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 چکیده

پارازيتوئيد است كه از آن براي پرورش انبوه زنبور  ميزبانيحشرات يكي از Anagasta  kuehniella (Zeller) بيد آرد 

 8/0و  7/0 ،6/0 ، 5/0 ،4/0اثر پنج مقدار تخم بيد آرد ) ،شود. در اين تحقيقاستفاده مي (Habrobracon hebetor Say) براكون

 پنج افزودناثر  ،سپسو تيمارها  تمامبراي  (كيلوگرم سبوس برنج 5/0كيلوگرم آرد گندم و  5/1)فرمول غذايي ثابت  روي گرم(

 هايويژگيبرخي بر  (گرم 1000 و 750 ،500 ،250 ،0) در ميانه دوره پرورش به عنوان تغذيه ثانويه گندم آرداز متفاوت  زانيم

 100بيشترين ميانگين وزن نتايج نشان داد  .مورد ارزيابي قرار گرفتآن  كاملحشرات  و نسبت جنسي و باروريمورفولوژيک الرو 

وزن آرد در تغذيه محيط پرورش اوليه و بيشترين  درگرم(  4/0گرم( در حالتي مشاهده شد كه كمترين ميزان تخم ) 35/3الرو )

تخم و  وزن گرم 8/0 يمارمربوط به ت ،گرم( 254) تيماردر يک الرو  كل وزن يشترينبدر حالي كه  شد؛ استفادهگرم(  1000) ثانويه

گرم تخم و  5/0 يماردر ت( 1:  29/1) ماده به نر ينسبت جنس ينباالتر. همچنين، بودتغذيه مجدد  درشده گرم آرد افزوده 1000

داراي منابع  از طرف ديگر، الروهاي بزرگتر حاصل از پرورش روي محيط. مشاهده شددر تغذيه مجدد شده بدون آرد افزوده

 .ها نيز بيشتر بودوزن اين تخمبه ميزان بيشتري تخم گذاشته و نسبت به ساير تيمارها شدن به حشره كامل غذايي بيشتر، پس از تبديل 

 2 باالرو بيد آرد در انسكتاريوم، براي شروع پرورش  كسب بهترين نتيجه در پرورش شود كه براي با توجه به نتايج، پيشنهاد مي

به محيط آرد گندم كيلوگرم  8/0-1ميزان حدود  بهدر ميان دوره  و شود استفاده تخم حشرهگرم  4/0-5/0كيلوگرم بستر پرورش، 

 كشت اضافه شود.
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 مقدمه

 Habrobracon hebetorبراكونزنبور پارازيتوييد 

Say (Hym.: Braconidae)  يكي از حشرات مفيدي

آفات در ايران مورد  کيولوژيباست كه در برنامه كنترل 

اين در حال حاضر براي پرورش انبوه . رديگيماستفاده قرار 

 Anagasta kuehniella زنبور از الرو بيد آرد

(Zeller)(Lepidoptera: Pyralidae)  عنوان ميزبان به

تخم  ،همچنين .(Borzoui et al., 2016) شوداستفاده مي

برخي ديگر از به عنوان يک ميزبان جايگزين براي  بيد آرد

( و به Trichogrammatidaeخانواده ويژه بهها )پارازيتوييد

خانواده مانند عنوان منبع غذايي براي شكارگرها )

Coccinellidae  وChrysopidae واحدهاي پرورش ( در

 ;Vaez et al., 2009شود )استفاده مي حشرات مفيد انبوه

Kurtulus et al., 2020 .) 

 فراوانيها با مشكالت  مودر انسكتاريبيد آرد توليد الرو 

كه يكي از اين مشكالت عدم تناسب در اندازه است  همراه

 الروها باشد و اين مربوط به ميزان تغذيهميبيد آرد الروهاي 

تغذيه مجدد و نداشتن  برايو دانستن يک زمان مناسب 

 پرورش شده در ظروفكاربردهاطالع كافي از ميزان تخم ب

بررسي اثر مقادير مختلف تخم  ،در اين خصوص باشد.مي

 آرد مجدد افزودن( و A. kuehniella) بيد آرد پرهشب

 مهمينقش تواند ميبه محيط پرورش  (ييغذا ماده عنوان)به

 ,Sedaghati) داشته باشد بيد آردبر توليد بهينه الرو 

1992; Ghanbari and Barghi, 2008). 

