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 Ephestia kuehniellaغذایی بر رشد و تولید مثل بید آردمختلف های رژیم تاثیر

Zeller (Lep.: Pyralidae) 
 

 2یراشک میمر و 1*یروانیاصغرش ،1نژادیسلطان ایپر
 پژوهشگاه ،يطيمح علوم پژوهشکده ،يستیز عتنو گروه -2، کرمان باهنر ديشه دانشگاه ،یکشاورز دانشکده ،يپزشکاهيگ بخش -3

 کرمان شرفته،يپ یفناور و يصنعت يليتکم التيتحص دانشگاه ،يطيمح علوم و شرفتهيپ یتکنولوژ و علوم

 

 (22/3/39 :تاریخ پذیرش 3/2/39: تاریخ دریافت)

 

 چکیده
 پارازیتویيدمورد استفاده در پرورش انبوه زنبور های  ترین ميزبان ، به عنوان یکي از رایج Ephestia kuehniella Zellerبيد آرد،

Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) وTrichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: 

Trichogrammatidae)  دمای)در این تحقيق، هشت رژیم غذایي متفاوت و با ترکيباتي جدید در شرایط آزمایشگاهي . قرار داردمورد توجه 

نتایج . پرورش بيد آرد استفاده شدبرای (( تاریکي: روشنایي)ساعت  39:36درصد، دوره نوری  66±1درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  3±21

حشره  36 حشرات کامل ظاهر شده، وزن بيشترین ميانگين تعداد. بر رشد و توليد مثل بيد آرد داشتدار  نشان داد که نوع رژیم غذایي اثر معني

دار، مربوط به چهار  ، بدون اختالف معني(کامل حشرهظهور  تا تخم از)ی رشدی نابالغ  ترین طول دوره تخم همراه با کوتاه 366 کامل، وزن

% 1، %1/91، %2، %1/93های  به ترتيب  به نسبت)رین ينان و گليس ، مخمرگندم، آرد ذرت  حاوی آرد گندم، سبوس A رژیم غذایي شامل

 C، رژیم (%36و %1 ،%1/91، %2 ،%1/93های  به ترتيب به نسبت)گندم، آرد جو، مخمرنان و گليسرین  س حاوی آرد گندم، سبو B ،%(36و

جو و آرد  گندم، آرد  حاوی آرد  Dو رژیم  (%1و % 36، %1، %22های به ترتيب به نسبت)گندم، مخمرنان وگليسرین،  حاوی آردگندم، سبوس

های غذایي  تعداد و وزن حشرات کامل ظاهر شده در بقيه رژیمميانگين در مقایسه،  .دندبو( %11و % 11، %11 های مساوی به نسبت)ذرت  

مرگ و مير مرحلة نابالغ به ترتيب در ميانگين و بيشترین ( کامل حشرهظهور  تا تخم از)ترین دورة رشدی  طوالني. دار کمتر بود طور معني به

ترین عنوان مناسب به A ،B ،C، Dهای غذایي  ترتيب رژیمبدین .اتفاق افتاد آرد گندم رژیم غذایي Fآرد ذرت و حاوی  Gرژیم غذایي 

 .شوند پيشنهاد مي E. kuehniellaبسترهای پرورش بيد آرد 
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 مقدمه

