
 1393، 2، شماره 27جلد                                      )                                                 زيست شناسي ايرانمجله (مجله پژوهشهاي جانوري 

207 

 :Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidopteraپره خرنوبشب هاي زيستيويژگي

Pyralidae) روي دو رقم تجاري پسته و غذاي مصنوعي  
 2علي جعفري ندوشن و *1، جالل جاللي سندي1نعيمه تيموري

  رشت، دانشگاه گيالن، دانشكده كشاورزي، گروه گياه پزشكي 1
 رمركز تحقيقات انار كشو يزد، 2

 1/9/91 :تاريخ پذيرش   10/10/90 :تاريخ دريافت

  چكيده

يكي از آفات جدي انار در ايران Ectomyielois ceratoniae ( Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) پره خرنوب شب
هاي ويژگي. هاي خشك در انبار مشاهده شده استها و ميوهچنين روي تعداد زيادي از ميوهاين حشره هم. است

 70±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  30±1در شرايط دمايي (Ectomyielois ceratoniae) پره خرنوب شبستي زي
و غذاي ) قوچياكبري و كله(ساعت تاريكي روي دو رقم تجاري پسته  8ساعت روشنايي و  16و دوره نوري  درصد

-ترين آن مربوط به پسته كلهوالنيمربوط به غذاي مصنوعي و ط الروترين دوره رشدي كوتاه. بررسي شدمصنوعي 

مثل و نرخ بيشترين مقادير نرخ ذاتي افزايش جمعيت، نرخ متناهي افزايش جمعيت، نرخ خالص توليد  .بودقوچي 
اين پارامترها در غذاي مصنوعي به . مثل در حشرات پرورش يافته روي غذاي مصنوعي مشاهده شدناخالص توليد

ماده به / تخم 02/95± 09/2نتاج ماده و  94/58 ± 44/10، - 1روز 1 /151 ±0075/0 ،- 1روز 1407/0±0064/0ترتيب 
قوچي به ترتيب متوسط مدت زمان يك نسل آفت روي سه ميزبان غذاي مصنوعي، پسته اكبري و پسته كله. دست آمد

كوتاهتر، غذاي مصنوعي به دليل دوره زندگي . روز محاسبه شد 1/33 ± 27/0و  92/31 ± 21/0، 05/29 33/0±
اين اطالعات اشاره به نقش ميزبان . شودتري براي آفت محسوب ميدرصد باالتر بقا و مقدار تخم بيشتر ميزبان مناسب

  .در افزايش جمعيت آفت دارد

  پسته، دموگرافي،  Ectomyelois ceratoniae: كليدي هايواژه
  jjalali@guilan.ac.ir: يپست الكترونيك،  09113309574: نويسنده مسئول، تلفن*

  مقدمه
متعلق به تيره سماق  )Pistacia vera L( درخت پسته اهلي

)Anacardiaceae( جنس . استPistaciae  گونه  11داراي
. كننداست كه همگي از خود، تربانتين يا سقز ترشح مي

). 1( ستندگياهان اين تيره به صورت درخت يا درختچه ه
هاي مختلف اين درخت حمله آفات متنوعي به قسمت

كنند و به ريشه، تنه، سرشاخه، برگ و ميوه آن صدمه  مي
هاي اي به خوشه، ميوه و دانهدر بين آنها عدهو  زنند مي

پسته از ابتداي تشكيل تا رسيدن كامل و حتي پس از 
زنند و گروهي به طور عمده برداشت در انبار خسارت مي

كنند، اين گروه به اصطالح به نام از مغز پسته تغذيه مي
 ،يكي از اين آفات .خوار معروفندخوار، مغزخوار و دانهميوه
اين آفت در ايران بيشتر با نام  .باشدپره خرنوب ميشب

پره خرنوب شب .شودكرم گلوگاه انار شناخته مي
)Ectomyielois ceratoniae ( Zeller) (Lepidoptera: 
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Pyralidae روي پسته هم در طبيعت، هنگام رسيدن ،
هاي قابل داري، زيانمحصول و هم در انبار در مدت نگه