 كاهش ميزان تخم كه اندهنشان داد متعددي هايبررسي

سبب  تر از بستر پرورشتغذيه مناسب دليلبه  بيد آرد

 .Stouthamer et al) شودالروها ميو وزن  اندازه شيافزا

1994; Stouthamer and Kazmer, 1994; Scholler 

and Prozell, 2002). تر تغذيه در مراحل ابتدايي ،همچنين

دار و مثبتي بر افزايش رشد و نمو و رشد تأثير معني

 Cerutti et) كروتي و همكاران در تحقيق .ريزي داردتخم

al., 1992) د انبوه تراكم بهينه الروها در تولي در خصوص

گرم  185/0سازي آلوده دربهترين نتيجه  ،پره بيد آردشب

توليد  و منجر بهدست آمد هب آرد كيلوگرميک در تخم 

 . شدپرورش  محيطگرم تخم در  11بالغ و  حشره گرم 3/77

بيد  پرهشب تخم بهينه مقدار اثرنيز  هاساير بررسيدر 

 Hooper et) ثابت شد بر توليد نتاج آرد در بستر غذايي

al., 2003; Savoldelli, 2006) . نشان  هابررسينتايج اين

سبب  بيد آردكاهش  ،كه كاهش تخم و در نهايت داد

ش راندمان استفاده از مواد غذايي در تغذيه مجدد بستر افزاي

شود و افزايش تعداد تخم و تراكم منجر به مي پرورش

-خود در نهايت،و در دسترس الروها كاهش مواد غذايي 

اثر مقادير مختلف  ،بنابراين. شودمي)كانيباليسم(  خواري

و تغذيه مجدد بستر پرورش بر توليد بهينه الرو  بيد آرد تخم

در تعيين مقدار مواد غذايي بهينه تواند مي بيد آرد پرهشب

بسيار موثر بيد آرد  پرهشببراي پرورش تعداد مشخصي 

  .باشد

در  پايينو باروري  و اندازه بدن الرو وزنكاهش 

مشاهده تراكم باالي الرو هاي پرورش بيد آرد با محيط

 Cerutti et al., 1992; Peters and Barbosaاند )شده

1977; Xu et al., 2007) .يخوب مثال توانديم ميعال نيا 

( Intraspecific competition) ياگونهدرون رقابت از

 كه است رقابت از يخاص شكل ،ياگونهدرون رقابتباشد. 

 مثل) مشابه يعيطب منابع يبرا واحد، ياگونه ياعضا آن در

 رقابت هم با ستمياكوس کي در( فضا و يمغذ مواد نور، غذا،

تواند به دليل مي اين مشكالت(. Keddy 2001) كننديم

 )آرد( غذايي مواد بستر روي شدهتخم گذاشته تعداد افزايش

اهش راندمان مصرف سبب ك ،در نهايت كه وجود آيدهب

زنبور  كاهش جميت و الروهاي بيد آرد درمواد غذايي 

 شود. در اينسكتاريومبراكون 

 Bauerfeind and) بيوفيند و فيشر هايبررسي

Fischer, 2005) فانتينو و (Fantinou et al., 2008) 

 شده روي آرد،تخم بيد آرد گذاشته متراكنشان داد كه 

اي كه به گونه ؛بر طول دوره رشد الروي دارد معكوسر يتأث

طول دوره الروي اين آفت كاهش پيدا  ،با افزايش تراكم

( Savoldelli, 2006) ساولدلي تحقيقاتهمچنين  .كندمي

ازدحام الروها در داد كه  نشان (Xu et al., 2007)زو  و

 ؛كند كاناباليسمبستر رشد نيز ممكن است آنها را مجبور به 

زيرا ازدياد مواد غذايي بيش از حد نياز گرچه در مراحل 

و ولد و رشد  ولي با افزايش زاد ،ابتدايي رشد مناسب است
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منجر  و كاهش منابع غذايي در بستر محدود بيد آرد پرهشب

واسطه پديده كانيباليسم )همخواري( اين حشره بهبه نابودي 

 شود.مي

اثير ت (Bhavanam et al., 2012) بهوانام و همكاران

بر  را ي بيد آرد در محيط رشدالروها تعدادغذايي و  تنش

قرار بررسي مورد  توليدمثلو بازده  نموو، رشدمانيزنده

تراكم الروها  افزايش همراه بانتايج حاصل نشان داد  .ندداد

يابد و نرخ طور بارزي افزايش ميه ب دوره رشد و نمو الروها

 يابد.كاهش مي هاماده باروريدر الروها و  مانيزنده

 كه تراكم مطلوب براي دادنتايج حاصل نشان  ،همچنين

آرد )غذايي  مادهگرم  200الرو در  50 بيد آرد پرورش

  .( استغالت

ريزي ميزان تخم (Safa et al., 2014) صفا و همكاران

را مرتبط با وزن بدن حشره كامل هاي بالغ بيد آرد ماده

ارتباط پرورش  به كيفيت مواد مغذي بستردانستند و آن را 

گذاري، مربوط به اي كه بيشترين نرخ تخمبه گونه ؛دادند

بود كه با وزن  1:3رژيم آرد گندم و سبوس گندم، به نسبت 

پژوهشگران  داشت. مستقيمبدن حشرات كامل ماده ارتباط 

هاي با وزن ماده ند كهنشان داد خود هايبررسيدر  متعددي

هاي با وزن متوسط و  باروري بيشتري نسبت به ماده، زيادتر

 ,.Jones et al., 1982; Tammaru et al) كم دارند

1996; Xu, 2010; Jimenez-Perez and Wang, 

و باروري  هش ميزان رشد و اندازه بدن الروكا. (2004

روي ، از جمله عواملي هستند كه در تراكم باالي الرو پايين

زنبور توليد  ،در نتيجه شوند وبستر پرورش ديده مي

 Peters and Barbosa) تاثير منفي دارد كننده آنپارازيت

1977; Cerutti et al., 1992; Xu et al., 2007). 

زنبورهاي پارازيتوئيد رشديافته روي الروهاي بزرگتر، 

 هوپر هايبررسي اند.ماني بيشتر و بهتري داشتهكيفيت و زنده

(Hooper, 2003)  ويژه در هداد كه رژيم غذايي بنشان

بر روند رشد و ازدياد  بيد آرد شب پرهمراحل ابتدايي رشد 

گذارد و كاهش تغذيه مجدد بستر جمعيت آنها اثر مي

كاهش  ،گذاري و در نهايتسبب كاهش تخم پرورش

 .شودجمعيت آنها مي

بيد  پرورش دوره اواسط در يليتكم هيتغذ از استفاده

 بستر يآلودگ همچون يليدال بهدهندگان توسط پرورشآرد 

 آرد كنه اي ييايباكتر ،يروسيو هاييماريب به پرورش

(Acarus siro )در كه دهندها ترجيح مياست. در واقع آن 

 صورت در و كنند استفاده يكمتر هيتغذ منبع دوره، شروع

 الروها اندازه به توجه با دوره اواسط در بستر، يآلودگ عدم

 .ندينما اضافه را يليتكم غذاي ها،آن ييغذا يازهاين و

 ديب پرهشببهترين ميزان تخم  تعييناين تحقيق به منظور 

 در موجود آرد زانيم به توجه با پرورش شروع برايآرد 

 )تكميلي( تغذيه مجددي تعيين ميزان بهينه ،همچنينو بستر 

ها بر و تاثير آن الروها با آرد گندم در ميانه دوره پرورش

و، وزن كل الر 100)همچون وزن  هاالروخصوصيات برخي 

الروها در محيط پرورش و طول بدن الروها(، نسبت جنسي 

انجام  باروري حشرات ماده ،حشرات كامل و همچنين

 گرفت.
 