به عنوان یک ميزبان جایگزین برای  آرد،تخم بيد 

و به عنوان ( Trichogrammatidae هخانواد)ها  پارازیتویيد

  Coccinellidaeهای خانواده) منبع غذایي برای شکارگرها

های پرورش انبوه استفاده  ، در واحد(Chrysopidae و

 تخم کيفيت و اندازه (.3122 واعظ و همکاران،)شود  مي

 پارازیتویيد هایزنبور  شایستگي بر يتوجه قابل اثر ميزبان

ميزبان  ترجيح در تواند مي مسأله این. داردتریکوگراما 

 ,.Abroun et al) موثر باشد زنبور پارازیتویيدتوسط 

 Tarlak et) ارقام مختلف گندمبه طور مثال، اثر (. 2013

al., 2014) ، (3132بيدار و همکاران، )ارقام مختلف جو ،

و مخلوط آرد ( Weiru and Ren, 1989)گندم سياه 

 Ozkan, 2006; Xu)ها افزودنيسایر در ترکيب با گندم 

et al., 2007; Safa et al., 2014 ) به عنوان بستر پرورش

 شده پارازیتویيد مطالعه هایبر شایستگي زنبور ردآبيد 

 .است

 Sitotrogaغالت،   های بيد در کشور ما از تخم

cerealla Olivier (Lep.: Gelechiidae)،  برای نيز

اگرچه شود؛  تکثير زنبورهای تریکوگراما استفاده مي

تر  پرورش آزمایشگاهي بيد آرد از پرورش بيد غالت آسان

ها در مقایسه با  تر آن ها و اندازه بزرگ است و کثرت تخم

رود  شده به شمار مي  غالت، از مزایای گونه یاد های بيد تخم

(Yazdanian et al., 2005.) 
Habrobracon hebetor Say (Hym.: 

Braconidae) و Trichogramma brassicae 

Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae)  از جمله

ها از بيد  دشمنان طبيعي هستند که برای پرورش انبوه آن

زنبور . (Steidle et al., 2001) شود استفاده مي، آرد

ترین از مهمبه عنوان یکي  H. hebetorخارجي  پارازیتویيد

های آفت متعلق به خانواده  الرو زیستيعوامل مهار 

Pyralidaeهای انباری و محصوالت زراعي  ، روی فرآورده

 (.Brower, 1975)شود  محسوب مي

T. brassicaeها است ، زنبور پارازیتویيد تخم پروانه 

(Li, 1994) آور محصوالت  های زیان تخم پروانه و

(. Yilmaz et al., 2007) کند کشاورزی را انگلي مي

قادر هستند کرم  .Trichogramma sp زنبورهای

خوار اروپایي  وزه پنبه، کرم ساقهغخوار برنج، کرم  ساقه

 Najafi) دنذرت، کرم گلوگاه انار وکرم سيب را کنترل کن

Navayi and Bayat Asadi, 1989; Khanjani, 

2005; Khanjani, 2006 .)  
های غذایي مختلف  روی رژیم در این تحقيق، بيد آرد

زیستي مختلف آن  های ویژگيپرورش داده شد تا با بررسي 

از جمله رشد و نمو و توليد مثل، رژیم غذایي برتر برای 

در این راستا . افزایش کيفيت و کميت پرورش مشخص شود

سعي شد از ترکيبات جدید رژیم غذایي برای اولين بار به 

 .ه شودعنوان بسترهای پرورش استفاد

 

 امواد و روش ه

 پرورش بید آرد

از  تهيه شده سن های هم تخمبا استفاده از کلني بيد آرد 

 خراسان استان طبيعي منابع و کشاورزی تحقيقات رکزم

فراهم  پرورشهای بستر  هنگامي کهو تا تشکيل شد  رضوی

. قرار گرفتند، در دمای چهار درجه سلسيوس شدند

متر تهيه و ضدعفوني  سانتي 31×  96هایي به ابعاد  تشت

 E. kuehniellaگرم تخم  2/6 برای حفظ کلني،. ندشد

، روی سطح چهار کيلوگرم از مخلوط آرد داخل (سن هم)

ها  تشت. تشت پاشيده و سطح آن با پارچه تيره پوشانده شد

درجه سلسيوس و رطوبت  21±3 دمای)در شرایط استاندارد 

ساعت  39:36دوره نوری  درصد، با 66±1نسبي 

روز افراد  96الي  11داری و بعد از نگه(( تاریکي:روشنایي)