 Rice ).3(سازد توجهي وارد مي  Halperinو  (1987)

- به ترتيب از كاليفرنيا و فلسطين دو گونه شب (1986)

 Ectomyeloisو  Apomyelois transitella (Walker)پره

ceratoniae (Zeller)  را كه از مغز پسته در مناطق ياد شده
 .كردند كنند گزارشتغذيه مي

در ميوه پسته الرو قادر به تغذيه از پوسته نرم پسته به دليل  
باشد و رشد و نمو الروها وجود مواد صمغي و فنولي نمي

از جمله . باشدوابسته به دستيابي آنها به مغز پسته مي
ات و خرما نيز ذكر شده هاي ديگر اين آفت مركبميزبان
و پسته ) 2(پره روي انجير فعاليت اين شبهمچنين  ،است

گذراني حشره در زمستان. در ايران گزارش شده است) 3(
هاي سنين مختلف در داخل طبيعت به صورت الرو

حشرات در رفسنجان  ).3( شودهاي پسته انجام مي دانه
از روي كامل از اواخر فروردين در طبيعت شروع به پرو

گذاري هاي بهاره كرده و روي آنها از جمله انار تخمميزبان
  ).3(كنند مي

ي ئميوه پسته قبل از مغزدار شدن و مساعد شدن پوسته رو
گيرد به عبارت ديگر اين مورد حمله اين حشره قرار نمي

حشره در فصل بهار و ابتداي تابستان روي ميزبان يا 
ما با فراهم شدن شرايط، برد اهاي ديگر به سر ميميزبان

دهد زندگي خود را روي ميوه پسته شروع و ادامه مي
هايي كه در آن تركيدگي وجود دارد هريزي در ميو تخم

تمامي مراحل تكاملي آفت درون شودو سپس انجام مي
با توجه به اينكه ميزان جمعيت حشره  .گيردميوه انجام مي

تان در مقدار روي ميزبان واسط در بهار و اوايل تابس
هاي پسته در زمان رسيدن مؤثر است لذا از بين آلودگي دانه

بردن آفت در ميزبان هاي واسط به كاهش آلودگي در ميوه 
مثال در ميزبان واسطي چون ن كند به عنواپسته كمك مي

انهدام ، )پرچم(ريزي آفت با از بين بردن محل تخم انار
 رهاي تريكوگراماهاي آلوده و يا استفاده از زنبوميوه

(Trichogramma sp.) توان تا حدودي موجب كاهش مي
بنابراين ميزان آلودگي در ميزبان واسط و  .شدجمعيت آفت 

هاي پسته از عوامل وجود تركيدگي در پوسته روئي دانه
  ).3(باشد هاي پسته ميعمده استقرار اين حشره در باغ

يي رشد جمعيت گيري تواناپارامترهاي جمعيتي براي اندازه
اين . يك گونه در شرايط خاص حائز اهميت هستند

هاي نرخ رشد جمعيت پارامترها همچنين به عنوان شاخص
در پاسخ به شرايط انتخابي و شرايط اقليمي براي ارزيابي 

ر يك منطقه جديد مورد دفت آتوانايي رشد جمعيت يك 
اي هاي زندگي برايجاد جدول). 18(گيرند استفاده قرار مي
مناسب هستند هاي مرتبط با توانايي رشد مطالعه ديناميك

هاي دموگرافيك ناميده كه همچنين به عنوان پارامتر
هاي مثل ابزارهاي زندگي و توليدجدول). 7و  6(شوند  مي

قوي براي تجزيه و تحليل و درك تأثير يك عامل خارجي 
روي رشد، بقا، توليدمثل و نرخ افزايش جمعيت يك 

  ).13و  5(هستند حشره 

در  جامعي مطالعاتتاكنون كه  دهدنشان ميبررسي منابع 
اكبري و زمينه دموگرافي اين حشره روي ارقام تجاري 

و از  صورت نگرفته استوغذاي مصنوعي  قوچيكله
آنجايي كه الزمه تحقيق در زمينه كنترل اين آفت پرورش 