 مواد و روش ها

 استان يكشاورز جهاد سازمان مويانسكتار درها آزمايش

استفاده در شرايط محيطي مورد  .نددشانجام  خوزستان

درجه  26±2دماي  شامل منابع علميبر اساس م وانسكتاري

به  درصد و دوره روشنايي 60± 5 ، رطوبتسلسيوس

 ,Hooper, 2003; Xu) بود (ساعت) 8:16تاريكي 

2010) . 

 سازی مواد و تجهیزاتگند زدایی و آماده
، آرد در آزمايشگاهبيد پرورش شروع  منظوربه 

مانند تشت پالستيكي، آرد گندم، سبوس برنج، ابزارهايي 

درجه  70ساعت در دماي  24به مدت كاغذ و پارچه 

 ضدعفوني براي .شدندعفوني در دستگاه آون ضد سلسيوس

 هاي محل پرورش بيد آرد و سالن كارها، ميزها و اتاققفسه

نگهداري تخم بيد  براي .شداستفاده  %5هيپوكلريد سديم از 

سانتيمتر و ارتفاع  8اي با قطر پتري شيشههاي تشتکاز آرد 

در در آون ساعت  2 به مدت كه شدمتر استفاده يک سانتي

 . ضدعفوني شده بودند سلسيوسدرجه  120 دماي

 سازی بستر پرورش بید آردآلوده
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هاي پالستيكي با قطر از تشتپرورش بيد آرد  منظوربه 

. فرمول شدمتر استفاده سانتي 20متر و ارتفاع سانتي 50

 5/1 مخلوط يكنواخت تيمارها تمامغذايي پايه براي 

كيلوگرم سبوس برنج براي هر  5/0كيلوگرم آرد گندم و 

تخم بيد آرد مقدار از  5انجام آزمايش  منظوربه .بودتشت 

هاي مجزا توزين و به تشت (گرم 8/0 ،7/0 ،6/0 ،5/0 ،4/0)

مورد آزمايش قرار تكرار  6در  تراكم تخم. هر شداضافه 

سازي بستر پرورش به روش فوق، روي پس از آلوده .گرفت

نگهداري به اتاق پرورش  برايها را با پارچه پوشانده و تشت

 60± 5 و رطوبت سلسيوسدرجه  26±2با دماي بيد آرد 

 انتقال داده شدند. درصد

 تغذیه مجدد
ام دوره پرورش، بستر پرورش  30تا  25در روزهاي 

گرفت و مواد غذايي مورد بررسي قرار  كردناضافه  براي

تغذيه مجدد در هر تيمار  ،نظر از ميزان غذاي باقيماندهصرف

گرم )شاهد(، صفر  به ميزانانجام شد. آرد گندم  تناسببه

پس از توزين گرم  1000و  گرم 750گرم،  500، گرم 250

عدد تشت در   150 تعداد ،مجموع در .شدها اضافه به تشت

 .گرفت قرار يابيارزكامل مورد  شيهر آزما

 الروگیری
بود  پرورش شروعروز پس از  37تا  35زمان الروگيري 

 (سن آخر) الروها به سن مطلوب بيشتر كه در اين زمان،

جلوگيري براي  .بودند رسيدهبراي پرورش زنبور پارازيتوئيد 

-در هنگام جمع مكانيكي به الروهااز وارد شدن صدمات 

 ,Ben-Lalli) و همكاران بن اللي روش طبق ،آوري

درجه  45تا  43دماي  ميمالاز روش حرارت دادن ( 2011

روش  استفاده شد. در اين (يبرق تريه كمک)به  سلسيوس

ها از مواد غذايي حرارت باعث تحريک الروها و خروج آن

با شود. ميبه طرف باال و حركت در ديواره داخلي ظرف 

 يآورالروهاي موجود در هر تشت جمع تماماين روش 

 شدند.

 ماندهو میزان آرد باقیتوزین الروها 

و  آوريعدد الرو از هر تيمار جمع 100طور تصادفي ه ب

سپس . انجام شدعمل توزين  آزمايشگاهيوسيله ترازوي هب

آوري و ها جمعكل الروهاي هر تيمار نيز از درون تشت

 توزين شد. 

  گیری الروهااندازه
را  ي هر تيمارعدد از الروها 30گيري الروها براي اندازه

با  ،سپس .شوندقرار داده تا غير فعال  درجه 40در آب گرم 

ثبت و گيري آنها كش اقدام به اندازهاستفاده از خط

 .شداطالعات 

جهت تعیین نسبت  بید آرد کامل پرورش حشرات

 باروری جنسی و میزان
 تا زمان مانيزندهتعيين نرخ  برايپرورش بيدهاي آرد 

 5منظور تعداد . بدينيافتتبديل شدن به حشره كامل ادامه 

شده محتوي الرو در اتاق پرورش بيد بيانتيمار هر تشت از 

به  ،تا الروهاي سن آخر به شفيره وسپس شدآرد نگهداري 

روز  40 بعد از گذشت حدود .شدندحشرات كامل تبديل 

روز حشرات كامل  45و پس از  شده الروها تبديل به شفيره

تخم  وزن زانيمو  ينسبت جنس ،مانيزندهنرخ  پديدار شدند.