 .بالغ ظاهر شدند

-های غذایی جدید بر ویژگییر رژیمبررسی تأث

 E. kuehniellaهای زیستی بید آرد 
در این تحقيق برای اولين بار هشت رژیم غذایي با 

. تکرار آزمایش شد 36های جدید تهيه و هر رژیم با ترکيب

های مقدماتي به که بر اساس آزمایشهای غذایي  رژیم

آرد گندم، سبوس : Aعبارت بودند از رژیم دست آمدند 

ترتيب با گندم، آرد ذرت، مخمر نان و گليسرین، به

آرد : B، رژیم %36و %1،  %1/91، %2، %1/93 های نسبت

-ین، بهگندم، سبوس گندم، آرد جو، مخمر نان وگليسر
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: C، رژیم %36و %1 ،%1/91، %2 ،%1/93های  ترتيب با نسبت

ترتيب با آرد گندم، سبوس گندم، مخمر نان وگليسرین، به

آرد گندم، آرد : D، رژیم %1و % 36 ،%1 ،%22 های نسبت

، %11و % 11، %11های  ترتيب با نسبتجو و آرد ذرت، به

آرد ذرت، : Gآرد گندم، رژیم :  Fآرد جو، رژیم: Eرژیم 

 . آرد خلر: Hرژیم 

ای  های شيشه ، بيد آرد در ظرفهای شروع آزمایشبرا

گرم از  366، محتوی (متر ارتفاع سانتي36متر قطر و  سانتي 2)

