر بعد از اولین جفت

لئون بدک و کدول . شدند های این شکارگرهای گذاشته شده توسط مادههمچنین سبب کاهش تعداد تخم

مورد بررسی قرار دادندد. ایشدان را O. laevigatus  گیری سن شکارگررفتارهای جفتبرخی ( 2009ر

های خود . همچنین ایشان در بررسیکنندریزی نمیی این شکارگر هرگز تخمهای باکرهنشان داد که ماده

هایی که با نرهای ماده که و نشان دادند همورد مطالعه قرار دادرا  هااثر حضور افراد نر متعدد در کنار ماده

                                                 

1. Efficiency of  Conversion of  Ingested Food (ECI)  
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 گیدری کردندد کداهش قابدلهایی کده فقدط بدا یدک ندر جفدتگیری کردند نسبت به مادهبیشتری جفت

چندین ایشدان در ایدن بررسدی نشدان دادندد کده همدادند. نشان  ای در تعداد تخم گذاشته شدههظمالح 

 د. باشنمی ماده یبیش از یک حشرهشکارگر قادر به بارور نمودن  نحشرات نر ای
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 فصل دوم

 هامواد و روش

 



 

 

 مورد آزمایش تامین کلنی حشرات -2-1

پردیس کشاورزی  ( از مزارع ذرت ی کاملحشرهی در مرحلهر O. albidipennisکلنی سن شکارگر      

ی بید آرد، اولیه کلنیآوری و مورد شناسایی قرار گرفت. و منابع طبیعی دانشواه تهران واقع در کرج جمع

 A. kuehniella تکثیدرمورد کشاورزی دانشواه تبریز تهیه و  یپزشکی دانشکدهاز آزمایشواه گروه گیاه 

 قرار گرفت.

 

 هاو انجام آزمایشرایط پرورش حشرات ش -2-2

رطوبدت  ،ی سدانتی گدراددرجه 26±2در دمای  اتاقک رشددر  هاو انجام آزمایشحشرات پرورش      

 ریکی : روشنایی( ساعت صورت گرفت.  تار 16:8ی نوری درصد و دوره  50±10نسبی

 

 مورد آزمایشپرورش حشرات  -2-3

   O. albidipennisسن -2-3-1

 18 شکل ربه ارتفاع ایدر داخل ظروف پالستیکی شفاف استوانه O. albidipennis سن شکارگر     

دو عدد سوراخ  یکدی  ی ظروف،مین تهویهتا. برای (1-2رشکل  متر( پرورش داده شدندسانتی 8و قطر 

بدرای  .شددپوشدانده  مش 120ی توری و با پارچهظروف تعبیه  رپوش و دیوری در قسمت پایینس رد

 ذرت یو نیددز گددرده (2-2رشددکل  A. kuehniella ،بیددد آرد منجمدددم هددا از تخددی سددنتغذیدده

 تخدم طوبت داخدل ظدروف و نیدز ایجداد بسدترمین را( استفاده گردید. جهت تغذایی مکملبه عنوان ر 

هدا از خدواری پدورهسبز استفاده گردید. برای جلوگیری از هدم یهای لوبیاریزی حشرات ماده از غالف

ای هفتده ظروف پرورش سن شکارگر متر استفاده شد.سانتی 10طول و  یکرض دار به عهای چینکاغذ



 

 

گردیدد. پدس از ظهدور حشدرات ظروف تمیز می ها تعویض وو غذای آن قرار گرفته بازدیددو بار مورد 

 رورش خدارج و بدهاز ظدروف پدهای سن، هدر دو روز یکبدار ی سبز حاوی تخمهای لوبیاغالف ،کامل

از مدزارع ذرت  ی مدورد نیدازگدرده شددند.بودند، منتقل می واد غذایی یاد شدهحاوی م وف دیور کهظر

شددن در  پدس از خشدک هداآوری گردیدد. گدردهجمع و منابع طبیعی دانشواه تهران کشاورزیپردیس 

 شدند. نوهدارییخچال  درو  ریخته شده ای در بستهدر داخل ظروف شیشه معرض آفتا ،

 

 A. kuehniellaبید آرد  -2-3-2

بدده ابعدداد پالسددتیکی نیمدده شددفاف  در داخددل ظددروف  A. kuhniellaی بیددد آرد، وی الرمرحلدده     

 شددمتدر بدود، پدرورش داده مدیسدانتی 3ارتفاع  به نانوایی حاوی آرد گندم متر کهسانتی 5/8×22×32

ش داده رمتدر بدسانتی 9×5/17به ابعاد ف وپوش این ظربخشی از سر ،جهت تامین تهویه (.3-2رشکل  

توسدط  ه ظداهر شددهرات کامدل تدازشدمش پوشانده شدد. ح 75 ی توریپارچه با محل مربوطه و شده

(. قسمت تحتانی ایدن 4-2شدند رشکلگیری منتقل میآوری شده و به ظروف تخممعجآسپیراتور برقی 

مدش  12ی توری توسط چاقوی داغ کامال برداشته شده بود و هر دو طرف ظروف توسط پارچه ظروف

 گیددری بدده صددورت واروندده روی کاغددذ سددفید رنددگ قددرار دادهشددد. ظددروف تخددمپوشددانده مددی

 ی بیدد آرد صدورتهدای تدازهسازی هفتوی ظروف حداوی آرد بدا تخدمشدند. تداوم کلنی با آلودهمی 

و در یخچدال  هدای آزمدایش ریختدهآوری و در داخدل لولدهها به صورت روزانه جمدعگرفت. تخممی 

 شدند.مینوهداری 



 

 

 