 هيوزن تخم اول سهدر  ،شده توسط حشرات مادهگذاشته

-تخم وزن يريگاندازه .بررسي شد (گرم 6/0و  5/0و  4/0)

وارونه  يهافيق در كامل حشرات دادن قرار از پس ها،

 ,Sharifianشد )انجام هاي متداول گيري به روشتخم

2015; Kurtulus, 2020).  

اين نكته ضروري است كه حشرات مورد مطالعه در  بيان

اين قسمت از تحقيق، به طور مجزا از ابتداي دوره رشدي 

گونه گرمايي براي اين منظور پرورش داده شدند و هيچ

ها داده نشده و دستكاري )براي جداسازي الروها( به آن

-ها مشابه حشرات مورد مطالعه در بخشمحيط پرورش آن

 م نشده است.هاي قبلي انجا

سپيراتور آآوري حشرات بالغ توسط دستگاه جمع

مكش  لولهترتيب كه از بدين .گرفتموتوري انجام 

ي متصل به جاروبرقي با  انتهاي لوله و استفاده شدجاروبرقي 

بعد از  .ها وارد جاروبرقي نشوندپرهشبتوري پوشانده شد تا 

 30به مدت  2COبا گاز  ،پرهشببالغ  آوري حشراتجمع

به از هر تيمار  ها،پرهشبپس از بيهوشي  .شدندبيهوش ثانيه 

هاي مخصوص نگهداري در قيف رهپشبگرم  20ميزان 

ها به اتاق پرورش بيد آرد قيف ،سپس و قرار دادهها پرهشب
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دهانه بزرگ  .شدندو روي مقواهاي مشكي مستقر  منتقل

ها جلوگيري پرهشبقيف با توري پوشانده شد تا از خروج 

ها به كه خروج تخم بودسوراخ توري آنقدر بزرگ  شود،

 .يردآساني صورت گ

 و يريگجفت انجام و ساعت 24 حدود گذشت از پس

-ي قرارداده شده زير قيفمقواها ياز رو هاتخم ،يزيرتخم

و  يآورجمع گيري از حشرات مادههاي مخصوص تخم

 روش به هاآن توزين و ها تخم يآورجمع .شد وزنها تخم

 شد.انجام  (Kurtulus, 2020)كرتولوس و همكاران 

گذاري تا اتمام زمان تخمها طي چندين روز آوري تخمجمع

هر تيمار  شده درهاي گذاشتهانجام گرفت تا وزن كل تخم

تعيين نسبت جنسي  منظور، بهسپس دست آيد.هطور كامل بهب

به طور  پرهشب 30 تعداد .شد شمارش هاي هر قيفپرهشب

زير  آنها اندام تناسلي خارجي تصادفي از هر تيمار انتخاب و

 .Kurtulus et al) بررسي شد استريوميكروسكوپ

2020).  

 تجزیه و تحلیل آماری
ها و مقايسه محاسبات آماري )شامل تجزيه واريانس

و رسم نمودارها با  SPSS 19.0افزار ها( با نرمميانگين

آزمايش انجام گرفت.  Excel 2010كمک نرم افزار 

در  و در نظر گرفته شدكامال تصادفي  طرح فاكتوريل بر پايه

  ها با استفاده ازمقايسه ميانگين تكرار انجام شد. 6تيمار و  5

 انجام شد. رصدد 95در سطح اطمينان  توكي ايآزمون دنباله

 

 و بحث نتایج

ميانگين  بيد آرد در شروع پرورش،با افزايش وزن تخم 

در حالي كه اين ميزان با باالتر  الرو كاهش يافت، 100وزن 

دوره رشدي الروها )با فرض  يطشده رفتن وزن آرد اضافه

ثابت بودن ميزان تخم اوليه( افزايش نشان داده است )شكل 

مربوط به گرم(  35/3)الرو  100وزن ميانگين (. بيشترين 1

گرم آرد افزوده  1000گرم تخم اوليه و  4/0 زمانكاربرد هم

نتايج مقايسه ميانگين  ،همچنين. (1)جدول  شده بوده است

الرو نشان داد  100شده بر ميانگين وزن اثر ميزان آرد افزوده

الرو در حالتي مشاهده شده  100كه بيشترين ميانگين وزن 

است كه يک كيلوگرم آرد در خالل رشد الروها به محيط 

هاي داري بين وزناما تفاوت معني ،ش اضافه شده استپرور

الرو  100كيلوگرم در افزايش وزن  75/0و  5/0، 25/0

ها در مقادير دقيق ميانگين .(1)شكل  مشاهده نشده است

 آمده است. 1جدول 

 

 
 100در شروع پرورش بر ميانگين وزن  )راست( و وزن تخم بيد آرد)چپ( شده به محيط پرورش تاثير ميزان آرد افزوده -1شكل 

 الرو 

Figure 1. Effect of added flour (left) and egg weight (right) on mean weight of 100 Anagasta 

kuehniella larvae (same letters on columns showed non-significant difference by Tukey's test at 

P≤0.05) 
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آرد در ميانه مقادير متفاوت مقادير مختلف تخم بيد آرد و افزودن  زمانهمالرو بيد آرد بعد از كاربرد  100ميانگين وزن  -1جدول 

 تغذيه تكميليبه عنوان پرورش دوره 
Table 1. Mean weight of 100 larvae of Anagasta kuehniella after simultaneous use of various egg 

amounts and adding various flour amounts as supplied food in the middle of the rearing period 
  Egg Weight (gr)     

0.8 0.7 0.6 0.5 0.4  Added flour 

Weight (kg) 
f1 cde 1.92 ef 1.35 cd2.06 *bcd 2.54  0 

def 1.56 cd 1.99 cde 1.87 bcd 2.3 abc 2.78  0.25 
def 1.8 cde 1.97 cde 1.86 bcd 2.22 abc 2.53  0.5 
bcd 2.39 bcd 2.23 def 1.79 cd 2.01 ab 3.1  0.75 
bcd 2.24 cd 2 bcd 2.15 abc 2.66 a3.35  1 

* Weights are in "gr" and different letters show significant different using Tukey's test P≤0.05. 
 