يق باشد لذا در تحقانبوه آن در شرايط آزمايشگاهي مي
  .قرار گرفت ارزيابيهاي ذكر شده مورد حاضر بررسي

  مواد و روشها
از هاي انار آلوده ميوه: و پرورش آوري نمونهجمع

آوري و به هاي مركز تحقيقات كشاورزي يزد جمعانارستان
هاي آلوده سپس الروها از درون ميوه. آزمايشگاه منتقل شد

- ي و كلهاكبر( هاي مختلفميزبانجداسازي شدند و روي 

به صورت جداگانه در ظروف  )قوچي وغذاي مصنوعي
پس از  .متر قرار گرفتندسانتي 13×30×20پرورش به ابعاد 

سپري شدن سه نسل در آزمايشگاه، حشرات پرورش يافته 
روي هر كدام از ارقام پسته و غذاي مصنوعي به طور 
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ها تفريخ گيري شدند و اجازه داده شد تا تخمجداگانه تخم
 30±1(ها داخل اتاق دماي ثابت تمامي آزمايش. دشون

و دوره نوري  درصد 70±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 
  .انجام شد) ساعت تاريكي 8ساعت روشنايي و  16

 رژيم غذايي مصنوعي: آماده سازي غذاي مصنوعي
با اعمال  Gothilf (1968)بر اساس روش  استفاده شده

 1گرم، مخمر  72د آر :به صورت زير تهيه شدتغييراتي 
، اين سيسي 5گرم، آب  12گرم، عسل  10گرم، گليسيرين 

 .مواد توسط مخلوط كن با هم مخلوط شدند

دار عدد ظرف درپوش 150تعداد : تعيين جدول زندگي
متر انتخاب شد كه سانتي 5×7× 5/3پالستيكي به ابعاد 

ها جهت تهويه مناسب تعدادي سوراخ ريز روي درپوش
در ادامه مقدار معيني پسته و غذاي مصنوعي . تعبيه شد

در هر . براي هر تيمار وزن و درون ظرف قرار داده شد
ظرف يك عدد الرو سن يك گذاشته شد و ظروف حاوي 
حشرات از مرحله تخم تا پايان عمر حشرات كامل به 
. صورت روزانه به طور دقيق مورد بررسي قرار گرفت

مانده كپسول سر تعيين تعداد سنين الروي با مشاهده باقي
حاصل پس از تعيين جنسيت و شمارش  هايشب پره. شد

ساعت بعد به  24گيري منتقل و در هاي جفتبه قفس
اين ظروف شامل يك . گيري انتقال داده شدندظروف تخم

متر كه كف آن با پارچه پوشيده سانتي 9ظرف پتري به قطر 
-با سوراخ مترسانتي 8شده و يك كاسه پالستيكي به قطر 

ها روزانه تا زمان مرگ تعداد تخم .هايي براي تهويه بود
داري به منظور تعيين تعداد و نگه شد حشره ماده شمارش

در طول دوره . هاي بارور و نابارور صورت گرفتتخم
 تغذيههاي آغشته به آب براي پنبهگيري رلپرورش و تخم

  .ها در نظر گرفته شدپرهشب
جدول زندگي اين  ،هاي مطالعات زيستيهبا استناد به داد

اي جنس و بر اساس يك برنامه رايانه حشره به روش دو
(TWOSEX-MSChart) )9 (و تغييرات روزانه  ،تهيه شد

براي هر يك از مراحل رشدي به طور جداگانه روي سه 
در اين بررسي نرخ توليدمثل  .ميزبان در نظر گرفته شد

به وسيله ماده توليد  تعداد نسل ماده كه) R0(خالص 
كه به عنوان ) rm(شود، نرخ ذاتي افزايش جمعيت  مي

ظرفيت كامل . هاي توليد شده در روز استتعداد ماده
كه به معني تعداد دوراني است كه يك جمعيت ) λ(افزايش

متوسط مدت زمان يك  .دهددر واحد خود را افزايش مي
زماني  مدت "كه بنا به تعريف عبارت است از  (T)نسل 