 . راصل(O.  albidipennis پرورش کلنی سن شکارگر -1-2شکل

 

 . راصل(O. Albidipennisمورد استفاده برای پرورش سن شکارگر A. kuehniellaتخم بید آرد  -2-2شکل



 

 

 

 راصل( . A.  kuehniellaی الروی بید آرد  ظروف پرورش مرحله -3-2شکل 

 

 

 راصل( .A. kuehniella گیری از بید آرد ف تخمظر -4-2 شکل



 

 

 ی انجام آزمایش                                                                                             نحوه -2-4

 O. albidipennisشناسی و جدول زیستی زادآوری سن زیست -2-4-1

 پنج رژیم غذایی مختلف شدامل اوریوس رویسن شکارگر زادآوری  جدول زیستی و شناسیزیست     

و غدالف  ی ذرتی دو سدالهی ذرت، گردهی تازهذرت، تخم بیدآرد، گرده یگرده با تخم بید آرد همراه

سداعت(  8تازه ظاهر شده رکمتر از  سن اول یعدد پوره 60 تعداد مورد مطالعه قرار گرفت.لوبیای سبز 

مدش  75هدا بدا تدوری پوش آنسرکه  عکاسی فیلم هایبه داخل قوطی ت انفرادیبه صور سن شکارگر

ی سدبز غالف لوبیاای از ی تیمارها تکه. در همهانتقال داده شدندبودند، تامین تهویه پوشانده شده  جهت

ها تا زمان ظهور حشرات کامل پوره استفاده شد.ین رطوبت داخل ظروف تاممتر جهت سانتی دو به طول

در رژیم غذایی لوبیای . شدها ثبت میشده و بقای آن تغذیه غذامقدار کافی  باروزانه بازدید و ه صورت ب

افراد نر و ماده بده صدورت  ،پس از ظهور حشرات کاملی کاملی ظاهر نشد. در سایر تیمارها سبز حشره

صدورت ه ف آزمایش بظرو حاوی رژیم غذایی مورد نظر منتقل گردیدند. فیلم هایقوطیجفت به داخل 

مرش آخرین فرد مدورد بازدیدد قدرار  زمان های گذاشته شده تاتخم تعداد روزانه جهت تامین غذا و ثبت

 طول عمدر حشدرات کامدل ندر و مداده، طدول  نمای مراحل تخم، پوره،میانوین مدت زمان نشووگرفتند. 

هدر روز، نسدبت هر فرد ماده در  یازابه  تولید شدهتعداد نتاج  ریزی،و تخم ریزیاز تخم پیش هایدوره

-ه از هر یک از طعمهدر تغذی و نیز پارامترهای رشد جمعیت پایدار هادرصد تفریخ تخمجنسی، نرخ بقا، 

 ها تعیین گردیدند. 

 

 های آماریجمعیتی و تجزیهپارامترهای  یهمحاسب -2-4-1-1

 غذایی مختلف از روش کری هایر رژیمدپارامترهای رشد جمعیت پایدار شکارگر  یبرای محاسبه      
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ABSTRACT 

 

     The predatory bug, Orius albidipennis (Heteroptera:, Anthocoridae) is a promising 

biological control agent for mass production and augmentative releases against different pests 

specially greenhouse pests. However, the main problem for mass production of a biocontrol 

agent is determining the appropriate diet for its rearing. Therefore in this research, the effects 

of five different diets including eggs of Anagasta kuehniella with  fresh corn pollen, eggs of 

A. kuehniella, fresh corn pollen, corn pollen collected in 2 years ago and the bean pod were 

studied on biology and stable population growth parameters of O. albidipennis at 26±1°C, 

50-60% RH, and a photoperiod of 16:8 h (L:D). The experiment was started with 60 

 one-day-old nymphs for each diet. The nymphs were separately fed on each diet. After 

adult's emergence, male and female bugs were paired in a distinct dish and fed on each diet 

separately until all of the bugs died. In all treatments, bean pods were used as an oviposition 

substrate and a moisture supply. The stable population growth parameters were estimated 

using Carey's (1993) procedure. None of the bugs were completed their nymphal period on 

the bean pod diet. Mean developmental period of nymphs on other remained diets, eggs of 

 A. kuehniella with fresh corn pollen, eggs of A. kuehniella, fresh corn pollen and corn pollen 

collcted in two years ago were 12.41±0.14, 12.67±0.29, 17.53±0.37 and 17.53±0.42 days, 

 respectively. Mean number of eggs per female on the before-mentioned diets were estimated 

to be 155.91±10.78, 99.05±8.75, 15.42±2.21 and 3.69±0.58, respectively. Net reproductive 

rates (R0) were 51.15±7.21, 31.35±5.43, 4.91±1.11 and 1.26±0.25 femele/female/generation, 

respectively. Intrinsic rate of increase (rm) on the mentioned diets were estimated to be 

0.1495±0.0057, 0.1381±0.0071, 0.0497±0.0071 and 0.0032±0.0018 female/female/day, 

respectively. The results revealed that adding corn pollen to diet of O. albidipennis can 

increases adult female longevity, oviposition period, number of offspring, survival rate as 

well as intrinsic rate of increase ( rm) and net reproductive rate (R0) values of the predator. 

According to results obtained in numerical response study of O. albidipennis to different 

densities of A. kuehniella, the highest ECI of the predator was obtained in densities of 5 and 

35. The results of study of mating behavior of O. albidipennis revealed that unmated females 

are unable to oviposition. We found that the males of this predator can mate with more than 

one female. Also, the results showed that the presence of more than one male along with of a 

female can significantly decreases the female's offspring. 
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