 (Hooper et al., 2003)هوپر و همكاران  طالعهم

 رشد ابتدايي مراحل در ويژههب غذايي رژيم كه داد نشان

-مي اثر آنها جمعيت ازدياد و رشد روند بر آرد بيد پرهشب

 كاهش سبب رشد بستر مجدد تغذيه كاهش و گذارد

 الروهاي وزن و جمعيت كاهش ،نهايت در و گذاريتخم

، همچنين. باشدمي مشابه اين بررسي نتايج با كه شودمي آنها

 تخم مختلف مقادير اثر كه كردند بيان  نيز ديگر پژوهشگران

 بر تواندمي پرورش بستر مجدد تغذيه و آرد بيد پرهشب

 Hooper) باشد موثر بسيار آرد بيد پره شب الرو بهينه توليد

et al., 2003; Savoldelli, 2006.) 

ثر وزن تخم اوليه كه به تجزيه واريانس ا همچنين،

رو ال 100هاي پرورش اضافه شده روي وزن ميانگين محيط

كه روي مقدار  وزن تخميبيد آرد نشان داد كه  پرهشب

شود، با قرار داده ميمشخصي آرد در اول دوره پرورش 

بيد  شب پرهدرصد، اثر معني داري بر وزن الرو  95اطمينان 

 ,F=21.295داشته است ) مورد نظرآرد در پايان دوره 

df=4, 5, P≤0.00.) كه داد نشان هاداده انسيوار هيتجز 

 با زين يزمان مشخص دوره از پس شدهافزوده آرد وزن

 الرو 100 وزن نيانگيم بر يداريمعن اثر درصد 95 نانياطم

 ,F=7.011, df=4, 5است ) داشته يزمان دوره نيا در

P≤0.00 .)اند كه اثر اين نتايج در حالي به دست آمده

شده در طول دوره ل وزن تخم اوليه و وزن آرد اضافهمتقاب

 درصد 95ر سطح پرورش، روي وزن ميانگين الروي د

 .(F=1.454, df=16,5, P≤0.166) دار نبودمعني

نتايج مقايسه ميانگين اثر وزن تخم اوليه بر ميانگين وزن 

الرو در  100الرو نشان داد كه بيشترين ميانگين وزن  100

گرم(  4/0حالتي مشاهده شده است كه كمترين ميزان تخم )

با  ،به طور كلي .(1)شكل  به محيط پرورش اضافه شده است

كه در محيط پرورش قرار داده شده  هاييافزايش وزن تخم

وزن  ولي ؛ثابتي داشت ل الروها روند تقريباًاست، وزن ك

شده در ميانه دوره ها با باالتر رفتن وزن آرد اضافهكل الرو

 يهاالروكل (. بيشترين وزن 2)شكل  يافت، افزايش رشدي

گرم  8/0 مربوط به تيمار گرم( 254موجود در يک تيمار )

)جدول  شده بوده استگرم آرد افزوده 1000تخم اوليه و 

شده بر وزن . نتايج مقايسه ميانگين اثر ميزان آرد افزوده(2

بيشترين وزن كل الروي در حالتي كه  كل الروها نشان داد

مشاهده شده است كه يک كيلوگرم آرد در خالل رشد 

اما تفاوت معني ،الروها به محيط پرورش اضافه شده است

كيلوگرم در  75/0و  5/0، 25/0هاي صفر، داري بين وزن

 .(2)شكل  افزايش وزن كل الروي مشاهده نشده است

مقادير ميانگين وزن كل الروها در تيمارهاي  ،همچنين

 آمده است. 2مختلف در جدول 
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 يمارهايدر ت الروها كل وزن نيانگيمشده )راست( بر شروع پرورش )چپ( و آرد اضافهتاثير وزن تخم بيد آرد در  -2شكل 

  مربوطه

Figure 2. Effect of egg weight (left) and added flour weight (right) on total weight of Anagasta 

kuehniella larvae 
Same letters on columns showed non-significant difference by Tukey's test at P≤0.05 

 

 

آرد در  مقادير متفاوت مقادير مختلف تخم بيد آرد و افزودن زمانهمميانگين وزن كل الروهاي بيد آرد بعد از كاربرد  -2جدول 

 به عنوان تغذيه تكميليپرورش ميانه دوره 
Table 2. Mean total larval weight of Anagasta kuehniella after simultaneous use of various egg 

amounts and adding various flour amounts as supplied food in the middle of rearing period 
  Egg Weight (gr)     

0.8 0.7 0.6 0.5 0.4  Added flour 

Weight (kg) 
abc175 cd 120 cd 34.51 cdb142.5 *bcd 160.2  0 

abc 188.5 cd 141 cd 29.51 d 80.33 dbc 152.99  0.25 
bcd 142.5 cd 120 cd 116.6 cd 2.521 dbc 152.5  0.5 

a 253.9 cd 105 bcd 161.5 cd 116.6 cab 176  0.75 
a 254 ab 230 abc 180 cd 105 abc195.5  1 

* Weights are in "gr" and different letters show significant different using Tukey's test P≤0.05. 
 

