
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 تحقيقات آفات گياهي

78- 87 (:4)6-5731  

 

  Nysius cymoides (Spinola) (Hem.: Lygaeidae)نجدول زندگی دوجنسی س

 در شرایط آزمایشگاهیهای مختلف نوری در دوره
 

 3حسین صبوریو  1، رضا حسینی2، جعفر محقق نیشابوری1، احد صحراگرد*3و  1مهدی مالشاهی
سازمان تحقيقات، پزشکي کشور، موسسه تحقيقات گياه -2دانشگاه گيالن، رشت، ایران،  کشاورزی، دانشکده علوم ،پزشکيگروه گياه -5

 اه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایراندانشگ ،گروه توليدات گياهي -7تهران، ایران، آموزش و ترویج کشاورزی، 

 

 (27/55/31: تاریخ پذیرش 55/8/34: تاریخ دریافت)

 

 چکیده

در  .ندسته ترین معيارمناسب ایجمعيت نسبت به شرایط محيطي وتغذیهیک سازگاری  ةبرای مقایس های جدول زندگيشاخص

 24±5دمای )در شرایط آزمایشگاهي ( روشنایي: تاریکي)ساعت  56: 7و  52: 52، 7:56این پژوهش اثرات سه دوره نوری مختلف 

نتایج به دست آمده . مطالعه شد Nysius cymoidesي سن بر پارامترهای جدول زندگ( درصد 61±1سلسيوس و رطوبت نسبي  ةدرج

 56 ساعت روشنایي نسبت به تيمار 7و  52نوری تيمارهای در نابالغ دوره طول . بر اساس نظریه جدول زندگي دوجنسي ارزیابي شد

، (TPOP)تخمگذاری  قبل از طول دوره ، مجموع(APOP)حشرات کامل  های قبل از تخمگذاریدوره. تر بودکوتاهساعت روشنایي 

 5/51)و کمترین ( تخم 8/16)بيشترین . داری نشان دادندنوری اختالف معنيتيمار باروری و طول عمر حشرات کامل در سه  ميانگين

ساعت روشنایي نرخ ذاتي افزایش  56و  52، 7در تيمارهای . ساعت روشنایي بود 7و  52 تيمارهای ترتيب دربه زادآوری (تخم

، 12/2±12/1ترتيب به  (R0)نرخ خالص توليد مثلو ( بر روز) 173/1±117/1و  144/1±117/1، 155/1±114/1ترتيب هب  (r)جمعيت

و  26/5±55/16 ،17/5±56/18، (T)ميانگين طول یک نسل . دست آمدبه( فردبر ماده نتاج) 45/55±52/2و  61/2±12/57

 52در  (Rx)و نرخ توليدمثل تجمعي  (sxj)، نرخ بقا (exj)اميد زندگي . بودساعت روشنایي  56و  52، 7روز به ترتيب در  45/5±72/62

را تری ساعت روشنایي شرایط مناسب 56و  52نوری  هایدورهطور کلي به. بود ساعت روشنایي بيشتر 7ساعت روشنایي نسبت به  56و 

 .کردندفراهم  ساعت روشنایي 7در مقایسه با دورة نوری  N. Cymoides سنبرای پرورش 

 

 نوری ة، دورNysius cymoidesجدول زندگي دوجنسي، : های کلیدیواژه

 

 

 

 

 mmollashahi@gonbad.ac.ir: نویسنده مسئول*
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 مقدمه

یکي از گياهان  .Brassica napus Lکلزا با نام علمي 

ترین منابع از مهم (Brassicaceae) يانکلم ةزراعي خانواد

 Scarisbrick and)توليد روغن خوراکي در دنياست 

Daniels 1986; Shahidi, 1990; Raymer, 2002; 