درجه  21±3دمای)عدد تخم بيد آرد  336رژیم غذایي و 

درصد، با دوره نوری  66±1سلسيوس و رطوبت نسبي 

شد   پرورش داده(( تاریکي: روشنایي)ساعت  39:36

(Lima et al., 2001 .)ها با توری دو   ایظروف شيشه

 (.Karalius and Buda, 1995)الیه پوشانده شدند 

درجه  13 دمایبا های مذکور در دستگاه آون  رژیم 

عفوني و سپس تيمارهای  ضدساعت  29به مدت  سلسيوس

پس از ظهور . های ذکر شده آماده شدند مختلف با نسبت

ایي مختلف، های غذ حشرات کامل پرورش یافته روی رژیم

ها ثبت و  تعداد آن ، تا ظهور آخرین حشره کامل،روزانه

به مدت چهار . گيری منتقل شدند های تخم سپس به قيف

های وزن تخمو ميانگين آوری  ی بيد آرد جمع ها روز تخم

همچنين روزانه وزن . محاسبه شد گذاشته شده در هر روز

هر  به صورت تصادفي در کاملحشره  36تخم و وزن  366

مرگ و مير مرحله نابالغ برای هر  .گيری شد تيمار نيز اندازه

 . تيمار نيز اندازه گيری شد

 هاتجزیه و تحلیل داده

آماده شد و  Excel, 2007افزار در نرم ها تمامي داده

. مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند SASافزار  سپس با نرم

-arcsine squareهای درصدی با استفاده از  تمام داده

root ها با استفاده از آزمون چند  ميانگين .تبدیل شدند

 . ای دانکن مقایسه شدند دامنه

 نتایج و بحث

دار بر تعداد  نوع رژیم غذایي اثر معني که نتایج نشان داد

ترین تعداد  کم. (3جدول ) حشرات کامل ظاهر شده دارد

 F (12/3±66/19حشرات کامل ظاهر شده مربوط به تيمار 

دار نشان  که با سایر تيمارها تفاوت معني بود( کامل حشره

بيشترین تعداد خروج حشره  Dو  A ،B ،Cچهار تيمار . داد

الی بستر غذایي باکيفيت  هدهندکه نشان، ندکامل را دارا بود

. نشد تيمارها مشاهدهدار بين  این حال، اختالف معنيبود و با 

تيمارها، تعداد نسبت به سایر  Gو  E ،Fاما در سه تيمار 

 Gو  Eدو تيمار . کامل خارج شده از شفيره کمتر بود حشره 

بيشترین ميزان مرگ و مير مرحله . دار نداشتند تفاوت معني

که تنها حاوی آرد گندم  اتفاق افتاد Fنابالغ نيز در تيمار 

 Bاین مقدار، بيش از سه برابر مرگ و مير در رژیم  .باشدمي

الزم به . باشدتری ميذایي متنوعاست که حاوی ترکيبات غ

رژیم مناسبي برای دارای آرد خلر ، Hرژیم ذکر است که 

ها در این رژیم تفریخ  آرد نبود و هيچ کدام از تخم  بيد

در پژوهشي دیگر، بيد آرد روی سه رژیم آرد . نشدند

های  های نان و ترکيبي از این دو رژیم با نسبت ذرت، خرده

ژیم آرد ذرت کمترین درصد و ریکسان پرورش یافت 

اما . (Solis et al., 2006) خروج حشرات بالغ را داشت

 ;Yazdanian et al., 2000)های دیگر  در آزمایش

Eyvazian Kari, 2001 )رژیم غذایي در پرورش  هکه پای

بيد آرد، آرد گندم و سبوس بود، درصد خروج تفاوت 

 .دار نشان نداد معني

ن بود که اثر رژیم غذایي بر همچنين، نتایج حاکي از آ

ميانگين وزن تخم نشان . دار است وزن تخم  بيد آرد، معني

و تيمار ( گرم ميلي 96/2±63/6)، بيشترین Cداد که تيمار 

E هرچه . وزن را داشتند( گرم ميلي 66/2±61/6)، کمترین

های گذاشته شده بيشتر باشد، ميزان ذخيره مواد  وزن تخم

ر خواهد بود که این ویژگي در انتخاب ها نيز بيشت غذایي آن

گذاری  ی غذایي یا بستری برای تخم ها به عنوان ماده آن

ميانگين وزن تخم،  با بيشترین Cتيمار . گذارد تاثير مي

تواند پيشنهاد خوبي برای پرورش انبوه باشد، حال آن که  مي

نيز مشاهده   Dو A ،B ،Cهای  داری بين تيمار تفاوت معني

به دليل پایين  Gو  E ،Fورتي که در تيمارهای نشد؛ در ص

 .به دست آمد بودن کيفيت، ميانگين وزن کمتری از تخم 

افزایش وزن تخم بيد آرد در رابطه با پرورش انبوه 

تواند منجر به افزایش کيفيت زنبورهای پارازیتویيد مي

 . ها شود های پرورش یافته روی این تخم زنبور
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های غذایي  پرورش یافته روی رژیم Ephestia kuehniellaآرد  بيد( خطای استاندارد±ميانگين)تي های زیسویژگي –3 جدول

و  %1، % 1/91، %2، %1/93های  نسبتترتيب  به به)نان و گليسرین  رت، مخمرگندم، آرد ذ آرد گندم، سبوس: Aرژیم ) مختلف

، (%36و %1 ،%1/91، %2 ،%1/93های  نسبتترتيب به به)ین نان وگليسر گندم، آرد جو، مخمر آرد گندم، سبوس: B، رژیم (36%

جو   گندم، آرد  آرد: D، رژیم (%1و % 36، %1، %22های نسبتترتيب به به)نان وگليسرین،  گندم، مخمر آرد گندم، سبوس: Cرژیم 

 (.ذرت آرد: Gآرد گندم و رژیم :  Fآرد جو، رژیم: E، رژیم (%11و % 11، %11های  نسبتبه )ذرت  و آرد 
Table 1. Biological characteristics (Mean ± SE) of Ephestia kuehniella reared on different diets (A. 

Wheat flour, wheat bran, corn flour, yeast bread and glycerin (ratios: 41.5: 2: 43.5 : 3: 10%, 

respectively), B. Wheat flour, wheat bran, barley flour, yeast bread and glycerin (ratios: 41.5: 2: 43.5 : 

3: 10%, respectively), C. Wheat flour, wheat bran, yeast bread and glycerin (ratios: 82: 3: 10: 5%, 

respectively) , D. Wheat flour, corn flour and barley flour (ratios: 33: 33: 33%), E. Barley flour, F. 