كه يك جمعيت نياز دارد كه به اندازه نرخ خالص توليدمثل 
، كه بنا به تعريف فيشر (Vij)مقدار توليد مثل  ."افزايش يابد

رود توسط يك  تعداد نتاجي كه انتظار مي"عبارت است از 
در باقي مانده عمرش    jو در مرحله رشدي iفرد در سن 

ليد مثل، معيار ويژه يا به عبارت ديگر مقدار تو "شود توليد 
هاي  سني است كه مشاركت نسبي هر گروه سني را با نسل

مرحله - نرخ هاي بقاي ويژه سن و) 10(كند  آينده بيان مي
)Sxj(سن -، باروري ويژه مرحله)FXJ( نرخ بقاي ويژه  و

ها تجزيه و تحليل داده. مورد ارزيابي قرار گرفت) Ix(نسل
 SAS (Version 9.00 (Ts M0))افزار با استفاده از نرم

ها بر اساس آزمون توكي مقايسه ميانگين .انجام شد )17(
براي ترسيم نمودارها از  .درصد انجام پذيرفت 5در سطح 

  .استفاده شد Excelافزار نرم
  نتايج و بحث

در اين بررسي تأثير دو رقم تجاري پسته و رژيم غذايي 
، سن الروي 5تخم، (مصنوعي بر مراحل مختلف رشدي 

پره هاي حشره كامل شبو فعاليت) شفيره، حشره كامل
نتايج حاصله نشان داد . خرنوب مورد بررسي قرار گرفت

پره خرنوب در رژيم مراحل دوران رشدي شب بيشتر
چنين هم .تر از دو رقم ديگر استغذايي مصنوعي كوتاه

داري مطالعه حاضر نشان داد رقم گياه ميزبان تأثير معني
پره خرنوب ندارد ره انكوباسيون تخم در شبروي طول دو

و همكاران  نوروزيو ) 1371(هاي مهرنژاد يافته كه با
ي الروي بين طول دوره .)16و 3( مطابقت داشت) 2008(

 دار مشاهده شددر سه ميزبان مورد مطالعه تفاوت معني
)P<0.05.(  نوروزي و همكاران)اثر رژيم غذايي بر ) 2008
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را مطالعه و گزارش كردند كه اين زمان  طول دوره الروي
پره خرنوب روي چهار ميزبان انار، انجير، خرما و در شب

بر اساس نتايج . )16(داري متفاوت استپسته به طور معني
تحقيق حاضر، طول دوره شفيرگي در سه ميزبان مورد 

نوروزي و  .دار نيستكه معني مطالعه تفاوت اندكي دارد
عنوان كردند كه طول دوره شفيرگي  نيز )2008(همكاران 

پره خرنوب پرورش يافته روي چهار در الروهاي شب
 ).P>0.05( داري ندارندميزبان رژيم غذايي تفاوت معني

نر در نتايج اين تحقيق نشان داد طول زندگي حشره كامل 

دار نيست سه ميزبان مورد مطالعه داراي تفاوت معني
)P>0.05 .(ده بين پسته اكبري و اما در حشره كامل ما

قوچي دار است اما پسته كلهغذاي مصنوعي تفاوت معني
مقايسه طول زندگي  .دار نداردبا دو ميزبان تفاوت معني

رژيم غذايي نشان داد كه تفاوت  4حشره كامل روي 
). 15(داري در طول عمر حشرات كامل وجود ندارد  معني

نسل  Ectomyelois ceratoniaeنتايج مطالعه زيست شناسي
در شرايط آزمايشگاهي روي دو رقم پسته و غذاي  سوم

  .آورده شده است 1 مصنوعي در جدول
  

درجه  30±1پره خرنوب پرورش يافته روي سه ميزبان مصنوعي، پسته اكبري و پسته كله قوچي در دماي طول دوره مراحل رشدي شب  -1جدول 
  .ساعت تاريكي 8عت روشنايي و سا 16درصدو دوره نوري  70±5سلسيوس، رطوبت نسبي 