Karaosmanolu, 2004) .توليد کلزا  ةاز عوامل محدودکنند

-آفات متعددی هستند که به کلزا صدمه مي ،در واحد سطح

با  Nysius cymoides (Spinola)سن  ،هازنند و در بين آن

ارت وارد جمعيت باال که در مرحله گلدهي و تشکيل بذر خس

از اهميت خاصي  ،کرده و در سرتاسر ایران پراکنده است

 .(Keyhanian, 2005)برخوردار است 

های مهم اقتصادی و یکي از گونه N. cymoidesسن 

 ;Yasunaga, 1990) خوار در ایران است و به یونجهچندین

Wheeler, 2001; Mirab-balouet al., 2008) ،

، کلزا (Wipfliet al., 1990)، شبدر  (Behdad, 2002)پنبه

(HeidaryAlizadehet al., 2009; Sarafraziet al., 

، آفتابگردان با تراکم (Ghauri, 1977)، بادام و سيب (2009

وحشي، کدو، هندوانه، خيار، سویا، جمعيت بسيار باال، خردل

مشاهدات شخصي نگارنده )سلمه، خارشتر، زیتون، خربزه 

 .کندحمله مي (اول

در مزارع کلزا  N. cymoidesهای انبوه سن ستهوجود د

ها به ی بعدی آنبه ویژه هنگام برداشت محصول و حمله

ای های اطراف، اهميت این سن را به عنوان حشرهمزارع و باغ

با توان افزایش جمعيتي باال و یکي از آفات کلزا نشان داده 

 .(Mohaghegh, 2008)است 

 ,.Solhjouy-Fardet al)فرد و همکاران جویصلح

بالپوش را در ایران گونه آفت نيم پنجرفتار پراکنش  (2013

های پراکنش جغرافيایي، مورد ارزیابي قرار دادند که نقشه

درصد مناطق کشور به  67در را  N. cymoides حضور سن

-طور کلي مدلبه. جز در مناطق مرکزی و شرقي نشان دادند

-نواحي مرکزی نامناسب دهد کههای مورد استفاده نشان مي

ها برای توسعه و ترین اقليمترین و نواحي شمالي کشور مناسب

 .رشد جمعيت این آفت است

سيستم هورموني، دیاپوز، دگردیسي، توليدمثل و رفتار 

کند که این سيستم توسط عوامل بيروني حشرات را کنترل مي

 طورکلي دربه. گيردمانند دوره نوری تحت تاثير قرار مي

حشرات  شرایط نامساعد محيطي ميزان ترشح هورمون جواني

-تخمکیابد که باعث کاهش کاهش مي به طور قابل توجه

به . (Wigglesworth, 1972)شود و توليد تخم مي زایي

برای  های فيزیولوژیکترین سازشعالوه دیاپوز یکي از مهم

های حشرات در شرایط نامساعد محيطي گونهاز بقای برخي 

تواند تاثير بسزایي در وقوع آن نوری مية که طول دوراست 

 .(Hodek and Iperti, 1983)داشته باشد 

ترین معيارهای سازگاری یک توليد مثل موفق یکي از مهم

باشد که مطالعه آن به درک تکامل زیستي یک حشره مي

مانند دما، اندازه )تاثير عوامل خارجي . کندحشره کمک مي

های بر شاخص( يزان دسترسي موادغذایيجمعيت، کيفيت و م

 شده استجدول زندگي از جمله توليدمثل در حشرات مطالعه 

(Leather, 1995; MoehrlinandJuliano, 1998; 

Wermelingerand Seifert, 1999; Awmack and 

Leather, 2002) ، کمي در مورد تاثير دوره  هایبررسياما

وی . جام شده استنوری بر توليد مثل و جدول زندگي ان

(Wei, 2001) های مختلف نوری را روی ميزان تاثير دوره

 رمورد مطالعه قرا Nysius huttoni Whiteتخمگذاری سن 

تعداد ( 554)ن و کمتری( 7/721)داد و نشان داد که بيشترین 

ساعت  7و  52های نوری ترتيب در دورهتخم در هر ماده به

 ,.He et al)مکاران شوند و هي و هروشنایي گذاشته مي

 21±5در دمای را  N. huttoniدیاپوز توليدمثلي سن  (2002

های درصد در دوره 61±51 نسبي درجه سلسيوس و رطوبت

نتایج نشان داد که . نوری مختلف مورد مطالعه قرار دادند

های نوری حساسيت مراحل مختلف زندگي حشره به دوره

ل زندگي سن در که اگر تمام مراحبه طوری ،متفاوت است
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-به ،ساعت قرار گيرند 52:52ساعت و  51:54های نوری دوره