Wheat flour and G. corn flour). 
Total immature 

mortality (No.) 

Developmental 

time (day) 

Daily weight 

of eggs (mg) 
Weight of 

adults (mg) 
Weight of 100 

eggs (mg) 
Daily emerged 

adults 
Diets 

46.3±2.52
b
 54.7±0.30

c 
2.40±0.29

a 200.0±10.0
a 2.30±0.10

ab
 170.7±3.31

a 
A 

25.8±2.22
e
 55.2±0.26

c 
2.70±0.24

a
 200.0±10.0

a 2.20±
 
0.08

ab 199.3±7.35
a
 B 

39.6±2.87
c
 55.5±0.32

c 
2.20±0.22

a 180.0±10.0
a 2.40±0.09

a 176.8±5.39
a C 

30.9±2.46
ed

 54.9±0.27
c 

2.90±0.28
a
 190.0±10.0 

a 2.20±0.07
ab 172.0±19.96

a D 

29.8±1.79
ed

 59.4±0.34
b 

2.10±0.26
a
 100.0±20.0

b 2.00±0.03
c
 83.2±1.79

b E 

78.4±1.52
a
 59.7±0.60

b 
3.30±1.40

a
 70.0±1.0

b 2.10±0.05
cb

 34.6±1.52
c F 

36.6±2.50
cd

 65.9±0.53
a 2.20±0.39

a
 70.0±1.0

b 2.10±0.04
cb

 76.4±2.51
b G 

*Means within a column followed by the same letters are not statistically different (Duncan's test, P < 0.05). 

 

تر  های کوچک ای که از ميزبان های ماده چنانچه پارازیتویيد

تری نسبت به  شوند، باروری و طول عمرکوتاه خارج مي

شوند  تر خارج مي های بزرگ هایي دارند که از ميزبان آن

(Klomp and Teerink, 1967; Marston and Ertle, 

1973; Bigler et al., 1987; Hohmann et al., 

1988; Bai et al., 1992; Greenberg et al., 1998 .)

 .Tهای  است که ماده  دیگر، ذکر شده در مطالعه

pretiosum Riley   پرورش یافته روی ميزبان طبيعي

تری نسبت به  تر، باروری بيشتر و عمر طوالني بزرگ

 در (.Bai et al., 1992)های مصنوعي داشتند  ميزبان

 یک رژیم حاویآزمایشي، دو رژیم مشابه با تحقيق حاضر 

سبوس گندم،  دیگر حاویرژیم  و سبوس گندم و آرد گندم

آرد ذرت، مخمر خشک، عسل، شير خشک و گليسرین 

مشابه رژیم دوم، رژیم غذایي در استفاده شد و نشان داد 

آرد گندم، سبوس گندم، آرد ذرت، مخمر نان و ) Aغذایي 

ي با وزن بيشتر توليد شد یها این تحقيق، تخمدر  (گليسرین

(Ozkan, 2006.) 