 پسته كله قوچي  پسته اكبري  غذاي مصنوعي  پارامترهاي زيستي
48/3 ± 071/0 a  36/3 ± 069/0 ab  200/3 ± 057/0 b  )روز(طول دوره انكوباسيون   

88/3 ± 046/0 a  84/3 ± 052/0 a 34/3 ± 068/0 b )روز(طول دوره سن اول الروي   

68/3 ± 067/0 a  26/3 ± 063/0 b  58/2 ± 071/0 c  )روز(ه سن دوم الروي طول دور  

82/3 ± 055/0 b  76/3 ± 061/0 a  44/3 ± 071/0 a  )روز(طول دوره سوم الروي   

78/4 ± 059/0 a  18/4 ± 055/0 b  38/3 ± 069/0 c  )روز(طول دوره چهارم الروي   

22/4 ± 059/0 a  16/4 ± 06/0 a  44/3 ± 071/0 b  )روز(طول دوره پنجم الروي   

4/20 ± 14/0 a  18/19 ± 97/0 b  4/16 ± 19/0 c  )روز(روي طول دوران ال  

1a  1a  1a  )روز(طول دوره مرحله پيش شفيرگي  

34/5 ± 068/0 a  54/5 ± 091/0 a  58/5 ± 076/0 a )روز(طول دوره مرحله شفيرگي   

80/4 ± 071/0 ab  68/4 ± 075/0 b  00/5 ± 057/0 a  )روز(طول زندگي حشره كامل ماده  

40/4 ± 068/0 a  57/4 ± 071/0 a  66/4 a± 062/0 a  )روز(طول زندگي حشره كامل نر   

  .درصد مي باشند 5وف غير مشترك داراي تفاوت معني دار در سطح حر
  
  

 30±1قوچي در دماي پرورش يافته روي سه ميزبان غذاي مصنوعي، پسته اكبري و پسته كلهپره خرنوب پارامترهاي جمعيت پايدار شب -2جدول 
  .ريكيساعت تا 8ساعت روشنايي و  16درصدو دوره نوري  70±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 

 پسته کله قوچی پسته اکبری غذای مصنوعی  پارامترهاي جمعيت
1126/0 ± 0054/0 b  1261/0 ± 0052/0 ab  1407/0 ± 0064/0 a   نرخ ذاتي افزايش جمعيت
122/1 ± 0057/0 b  1352/1 ± 0058/0 b  151/1 ± 0075/0 a   نرخ متناهي افزايش جمعيت

61/62 ± 903/1 c  42/73 ± 67/2 b  02/95 ± 09/2 a   نرخ ناخالص توليدمثل
86/40 ± 19/7 a  24/55 ± 98/8 a  94/58 ± 44/10 a   نرخ خالص توليدمثل
1/33 ± 27/0 c  92/31 ± 21/0 b  05/29 ± 33/0 a   متوسط مدت زمان يك نسل

  درصد مي باشند 5حروف غير مشترك داراي تفاوت معني دار در سطح 
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درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  30±1در دماي  پره خرنوب پرورش يافته روي غذاي مصنوعيمرحله رشدي شب-منحني نرخ بقاي ويژه سن -1شكل 

  .ساعت تاريكي 8ساعت روشنايي و  16درصدو دوره نوري  5±70
  

  
درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  30±1پره خرنوب پرورش يافته روي پسته اكبري در دماي مرحله رشدي شب-منحني نرخ بقاي ويژه سن -2شكل 

  .ساعت تاريكي 8ساعت روشنايي و  16درصدو دوره نوري  5±70
  

با استفاده  Ectomyelois ceratoniae تحليل دموگرافيك
درك پارامترهاي : )Chi and Liu (1985))8از روش 

هاي مديريت  دموگرافي يك آفت براي توسعه استراتژي

اين پارامترها نرخ رشد . تلفيقي آفات ضروري است
فت را در نسل كنوني و بعدي فراهم جمعيت يك حشره آ

  ).11(كنند  مي
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درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  30±1قوچي در دماي پره خرنوب پرورش يافته روي پسته كلهمرحله رشدي شب-منحني نرخ بقاي ويژه سن -3شكل 