 و( Bai et al., 1992)باي و همكاران  هايبررسي در

 دارمعني تأثير (Weiru and Ren, 1989) ويرو و رن

 به( گندم آرد) پرورش بستر ميزان و تخم مختلف مقادير

 روي غذايي جيره ميزان بررسي ،همچنين. است رسيده اثبات

 از ايگسترده طيف اينكه دليل به آرد بيد پرهشب آفت

-مي بر در را مختلف تراكم و ميزان با كشاورزي محصوالت

 گرفتهصورت پژوهش .است موثر بسيار آن كنترل در ،گيرد

 ميزان دارمعني تأثيرنشانگر ( Brower, 1983)برور  توسط

 توليد ميزان بر آرد بيد تخم مختلف مقادير و غذايي جيره

 حاضر تحقيق زا حاصل نتيجه با فوق تحقيق نتايج. آن بود

 .دارد مطابقت

روي  قرار داده شدهتجزيه واريانس اثر وزن تخم اوليه 

نشان  بيد آرد پرهشببر وزن الروهاي  هاي پرورشمحيط

بيد آرد كه روي مقدار مشخصي  پرهشبوزن تخم   داد كه

 95شود، با اطمينان آرد در اول دوره پرورش ريخته مي

بيد آرد  شب پرهداري بر وزن كل الروهاي  درصد، اثر معني

 ,F=21.979, df=4داشته است ) مورد نظردر پايان دوره 

5, P≤0.00 .)شده پس از دوره مشخص وزن آرد افزوده

-اثر معنيبر وزن كل الروها  درصد 95زماني نيز با اطمينان 

اثر متقابل  (.F=11.469, df=4, 5, P≤0.00) داشتداري 

شده در طول دوره پرورش، وزن تخم اوليه و وزن آرد اضافه

 دار بوددرصد معني 95روي وزن كل الروي نيز در سطح 

(F=3.025, df=16, 5, P≤0.002.)  
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هاي تجزيه واريانس اثر وزن تخم اوليه كه روي محيط

وي ميانگين اندازه الروها نشان داد رشده قرار دادهپرورش 

بيد آرد كه روي مقدار مشخصي آرد  پرهشبكه وزن تخم 

درصد،  95شود، با اطمينان در اول دوره پرورش ريخته مي

داري بر ميانگين اندازه الروها در پايان دوره اثر معني

. (F=6.251, df=4, 5, P≤0.001پرورش داشته است )

شده پس از دوره مشخص زماني نيز با وزن آرد افزوده

داري بر ميانگين اندازه الروها درصد اثر معني 95اطمينان 

(. اثر متقابل F=4.166, df=4, 5, P≤0.007داشته است )

شده روي ميانگين اندازه وزن تخم اوليه و وزن آرد اضافه

 دار نبودمعنيدرصد  95الروها پس از پرورش در سطح 

(F=1.027, df=16, 5, P≤0.451)  (3)شكل. 

 
 راست( روي ميانگين اندازه الروها )تاثير وزن تخم بيد آرد در شروع پرورش )چپ( و ميزان آرد افزوده شده  -3شكل 

Figure 3. Effect of egg weight (left) and added flour weight amount (right) on mean size of Anagasta 

kuehniella larvae 
Same letters on columns showed non-significant difference by Tukey's test at P≤0.05. 

 

وان مقادير مختلف تخم بيد آرد و افزودن آرد در ميانه دوره به عن زمانهمالروهاي بيد آرد بعد از كاربرد  اندازهميانگين  -3جدول 

 تغذيه تكميلي
Table 3. Mean larvae size of Anagasta kuehniella after simultaneous use of various egg amounts and 

various added flour amounts as supplied food 

  Egg Weight (gr)     

0.8 0.7 0.6 0.5 0.4  Added flour 

Weight (kg) 
b 8.91 ab 10.31 ab 2.510 ab 7.9 *ab 11.49  0 

ab 59.9 ab 9.81 ab 58.10 ab 41.10 ab 26.11  0.25 
ab 03.11 b 8.93 ab 12.10 ab 17.10 ab 26.11  0.5 
ba 11.11 ab 10.7 ab 21.11 ab 95.9 ab 11.9  0.75 

ba 10.5 ab 11.15 ab 12.03  ab11.33 a3.12  1 
* sizes are in "mm" and different letters show significant different using Tukey's test P≤0.05. 

 

تخم اوليه كه در محيط  به طور كلي با افزايش وزن

پرورش قرار داده شده است، نسبت جنسي نتاج روند 

نسبت جنسي نتاج با باالتر  ،مشخصي نداشته است. همچنين

-شده نيز روند مشخصي را نشان نمي رفتن وزن آرد اضافه

گرم تخم  5/0باالترين نسبت جنسي ماده به نر در تيمار . دهد

 ،همچنين .شده مشاهده شده استاوليه و بدون آرد افزوده

نتايج مقايسه ميانگين اثر وزن تخم اوليه بر نسبت جنسي نتاج 

در  (29/1:1به نر ) جنس ماده نسبتترين بيشنشان داد كه 

تخم به محيط پرورش گرم  5/0كه  حالتي مشاهده شده است

در حالي كه تفاوت تيمارهاي ديگر )دو  اضافه شده است؛

نبوده  دارگرم تخم اوليه( با يكديگر معني 6/0و  4/0وزن 

 .است

 ,Kurtulus)كرتولوس و همكاران  هايپژوهش در

 بستر ميزان و تخم مختلف مقادير دارمعني تأثير (2020
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پره بيد آرد بر خصوصيات رشدي شب( گندم آرد) پرورش