نشان داد که اثر رژیم غذایي بر  پژوهش حاضر نتایج

دار و بيشترین وزن حشره کامل  وزن حشره کامل معني

ميانگين وزن حشره . بود Dو A ،B ،Cمربوط به تيمارهای 

، با سایر تيمارها، تفاوت Gو  E ،Fکامل در تيمارهای 

به گرم نوسان داشت  366تا  06 نو بيدار نشان داد  معني

سه برابر تيمار  اًتقریب Aطوری که وزن حشره کامل در تيمار 

G های  تواند تأثير کيفيت رژیم این تفاوت مي. دست آمده ب

بر خالف نتایج  .غذایي را بر رشد حشره بيد آرد نشان دهد

 دش مشاهده مشابه، يقيتحق درحاصل از تحقيق حاضر، 

 ندارد کامل حشرات بدن وزن بر یريتاث یيغذا میرژ

(Eyvazian Kari, 2001.)  دیگر، وزن  ایمطالعهدر

 آرد مختلف بافت سه در بيد آردحشرات کامل نر و ماده 

گيری شد که  اندازه( درشت وخوب، متوسط، )ذرت 

بيشترین وزن مربوط به اندازه متوسط ذرات آرد بود 

(Vieira et al., 1995)  حشرات حاصل از که با وزن

شباهت زیادی داشت، اما از  Dو A، B ،Cتيمارهای 

 همکاران و انيزدانی. بيشتر بود Gو  E ،Fتيمارهای 

(Yazdanian et al., 2000 )حشرات وزن نيانگيم زين 

 را يشگاهیآزما طیشرا در ماده و نر شده ظاهر تازه کامل

مشابه  دندکهکر گزارش گرم يليم 99/33 و 23/31 بيترتبه

های با وزن  مادهکه  با وجود این .بود حاضر قيتحق جینتا
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های با  تر، باروری و توليد تخم بيشتری نسبت به ماده سنگين

 ,.Marks, 1976; Jones et al)د وزن متوسط و کم دارن

1982; Tammaru et al., 1996; Jimenez-perez 

and Wang, 2004; Xu, 2010)،  ق تحقياین مسأله در

دار در معني به طوری که تفاوت .حاضر مشاهده نشد

های گذاشته شده در هر روز بين ميانگين وزن تخم

 .تيمارهای مختلف وجود نداشت

ریزی را مرتبط با وزن بدن  برخي از محققين، ميزان تخم

حشره کامل دانستند و آن را به کيفيت مواد مغذی بستر 

نرخ  يشترینمکاران، ببر اساس نتایج صفا و ه. ارتباط دادند

گذاری، مربوط به رژیم آرد گندم و سبوس گندم، به  تخم

که با وزن بدن حشرات کامل ماده ارتباط  ،بود 3:1نسبت 

در گزارشي دیگر و نتایجي . (Safa et al., 2014)داشت 

های  مشابه، باروری بيد آرد روی سه رژیم آرد ذرت، خرده

های یکسان  نسبتنان و ترکيبي از دو رژیم مذکور با 

(Solis et al., 2006 ) نشان داد رژیمي که از لحاظ مواد

باعث افزایش  ،مغذی شامل ترکيبات ذرت و گندم باشد

قدرت باروری حشرات همچنين . شود ریزی بيد آرد ميتخم

بيشتر از سبوس  ماده پرورش یافته روی آرد کامل گندم

 ;Altahtawy et al., 1973) است  گندم گزارش شده

Amaral Filho and Habib, 1990). و انيزدانی 

 یبارور در یيغذا میرژ نوع که کردند مشاهده همکاران

 ,.Yazdanian et al) است بوده موثر ماده حشرات

2005 .) 

رشدی از تخم تا خروج   دوره لطودر پژوهش حاضر 

بيشترین طول دوره  G رژیم .شدمحاسبه نيز حشره کامل 

و ( روز 36/61±11/6)صاص داد رشدی را به خود اخت

 Dو  A ،B ،Cچهار تيمار  روی دوره رشدی نيزترین کوتاه

رسد هرچه طول دوره رشدی بيد آرد به نظر مي .مشاهده شد

تر باشد، از لحاظ اقتصادی  کوتاه( از تخم تا حشره کامل)