 .ساعت تاريكي 8ساعت روشنايي و  16درصدو دوره نوري  5±70

  
درجه سلسيوس، رطوبت  30±1پره خرنوب پرورش يافته روي غذاي مصنوعي در دماي شبمرحله رشدي -ه سنزندگي ويژبه منحني اميد  -4شكل 

 .ساعت تاريكي 8ساعت روشنايي و  16درصدو دوره نوري  70±5نسبي 

 
سيوس، رطوبت درجه سل 30±1پره خرنوب پرورش يافته روي پسته اكبري در دماي شبمرحله رشدي -منحني اميد به زندگي ويژه سن -5شكل 

   .ساعت تاريكي 8ساعت روشنايي و  16درصدو دوره نوري  70±5نسبي 
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محققين زيادي به بررسي اثر رقم گياه ميزبان روي 
عوامل مختلفي از قبيل . اندپارامترهاي دموگرافي پرداخته

اي مواد فرار گياهي، مورفولوژي ميزبان و كيفيت تغذيه
در  ).19( اثرگذارندميزبان روي پارامترهاي رشد جمعيت 

ي حاضر مشخص شد كه نوع ميزبان روي مطالعه
نرخ . پره خرنوب تأثير داردپارامترهاي جمعيتي شب

، تعداد افراد ماده متولد شده از هر (R0)مثل خالص توليد
مير افراد ماده در هر وفرد ماده را با در نظر گرفتن مرگ

پره براي شبمقدار اين پارامتر . دهدمرحله سني نشان مي
- پرورش يافته روي غذاي مصنوعي، پسته اكبري و كله

مثل بيان نرخ خالص توليد. آمده است 2 قوچي در جدول
  .كننده نرخ رشد هر نسل از جمعيت است

 mxاز حاصل جمع ستون  ،(GRR)مثل نرخ ناخالص توليد
  آيد كه مقدار آن برايبه دست مي

Ectomyelois  ceratoniae  روي سه ميزبان پرورش يافته
نرخ ذاتي  .آورده شده است 2مورد بررسي در جدول 

نرخ رشد سرانه جمعيت بوده كه  ،(rm)افزايش جمعيت 
پره خرنوب پرورش يافته روي غذاي مقدار آن براي شب

بيان  2قوچي در جدول مصنوعي، پسته اكبري و پسته كله
) λ( نرخ متناهي افزايش جمعيت مقدار پارامتر .شده است

ارائه شده  2هاي مذكور برآورد و در جدول راي ميزبانب
است نتيجه 1بيشتر از  λبا توجه به اينكه مقدار . است
شود كه ميزان جمعيت با گذشت زمان افزايش  مي گيري
 (T)متوسط مدت زمان يك نسل مقدار پارامتر  .يابد مي

پره پرورش يافته روي غذاي مصنوعي، پسته براي شب
در . آورده شده است 2در جدول  قوچيكلهاكبري و پسته 

مقدار نرخ ذاتي ) 2008(مطالعه نوروزي و همكاران 
، انجير و خرما به ترتيب پستهانار، افزايش جمعيت در 

و  0032/0±055/0، 003/0±100/0 ،013/0±107/0
روز به دست آمد كه بيشترين مقادير  002/0±018/0

متناهي افزايش مقادير نرخ . مربوط به انار و پسته بود
جمعيت و نرخ خالص توليدمثل نيز در پسته و انار بيش از 

داد انار و پسته كه نشان مي .دو ميزبان ديگر گزارش شد

تري براي رشد نسبت به خرما و انجير، منابع غذايي مناسب
بر اساس نتايج ني و ). 15(باشند پره ميجمعيت شب

عيت، نرخ مقادير نرخ ذاتي افزايش جم) 2008(پرينگ 
پره متناهي افزايش جمعيت و نرخ خالص توليد مثل شب

 Ectomyelois خرنوب ceratoniae  روي خرماي رسيده
/ تخم 1/38روز و  0972/1روز،  0928/0: به ترتيب) تمر(

اين مقادير نسبت به نتايج مربوط . روز به دست آمد/ ماده
به حشرات پرورش يافته روي دو مرحله كيمري و خالل 