درصد افراد ماده وارد دیاپوز توليدمثلي  41و  68ترتيب 

های نوری بر هيچ گزارشي در مورد تاثير دوره. خواهند شد

 .وجود ندارد N. cymoidesجدول زندگي 

ترین ابزار در تحقيقات حشره  جدول زندگي یکي از مهم

ای برای سازماندهي مرگ و مير شناسي است، زیرا شالوده

های حشره است و جزئيات شفافي از ویژگي یویژه سني و بقا

کند و عالوه بر آن چکيده آماری واقعي یک گروه را ارائه مي

نرخ ذاتي افزایش جمعيت ، (ex)قابل فهمي مانند اميد زندگي 

(r)  خالص توليد مثلنرخ و (R0) دهد ر ما قرار ميرا در اختيا

 Carey)ها است مفيدی در مقایسه جمعيت هایکه پارامتر

and Liedo, 1999; Carey, 2001). 

با توجه به حضور بسيار زیاد این آفت در مناطق مختلف 

روی محصوالت مختلف به  (Linnavuori, 2007) کشور

-، مطالعه جنبه(Keyhanian, 2005)های روغني ویژه دانه

و  IPMشناسي آن برای داشتن یک برنامه ستهای مختلف زی

تاثير  ،بر این اساس. رسدکنترل موفق بسيار ضروری به نظر مي

های جدول زندگي های مختلف نوری روی شاخصدوره

در شرایط آزمایشگاهي مطالعه  N. cymoidesدوجنسي سن 

 .شد

 

 هامواد و روش

 پرورش حشرات

مزارع کلزای هادر اواخر تيرماه از جمعيت اوليه سن

 N "12/41 ′51و E"53/54 ′55 ˚11)شهرستان گنبدکاووس 

ها روی بذور تازه جوانه زده کلزای سن. آوری شدجمع( 78˚

درجه  24 ±5در اتاقک رشد با دمای  421رقم هایوال 

و رطوبت نسبي ( روشنایي: تاریکي)ساعت 56:7سلسيوس، 

رورش سه نسل پسازی به مدت سنبه منظور هم درصد، 1±61

 .داده شدند

 
 

 جدول زندگی دوجنسی

طور همزمان در سه اتاقک رشد ها بهتمام آزمایش

ساعت 56:7و  52:52، 7:56جداگانه در سه دوره نوری 

درجه سلسيوس و رطوبت  24 ±5دمای  ،(روشنایي: تاریکي)

انجام  421درصد و با تغذیه از کلزای رقم هایوال  61±1نسبي 

با عمر کمتر از )سن همعدد تخم 511 ،برای این منظور .شد

حاصل از تخمگذاری کلني،  N. cymoidesسن ( یک روز

های پتری ها از ظروف خارج شده و درون ظرفبه همراه پنبه

های سن یک، با خروج پوره. قرار گرفتند( مترسانتي 6 ×1/5)

هر کدام به درون یک ظرف پتری جداگانه حاوی بذور تازه 

متر که با یک سانتي 2یک سوراخ به قطر  زده کلزا باجوانه

در این  .توری جهت تهویه هوا پوشانده شده، قرار داده شدند

-مير و پوستو  ها دوره تفریخ تخم، رشدونمو، مرگآزمایش

 .اندازی روزانه یادداشت شد

بعد از خروج حشرات کامل، افراد نر و ماده با هم جفت 

. متر منتقل شدندسانتي 1×71هایي به ابعاد شدند و به ظرف

 ذکر شدهها روزانه به ظروف پتری سن های حاوی تخمپنبه

های گذاشته شده هر جفت ثبت روزانه آمار تخم. منتقل شدند

 .و این کار تا مرگ آخرین جفت نر و ماده مادری ادامه یافت

تجزیه و تحليل نتایج به دست آمده بر اساس نظریه جدول 

با و  (Chi and Liu, 1985; Chi, 1988) زندگي دوجنسي

 ,Chi)دوجنسي  مرحله رشدی-جدول زندگي سنافزار نرم

 .مورد ارزیابي قرار گرفت( 2015

های جدول زندگي با خطای استاندارد شاخص ميانگين و

 Huang and) تخمين زده شد 5سترپابوت روشاستفاده از 

Chi, 2013)،  که در این فرایند یک نمونه ازn  فرد داخل

شود و با سن، به طور تصادفي انتخاب ميیک گروه هم

 ها با یک تعداد تکرار مشخصاستفاده از فرمول زیر شاخص

(m) (51111ها در این آزمایش m=( شودتخمين زده مي. 