 های بيد آرد خواهد هزینه کمتری صرف نگهداری از کلني

، با داشتن طول Dو  A ،B ،Cی ها از این رو، رژیم. شد

 کاربردها، تر نسبت به سایر رژیم مای کوتاهن  و دوره نشو 

 .بيشتری خواهند داشت

-، در آزمایش(Safa et al., 2014) صفا و همکاران

ترین  ترین و طوالني خود روی پنج رژیم غذایي، کوتاههای 

های جوانه گندم، مخمر  در رژیمترتيب بهی الروی را  دوره

و سبوس گندم، مخمر  2:3:36های  جو و گليسرین، با نسبت

-همشاهده کردند که ب 2:3:26های  جو و گليسرین با نسبت

های  تر از داده های غذایي، کوتاه دليل تفاوت در رژیم

 حاضر در پژوهش مربوط به تمامي تيمارهای مورد آزمایش

 . بود

های حاوی گليسرین، به دليل فراهم شدن و  در رژیم

فظ رطوبت توسط گليسرین، الروها انرژی کمتری را از ح

 Ryne et) تری دارند ی الروی کوتاه دهند و دوره دست مي

al., 2004; Yazdanian et al., 2000).  این مسأله در

در این آزمایش شده  (Cو  A ،B) مورد سه رژیم غذایي

حال طول دوره الروی در رژیم  تحقيق مشاهده شد؛ با این

باشد با سه رژیم غذایي فوق که فاقد گليسرین مي ،Dغذایي 

 در یيغذا ماده رطوبت ريتاث عدم. دار نداشتتفاوت معني

 Rodriguez) ه استشد گزارش ز،ين مشابه یا مطالعه

Filho et al., 1991.)  

پس از طي شدن دوره رشدی نابالغ، در تمامي تيمارها، 

اول مشاهده  بيشترین تعداد حشرات کامل ظاهر شده در هفته

در هفته دوم  Dو  A، B ،Cشد که این روند در چهار تيمار 

حالي که در سایر تيمارها،  در(. 3 شکل)نيز ادامه داشت 

طول دوره ظهور  تعداد کمتری حشره کامل ظاهر شد و

تواند مربوط به لغ نيز کمتر بود که این مسأله ميحشرات با

 . تر رژیم غذایي باشدکيفيت پایين
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 گندم، آرد: A :های ، با تغذیه از رژیم Ephestia kuehniellaخروج تجمعي و درصد خروج حشرات کامل -3شکل 

 گندم، آرد: B میرژ ،(%36و %1، % 1/91، %2، %1/93های  نسبتترتيب  به به) نیسريگل و مخمرنان ذرت، آرد گندم، سبوس

 گندم، آرد: C میرژ ،(%36و %1 ،%1/91، %2 ،%1/93های  نسبتترتيب به به) نیسريوگل مخمرنان جو، آرد گندم، سبوس
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به ) ذرت  آرد و جو  آرد گندم،  آرد: D میرژ ،(%1و % 36، %1، %22های نسبتترتيب به به) ن،یسريوگل مخمرنان گندم، سبوس

 .رتذ آرد: G میرژ و گندم آرد: F میرژ جو، آرد: E میرژ ،(%11و % 11، %11های  نسبت

Figure 1. Cumulative emergence and percentage of Ephestia kuehniella adult emergence fed on 

various diets (A. Wheat flour, wheat bran, corn flour, yeast bread and glycerin (ratios: 41.5: 2: 43.5: 3: 

10%, respectively), B. Wheat flour, wheat bran, barley flour, yeast bread and glycerin (ratios: 41.5: 2: 

43.5 : 3: 10%, respectively), C. Wheat flour, wheat bran, yeast bread and glycerin (ratios: 82: 3: 10: 

5%, respectively), D. Wheat flour, corn flour and barley flour (with equal ratios: 33: 33: 33%), E. 

Barley flour, F. Wheat flour and G: corn flour). 