  .)14( ا كمتر بودخرم

در سن  (ex)زندگي به ترين توابع زندگي، اميد يكي از مهم
x در مرحله تخم . باشدمي(e0) پره اميد زندگي براي شب

- پرورش يافته روي غذاي مصنوعي، پسته اكبري و كله

و .روز است 76/34و  72/33، 76/30  ترتيبقوچي به
شود يسپس به آهستگي از ميزان اميد زندگي كاسته م

 ).6الي  1 هايشكل(

، براي اولين بار توسط فيشر در سال (Vij)مقدار توليدمثل 
هاي تكاملي و  ارائه شد و سپس توسط اكولوژيست 1930

 محققين ژنتيك به مفهوم نظري مورد استفاده قرار گرفت

دهد كه در نتايج براي گروه مورد مطالعه نشان مي). 6(
باشد و اوج مي 22ز روز غذاي مصنوعي شروع توليدمثل ا

. رسدبه پايان مي 35است و در روز  27آن مربوط به روز 
شود و در شروع مي 26ريزي از روز در پسته اكبري تخم

. شودتمام مي 36و در روز  ،رسدبه اوج خود مي 29روز 
است در روز  27ريزي روز قوچي شروع تخمدر پسته كله

رسد مي به پايان 37رسد و در روز به اوج خود مي 30
  ).9الي  7هاي شكل(

پره پرورش يافته روي براي شب (lx)در بررسي تابع بقا 
يك از مراحل وميري در هيچگونه مرگسه ميزبان هيچ

در مرحله حشره كامل يعني از روز . زندگي مشاهده نشد
تدريج ظهور تا پايان عمر ميزان بقا همراه با افزايش سن، به

بنابراين تابع بقا يك تابع نزولي يكنواخت  .يابدكاهش مي
   ).3الي  1هاي شكل(است 
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درجه سلسيوس، رطوبت  30±1قوچي در دماي پره خرنوب پرورش يافته روي پسته كلهشبمرحله رشدي -منحني اميد به زندگي ويژه سن -6شكل 

  .ساعت تاريكي 8ساعت روشنايي و  16درصدو دوره نوري  70±5نسبي 

  
درجه سلسيوس،  30±1پره خرنوب پرورش يافته روي غذاي مصنوعي در دماي شبمرحله رشدي -منحني ميزان توليد مثل ويژه سن -7شكل 

 .ساعت تاريكي 8ساعت روشنايي و  16درصدو دوره نوري  70±5رطوبت نسبي 

 
درجه سلسيوس، رطوبت  30±1ه اكبري در دماي پره خرنوب پرورش يافته روي پستشبمرحله رشدي -منحني ميزان توليد مثل ويژه سن -8شكل 

  .ساعت تاريكي 8ساعت روشنايي و  16درصدو دوره نوري  70±5نسبي 
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ومير، توصيف گرافيكي آن ترين توصيف از مرگساده
در برابر سن ترسيم شود، منحني بقا  (lx)باشد، اگر بقا  مي

شود كه شكل اين منحني رابطه بين توزيع مرگ حاصل مي
  ).18( دهدرا نشان ميبا سن 

احتمال بقاء افراد (Sij) مرحله رشدي - نرخ بقاي ويژه سن
نشان j  و مرحله رشدي  iتازه متولد شده را در سن 

اين پارامتر نه تنها توصيف كاملي از بقاء است . دهد مي
بلكه تمايز مراحل رشدي و نرخ متنوع رشد و نمو را نيز 

تنوع در نرخ هاي رشد  Sij با توجه به اينكه . دهد نشان مي
و نمو در ميان افراد را در نظر مي گيرد، ما را قادر 

سازد، تا همپوشاني بين مراحل رشدي را توصيف كنيم  مي
مرحله -باروري ويژه سن ،(lx) سن –نرخ بقاي ويژه ). 4(

و  (mx)سن - باروري ويژه ،(fx9)رشدي حشرات ماده 
رش يافته پره خرنوب پروشب (lxmx)سن -آبستني ويژه