 بر غذايي جيره ميزان بررسي ،همچنين. است رسيده اثبات به

 از اييگسترده طيف اينكه دليل به اين حشره روي

-مي بر در را مختلف تراكم و ميزان با كشاورزي محصوالت

 كه اييگونه به ؛است موثر بسيار آن كنترل در ،گيرد

 (Brower, 1983) برور توسط گرفتهصورت هايپژوهش

 مختلف مقادير و غذايي جيره ميزان دارمعني تأثيرنشانگر 

 فوق هايپژوهش نتايج. است آن توليد ميزان بر آرد بيد تخم

 .دارد مطابقت حاضر تحقيق از حاصل نتيجه با

وزن( كه روي  3تجزيه واريانس اثر وزن تخم اوليه )

روي نسبت جنسي نتاج  ،هاي پرورش ريخته شدهمحيط

بيد آرد نشان داد كه وزن تخم اوليه كه روي مقدار  پرهشب

شود، با مشخصي آرد در اول دوره پرورش ريخته مي

شب داري بر نسبت جنسي نتاج درصد، اثر معني 95اطمينان 

 ,F=11.482, df=2بيد آرد در نسل بعد داشته است ) پره

5, P≤0.000( وزن آرد افزوده شده .)وزن( پس از دوره  5

داري بر درصد اثر معني 95مشخص زماني نيز با اطمينان 

 ,F=10.074بيد آرد داشته است ) پرهشبنسبت جنسي نتاج 

df=4, 5, P≤0.000 اثر متقابل وزن تخم اوليه و وزن آرد .)

در سطح  بيد آرد شب پرهشده روي نسبت جنسي نتاج اضافه

 ,F=9.243, df=8دار بوده است )درصد معني 95اطمينان 

5, P≤0.000.)  

با افزايش وزن تخم اوليه كه در محيط  ،به طور كلي

شده توسط پرورش قرار داده شده است، ميزان تخم گذاشته

 ,F=8.156)داشت دار معنيحشرات كامل نيز افزايش 

df=3, 5, P≤0.001) . ،شده توسط تخم گذاشتههمچنين

طور شده بهمل با باالتر رفتن وزن آرد اضافهحشرات كا

افزايش  (F=10.263, df=4, 5, P≤0.000داري )معني

 46/3)شده تخم گذاشتهتعداد (. باالترين 4 شكليافته است )

گرم تخم اوليه و  6/0توسط حشرات كامل در تيمار گرم( 

مقايسه . نتايج مشاهده شد شدهيلوگرم آرد افزودهيک ك

شده توسط ميانگين اثر وزن تخم اوليه بر وزن تخم گذاشته

بيشترين وزن تخم حشرات كامل نشان داد كه حشرات كامل 

در حالي كه تفاوت  ؛گرم تخم اوليه بوده است 6/0در تيمار 

گرم تخم اوليه( با  5/0و  4/0تيمارهاي ديگر )دو وزن 

داري نيكامل تفاوت معيكديگر از لحاظ وزن تخم حشرات 

 (.4)شكل اند نداشته

 زنوشده بر سه ميانگين اثر ميزان آرد افزودهنتايج مقاي

-ن داد كه بيشترين وزن تخم گذاشتهتخم حشرات كامل نشا

شده توسط حشرات كامل در حالتي مشاهده شده است كه 

شده است. هر  يک كيلوگرم آرد به محيط پرورش افزوده

شتري بوده است، ميزان تخم بيشده بيشتر چه ميزان آرد اضافه

توسط حشرات كامل حاصل از آن محيط پرورش گذاشته 

 (.4شده است )شكل 

 

 
شده توسط ه شده )راست( روي وزن تخم گذاشتهتاثير وزن تخم بيد آرد در شروع پرورش )چپ( و وزن آرد اضاف -4شكل 

 پره بيد آردشب حشرات كامل
Figure 4. Effect of egg weight at the beginning of rearing (left) and added flour weight (right) on 

weight of laid eggs by Anagasta kuehniella females 
Same letters on columns showed non-significant different by Tukey's test at P≤0.05 
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آرد  مقادير متفاوت مقادير مختلف تخم بيد آرد و افزودن زمانهمبيد آرد بعد از كاربرد  شدهتخم گذاشتهوزن ميانگين  -4جدول 

 در ميانه دوره به عنوان تغذيه تكميلي
Table 4. Mean weight of laid eggs of Anagasta kuehniella after simultaneous use of various egg 

amounts and adding various flour amounts in the middle of the rearing period as supplied food 

 Egg Weight (gr)    

0.6 0.5 0.4  Added flour 

Weight (kg) 
cb 77.2 cb 28.2 *c 85.1  0 

ab 3.2 cb 6.42 cb 8.22  0.25 
ab 23.3 cb 79.2 cb 47.2  0.5 
ab 62.3 ab 50.3 ab 16.3  0.75 

a 4.475  ab45.3 ba465.3  1 
* weights are in "gr" and different letters show significant different using Tukey's test P≤0.05. 

 

هاي كه روي محيط تجزيه واريانس اثر وزن تخم اوليه

شده توسط شده بر وزن تخم گذاشتهقرار دادهپرورش 

 95نشان داد كه وزن تخم اوليه، با اطمينان حشرات كامل 

اثر شده توسط حشرات كامل درصد، بر تخم گذاشته

 (.F=8.156, df=3, 5, P≤0.001داشته است )دار معني

وزن( پس از دوره مشخص زماني  5شده )وزن آرد افزوده

شده توسط حشرات درصد بر تخم گذاشته 95ا اطمينان نيز ب

 ,F=10.263, df=4, 5است ) داشتهاثر معنيدار كامل 

P≤0.000.) ل وزن تخم اوليه در حالي است كه اثر متقاب اين

شده توسط حشرات شده روي تخم گذاشتهو وزن آرد اضافه

دار نبوده است درصد معني 95كامل در سطح اطمينان 

(F=0.296, df=8, 5, P≤0.964.) 