                                                           
1
Bootstrap procedure 
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های زیستي و جدول زندگي دوجنسي با مقایسه شاخص

5سترپاآزمون دوگانه بوت روشاستفاده از 
(Chi, 2015) و 

 Sigma Plot (2011)افزار دارها با استفاده از نرمرسم نمو

 .صورت گرفت

 

 نتایج

 های زیستیشاخص

تيمارهای در  ة رشد جنينيدور طول نتایج نشان داد که

 نداشتندبا یکدیگر داری مختلف نوری هيچ اختالف معني

داری تحت تاثير طور معنينابالغ به دورهاما طول (. 5جدول )

های پورگي دوره تمامدر . (≥11/1P) گرفتدورة نوری قرار 

بين تيمارهای نوری مشاهده شد که در داری معنينيز تفاوت 

روز  33/8) به طورکلي بيشترین. خالصه شده است 5جدول 

( روز در پورة سن چهارم 73/4)و کمترین ( در پورة سن پنجم

ساعت  52و  56ترتيب در تيمار نوری طول دورة پورگي به

 (.5جدول )ه شد روشنایي مشاهد

 .Nسن  ةو ماد نرنوری بر طول عمر حشرات کامل  ةدور

cymoides بودموثر داری طور معنيبه (11/1P≤)( 2جدول.) 