قوچي در روي غذاي مصنوعي، پسته اكبري و پسته كله
  .نشان داده شده است 12الي  10هاي شكل

 
درجه سلسيوس، رطوبت  30±1قوچي در دماي پره خرنوب پرورش يافته روي پسته كلهشبمرحله رشدي -منحني ميزان توليد مثل ويژه سن -9شكل 

  .ساعت تاريكي 8نايي و ساعت روش 16درصدو دوره نوري  70±5نسبي 

 
 (lxmx)سن -و آبستني ويژه (mx)سن - باروري ويژه ،(fx9)مرحله رشدي حشرات ماده -باروري ويژه سن ،(lx) سن –نرخ بقاي ويژه  -10شكل 

 8ايي و ساعت روشن 16درصدو دوره نوري  70±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  30±1پره خرنوب پرورش يافته روي غذاي مصنوعي در دماي شب
  .ساعت تاريكي
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 (lxmx)سن -و آبستني ويژه (mx)سن - باروري ويژه ،(fx9)مرحله رشدي حشرات ماده -، باروري ويژه سن(lx) سن –نرخ بقاي ويژه  -11شكل 
 8ي و ساعت روشناي 16درصدو دوره نوري  70±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  ٣٠±1پره خرنوب پرورش يافته روي پسته اكبري در دماي شب

  .ساعت تاريكي
  

  
 (lxmx)سن -و آبستني ويژه (mx)سن - ، باروري ويژه(fx9)مرحله رشدي حشرات ماده -باروري ويژه سن ،(lx) سن –نرخ بقاي ويژه  -12شكل 

 8ايي و ساعت روشن 16درصدو دوره نوري  70±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  30±1قوچي در دماي پره خرنوب پرورش يافته روي پسته كلهشب
  .ساعت تاريكي

  

سن احتمال بقا يك فرد تازه متولد شده تا -نرخ بقاي ويژه
است و با ادغام همه افراد هر دو جنس محاسبه  xسن 
هاي ارائه تر منحنيشكل ساده lxدر واقع منحني . شود مي

بر اساس سن  mxمنحني . است 3و  2، 1هاي شده در شكل

، در ابتداي عمر (lx)بقاء درصد . بعد از تولد رسم شده است
حشره بيشترين مقدار را داشته و با افزايش سن رو به 

   .گذاردكاهش مي

  منابع
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Biological Characteristics of carob moth Ectomyelois ceratoniae 
(Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) on two commercial pistachio 

cultivars and artificial diet. 
Teimouri N.1, Jalali Sendi J.1 and Jafari Nodooshan A.2 

1 Plant Protection Dept., University of Guilan, Rasht, I.R. of Iran 
2 Pomegranate Research Centre of Iran, Yazd, I.R. of Iran 

Abstract 

The carob moth, , Ectomyelois ceratoniae ( Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) is a serious 
pest of pomegranate in Iran and a well known pest of many fruits from a wide range of 
plant families as well as dried fruits during storage. Biological characteristics of carob 
moth Ectomyelois ceratoniae was studied in a growth chamber at 30±1 ̊C  , relative 
humidity of 70±5% and a photoperiod of 16:8 (L:D) hours on two commercial Pistachio 
cultivars and an artificial diet. The shortest larval developmental time belonged to 
artificial diet and the longest period was on  Kalequchi cultivar. The  highest rate of the 
intrinsic rate of increase (rm), finite rate of increase, net reproductive rate (R0) and gross 
reproductive rate were observed on artificial diet. These parameters were 
0.1407±0.0064 d-1, 1.151±0.0075 d-1, 58.94±10.44 female offspring and 95.02±2.09 
eggs/female on artificial diet respectively. Mean generation time on artificial diet, 
Akbari and Kalequchi cultivars were calculated 29.05±0.33, 31.92±0.21 and 33.1±0.27 
days, respectively. Artificial diet proved to be the most suitable hosts for E. ceratoniae 
because of shorter developmental period, higher percentage of survival and higher 
number of eggs. The data point to the role of host in increasing local E. ceratoniae 
populations. 
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