 ريزيتخم ميزان (Safa et al., 2014) صفا و همكاران

 كيفيت به را آن و دانستند كامل حشره بدن وزن با مرتبط را

 نرخ بيشترين كه ايگونه به ؛دادند ارتباط بستر مغذي مواد

 به گندم، سبوس و گندم آرد رژيم به مربوط گذاري،تخم

 ارتباط ماده كامل حشرات بدن وزن با كه بود، 1:3 نسبت

غذايي  رژيم سه روي آرد بيد باروري بررسي در .داشت

 مذكور رژيم دو از تركيبي و نان هايخرده ذرت، آردشامل 

 شامل كه رژيميمشخص شد كه  يكسان هاينسبت با

 بيد ريزيتخم افزايش باعث باشد، گندم و ذرت تركيبات

. (Amaral Filho and Habib, 1990) شودمي آرد

 روي يافتهپرورش ماده حشرات باروري قدرت ،همچنين

 با .است شده گزارش گندم سبوس از بيشتر گندم كامل آرد

 هنوز ،يبيترك ييغذا يهاميرژ يرو مطالعه وجود

 آرد از ياصل ييغذا ماده عنوان به يداخل دكنندگانيتول

 ليدل نيهم به. كننديم استفاده پرورش بستر عنوان به گندم

 مشخص يبرا و ييغذا ماده نيا بر تمركز با حاضر شيآزما

 .گرفت انجام آن نهيبه حجم نمودن

 

 گیری کلینتیجه

 اضافه آرد وزن افزايش با كه شد مشخص نهايت در

 افزايش كامل حشرات توسط شدهگذاشته تخم ميزان شده،

 وزن افزايش با كه دليل اين به احتماالً. است يافته داريمعني

. بود خواهند بيشتر وزن با و تردرشت الروها غذايي، منبع

 وجود به را تردرشت ماده و نر حشرات تردرشت الروهاي

 بيشتري تخمدان حجم تربزرگ ماده حشرات. آورندمي

 تريدرشت حتي و بيشتر هايتخم كه است طبيعي و داشته

 خواهد بيشتر حشرات اين تخم وزن ،نتيجه در و باشند داشته

 نظر به منطقي كامالً زمينه اين در حاضر آزمايش نتايج .شد

 روندي ماده حشرات در تخم توليد روند زيرا. رسدمي

 بهتري تغذيه كه حشراتي است طبيعي و بوده برانرژي

 وزن و كنندمي طي تريبهينه شكل به را روند اين اند،داشته

 روي كه بود خواهد حشراتي از بيش هاآن تخم تعداد و

 هيتغذ از استفاده هيتوج. اندكرده تغذيه محدود غذايي منابع

 دكنندگانيتول كه بود نيا پرورش دوره اواسط در يليتكم

همچون  يليبه دال كشور، يهاوميآرد در انسكتار ديالرو ب

 اي ييايباكتر ،يروسيو يهايماريبستر پرورش به ب يآلودگ

 شروع در كه دهنديم حيترج( Acarus siroكنه آرد )
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 عدم صورت در و كنند استفاده يكمتر هيتغذ منبع دوره،

 و الروها اندازه به توجه با دوره اواسط در ،بستر يآلودگ

به طور  .ندينما اضافه را يليتكم هيتغذ ها،آن ييغذا يازهاين

نتايج آزمايش حاضر نشان داد كه براي پرورش بهينه  ،كلي

الرو بيد آرد در انسكتاريوم ها، بهترين ميزان تخم براي 

كيلوگرم بستر پرورش، حدود  2شروع پرورش روي حدود 

نتايج تحقيق حاضر بر اهميت  ،گرم است. همچنين 5/0-4/0

افزودن تغذيه تكميلي در ميان دوره تاكيد كرده و ميزان 

 كند. ميكيلوگرم برآورد  8/0-1آن را حدود  مناسب
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Abstract 

Mediterranean flour moth Anagasta kuehniella (Zeller) is considered as one of the hosts that used 

for mass rearing of Habrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae). In this research effects of five 

amounts of flour moth eggs (0.4, 0.5, 6.0, 0.7 and 0.8 gr) on a constant diet (1.5 kg of wheat flour and 

0.5 kg of rice bran) and five amount of wheat flour that added as second feeding at the mid of rearing 

period (0, 0.25, 0.5 0.75 and 1 kg) were investigated on some larval morphological characteristics and 

sex ratio and fertility of adults moths. Results showed that maximum weight of 100 larvae (3.35 gr), 

was obtained in minimum amount of egg weight (0.4 gr) and maximum secondary feeding (1 kg). 

While, maximum total larvae weight in a treatment (254 gr), was recorded in 0.8 gr egg weight and 1 

kg flour weight as secondary feeding. Also highest female/male sex ratio (1.29: 1) observed in 0.5 gr 

egg weight and zero secondary feeding. On the other hand, bigger larvae that reared on higher amount 

of flour, laid higher amount of eggs and their eggs were heavier too. According to results, for the best 

outcome in flour moth rearing in insectarium it would be suggested that at the beginning 0.4-0.5 gr of 

insect eggs should be added to 2 kg of rearing media and after that 0.8-1 kg of wheat flour should be 

added to this diet at the mid of rearing period.  
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