 ةدر دور( روز 8/88)نر بيشترین طول عمر در حشرات کامل 

نوری  ةساعت روشنایي و کمترین طول عمر در دور 56نوری 

 .وز کردر بر( روز 6/17)در افراد نر  نيزساعت روشنایي  7

در ترتيب بهبيشترین و کمترین طول عمر حشرات ماده 

 .ثبت شدساعت روشنایي  7:56و  56:7تيمارهای 

 قبل از تخمگذاری ةتيمارهای مختلف نوری بر دور

APOP) حشرات کامل
2
قبل از تخمگذاری دورة مجموع  ،(

(TPOP
7
-طور معنيبه N. cymoides سن باروریميزان و  (

 (.2جدول ( )≥11/1P) بودر موثداری 

                                                           
1
Paired Bootstrap Test procedure 

2
Adult Pre-ovipostion period 

3
Total pre-oviposition period 

 های جدول زندگی دوجنسیپارامتر

های جمعيت از جمله نرخ ذاتي افزایش جمعيت شاخص

(r) نرخ متناهي افزایش جمعيت ،(λ) نرخ خالص توليد مثل ،

(R0) ميانگين طول یک نسل ،(T)  و نرخ ناخالص توليد مثل

(GRR) نمایش 7در جدول ها آنخطای استاندارد  به همراه 

های فوق اختالف بين تيمارها در همة شاخص. داده شده است

-طوالنيو ( روز 5/16)ترین کوتاه. (≥11/1P) دار بودمعني

ترتيب در تيمارهای یک نسل به ةطول دور( روز 7/62) ترین

بيشترین و کمترین . ساعت روشنایي مشاهده شد 56و  7نوری 

ساعت  7:56 ساعت و 56:7تيمار  ترتيب دربه Tطول یک نسل 

و  r (144/1مقادیر بيشترین و کمترین  .روشنایي مشاهده شد

و  R0 (17/57 ،(بر روز 152/5و  141/5) λ، (برروز 155/1

-به( نتاج بر فرد 76/3و  51/15) GRRو  (نتاج برفرد 12/2

ساعت  7و تيمار ساعت روشنایي  52ترتيب در تيمار نوری 

 (.7جدول )ثبت شد روشنایي 

در تيمارهای  N. cymoidesسني سن  ةی ویژنمودار بقا

-نمایش داده شده است که نشان 5شکل  مختلف نوری در

پوشاني بقای مراحل مختلف زندگي این حشره هم ةدهند

تا سن  را این نمودار احتمال زنده ماندن یک تخم بارور .است

x  و مرحلهj نرخ بقای سن . دهدنشان ميN. cymoides  در

 56و  52 دوره نوری ت روشنایي کمتر ازساع 7دوره نوری 

مير بيشتر مراحل ودهنده مرگساعت روشنایي بود که نشان

افراد نر نرخ بقای باالتری  .نابالغ در این تيمار نوری است

ساعت روشنایي  56و  52نسبت به افراد ماده در دو تيمار نوری 

ت ساع 56در تيمار ( روز 37)نشان دادند و باالترین طول عمر 

شکل ) sxjنمودار (. 5شکل )روشنایي در افراد ماده حاصل شد 

نمودار نرخ بقای  صورت خالصه به صورت تواند بهمي( 5

نتایج نشان داد که . ترسيم شود (2شکل ) (lx)ویژه سني 

بقای  نرخحشرات پرورش یافته در تيمارهای مختلف نوری 

از الگوی  مير در تيمارهای مختلفوو روند مرگ داشتهباالیي 

 (.2شکل )کند یکساني پيروی ميکم و بيش 
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 سني کل جمعيت ة، زادآوری ویژ(fx) سني ةباروری ویژ

(mx)توليدمثل خالص روزانه ، (lxmx) و نرخ توليدمثل تجمعي 

(Rx)  سنN. cymoides (Jha et al., 2014) از رابطة که 

نمایش داده  2در شکل  آید،به دست مي 

های بارور گذاشته ميانگين تعداد تخم fxنمودار . تشده اس

در حالي که  ،دهدرا نشان مي xشده توسط افراد ماده در سن 

mx  در سن ماده نمایانگر مجموع افرادx مقدار . استRx  در

، 12/2ترتيب ساعت روشنایي به 56و  52، 7تيمارهای نوری 

 .محاسبه شد( نتاج در هر فرد ) 55/ 45و  17/57

بيانگر مجموع  (exj)زندگي مراحل سني  به ودار اميدنم

و  xرود تا سن مدت زماني است که از یک فرد انتظار مي

با افزایش سن به آهستگي  ،زنده بماند واميد زندگي jمرحله 

زندگي و  به تغييرات اميد(. 7شکل )کند روند نزولي پيدا مي

روزهای  که دربه طوری ،مير رابطه معکوس دارندونرخ مرگ

به اميد  ،مير کمترین مقدار استاول زندگي که نرخ مرگ 

ترین باالترین و پایين. زندگي در باالترین سطح خود قرار دارد

ساعت  7و  56ترتيب در تيمارهای نوری زندگي به به اميد

 (.7شکل )روشنایي حاصل شد 
 

 

 

 

 

 

 

 ی مختلف نوریهادر دوره Nysius cymoidesهای زیستي سن شاخص -5جدول 
Table 1. Biological parameters of Nysius cymoidesat different photoperiods 

 

The means followed by the same letters in each column are not significantly different (P>0.05). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photoperiods Egg 

Nymphal instars (days) Total 

development 

time (days) N1 N2 N3 N4 N5 

8L: 16D 8.63±0.14
a 

7.12±0.11
b 

6±0.12
ab 

5.52±0.13
b 

5.17±0.17
b 

5.79±0.12
b
 39.21±0.85

b 

12L: 12D 8.53±0.14
a 

6.64±0.11
c 

5.71±0.11
b 

5.08±0.12
b 

4.89±0.12
 b
 5.33±0.12

b
 37.2±0.7

b 

16L: 8D 8.48±0.49
a 

7.94±0.22
a 

6±8.03
a 

5.94±0.2
a 

5.97±0.15
a 

7.99±0.09
a
 44.31±0.79

a 
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، (روز) قبل از تخمگذاریطول دوره ، مجموع (روز) حشرات کامل خمگذاریقبل از ت دوره(خطای استاندارد ±) ميانگين -2جدول 

 های مختلف نوریدر دوره Nysius cymoidesسن ( تخم)و باروری  (روز) طول عمر حشرات کامل
Table 2. Means (±SE) of adult pre-oviposition period (days), total pre-oviposition period (days), female 

and male longevity (days) and fecundity (eggs) of Nysius cymoides at different photoperiods 

The means followed by the same letters in each column are not significantly different (P>0.05). 