 

آرد با آرد گندم نرم و اندازه ذرات مختلف  پرورش بيد 

-216)تر صورت گرفت و در تيمار حاوی ذرات بزرگ

ترین دوره  بيشترین تعداد افراد کامل با کوتاه( ميکرومتر 933

تحقيق دیگری (. Locatelli et al., 2008)رشد توليد شد 

، ميان آرد بيد  ان داد که درصد ظهور افراد کاملنش

های آرد ذرت، آرد گندم و آرد گندم به همراه مخمر،  رژیم

آرد % 1/92دار داشت و رژیم غذایي حاوی  تفاوت معني

ذرت، دارای بيشترین درصد خروج حشرات کامل بود؛ اما 

های ذرت انجام شد، درصد دانه هنگامي که تغذیه روی

 طوری که نشان داد حشراتهکاهش یافت ب تفریخ به شدت

 ,.Yazdanian et al)ترجيح دادند  ، آرد ذرت راآرد بيد 

2000; Eyvazian Kari, 2001).  بر اساس به طور کلي

و  A ،B ،Cنتایج به دست آمده در این تحقيق، چهار تيمار 

D  در تعداد حشرات کامل بيد آرد  ظاهر شده، وزن حشره

داری  وزن تخم، تفاوت معني دی و، طول دوره رشکامل

بيد های گذاشته شده در هر روز ميانگين وزن تخم .نداشتند

دار  ی تيمارها مشابه بود و اختالف معني آرد نيز برای همه

تخم  نابالغ بيد آرد از مراحل ی رشدی طول دوره. نشان نداد

، بيش از چهار Gو  E ،Fحشره کامل، برای سه تيمار تا 

کوتاه شدن طول دوره . ثبت شد D و A ،B ،Cتيمار 

ر پرورش انبوه بيد رشدی، صفتي مطلوب از نظر اقتصادی د

 .شود آرد محسوب مي

 بيد آرد، چهار رژیم غذایيزیستي های  با مقایسه ویژگي

 ذرت، آرد گندم،  سبوس گندم، آرد حاوی A شامل رژیم

: %2: %1/93های  ترتيب به نسبتبه) نیسريگل و نان مخمر

 گندم،  سبوس گندم، آرد حاوی B میرژ ،(36%: 1%: 1/91%

های  ترتيب به نسبتبه) نیسريوگل نان مخمر جو، آرد

 گندم، آرد حاوی  Cمیرژ ،(36%: 1%: 1/91%: 2%: 1/93%

های  ترتيب به نسبتبه) ن،یسريوگل نان مخمر گندم،  سبوس

 و جو  آرد گندم،  آرد حاوی D میرژ و %( 1: 36%: 1%: 22%

که  ،(%11: %11: %11های مساوی به نسبت) ذرت  آرد

ترین  باشند به عنوان مناسب ترکيبي از مواد غذایي متنوع مي

 E. kuehniellaترین بسترهای پرورش بيد آرد  و با کيفيت

 .شوند پيشنهاد مي
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Abstract 
Mediterranean flour moth (MFM), Ephestia kuehniella Zeller, is considered as one of the most 

commonly used host for parasitoids mass rearing including Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: 

Braconidae) and Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae). In this research, 

eight different diets with novel ingredients were applied in laboratory conditions (25±1 ° C, 60±5% 

RH and 14L: 10D) for mass rearing of the MFM. The results showed that the kind of diets had effect 

on development and reproduction of the MFM. The highest mean number of emerged adults, weight 

of 10 adults, weight of 100 eggs along with the shortest developmental time (from egg to adult 

emergence) of MFM, without any significant difference, were related to four diets including A: wheat 

flour, wheat bran, barley flour, yeast and glycerin, B: wheat flour, wheat bran, barley flour, yeast 

bread and glycerin (ratios: 41.5: 2: 43.5 : 3: 10%, respectively), C: wheat flour, wheat bran, yeast 

bread and glycerin (ratios: 82: 3: 10: 5%, respectively), D: wheat flour, corn flour and barley flour 

(with equal ratios: 33: 33: 33%). In contrast, the mean number and weight of emerged adults were 

significantly lower in the rest of diets. The longest developmental time (from egg to adult emergence) 

and highest immature mean mortality were occurred for diet G containing corn flour and diet F 

containing wheat flour, respectively. Therefore, the diets A, B, C, and D were proposed as the most 

appropriate media for mass rearing of the MFM, E. kuehniella.  
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