 

 

 های مختلف نوریدر دوره Nysius cymoidesپارامترهای جدول زندگي دوجنسي در سن  -7جدول 
Table 3. Two-sex life table parameters (Means±SE) of Nysius cymoides at different photoperiods 

Photoperiods 
GRR 

(offspring/Individual) 

R0 

(offspring/Individual) 

r 

(Day
-1

) 

λ 

(Day
-1

) 

T 

(Days) 

8L: 16D 9.36±1.9
b
 2.02±0.52

b
 0.011±0.004

b
 1.012±0.004

b
 56.11±1.26

b
 

12L: 12D 51.15±10.14
a
 13.03±2.65

a
 0.044±0.003

a
 1.045±0.003

a
 57.6±1.53

b
 

16L: 8D 32.5±5.92
a
 11.41±2.12

a
 0.039±0.003

a
 1.039±0.003

a
 62.32±1.41

a
 

The means followed by the same letters in each column are not significantly different (P>0.05). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photoperiods 

Adult Pre-

ovipostion 

period (APOP) 

Total pre-

oviposition period 

(TPOP) 

Adult longevity 

Fecundity 
Female Male 

8L: 16D 10.21±0.47
a 

50.79±1.35
a 

61.25±1.77
b 

58.58±1.91
c 

10.1±1.77
c 

12L: 12D 5.78±0.21
c 

42±91
b 

68.13±2.47
a 

69.68±2.64
b 

56.65±5.57
a 

16L: 8D 6.02±0.23
b 

50.08±1.18
a 

71.15±2.32
a 

77.7±2.29
a 41.77±4.07

b 
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 های مختلف نوریدر دوره Nysius cymoidesنرخ بقای ویژه سني سن  -5شکل 
Figure 1. Age-stage survival rate (sxj) of Nysius cymoides at different photoperiods 
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 Nysiusسن  و باروری ویژه سني، زادآوری ویژه سني کل جمعيت، توليدمثل خالص و نرخ توليدمثل تجمعي نرخ بقا -2شکل 

cymoides های مختلف نوریدر دوره 

Figure 2. Age-specific survival rate (lx), female age-specific fecundity(fx), age-specific fecundity of the total 

population (mx) and age-specific maternity (lxmx)of Nysius cymoides at different photoperiods 
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 های مختلف نوریدر دوره Nysius cymoides گي ویژه سني در سنزند به اميد -7شکل 

Figure 3. Age-stage life expectancy (exj) of Nysius cymoides at different photoperiods 
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 بحث

دورة نوری، یک عامل موثر بر تغييرات جدول زندگي 

 (Leather et al., 1993; Danks, 2002)موجودات است 

های زیستي حشرات و نقش مهمي در دیاپوز و برخي از جنبه

 Philogene and)ني فيلوژن و مک. (Beck, 1980)دارد 

McNea, 1984) های نوری بر همچنين نشان دادند که دوره

ها های آنبر اساس پژوهش. رشدونمو و توليدمثل موثر است

يم بر رشدونمو و طور مستقشدت نور و کيفيت و جهت آن به

 و در نتيجه زادآوری طور غير مستقيم بر تغذیهباروری و به

 .Nدر بررسي حاضر ميزان باروری سن . حشرات موثر است

cymoides  ترتيب ساعت روشنایي به52و  7در تيمار نوری

ترین و باالترین مقدار خود قرار داشت که با نتایج وی در پایين

Wei, 2001) ) برای سنN. huttoni مشابه است. 

تاثير نور  (Askari and Stern, 1972)عسکری و استرن 

را در  Orius tristicolor Whiteبر دوره رشدونمو سن 

درجه سلسيوس مطالعه کردند که طول دورة  1/21دمای 

تر از دورة ساعت طوالني 54و  56های نوری پورگي در دوره

برای  (Wei, 2001)همچنين وی . ساعت روشنایي بود 52

نتایج تحقيق . دست آوردنتایج مشابهي را به N. huttoniسن 

 52ها است، یعني در تيمار نوریحاضر مشابه با نتایج آن

نمو برای هر سه  و ترین طول دورة رشدساعت روشنایي، کوتاه

نسبت  N. cymoidesو O. tristicolor ،N. huttoniگونة 

به عبارت دیگر این . به سایر تيمارهای نوری مشاهده شده است

برده تيمار نوری شرایط مساعدتری را برای رشد حشرات نام

 های س نمو پورهوچنين طول دورة رشدهم. کندفراهم مي

Orius insidious Say  ساعت روشنایي  51در تيمار نوری

تر ساعت روشنایي،کوتاه 51و  54، 57، 52نسبت به تيمارهای 

به عبارتي  ؛(Ruberson et al., 1991)گزارش شده است 

در شرایط روزکوتاه تسریع  O. insidiousنمو سن  و رشد

های نوری دهد که دورهاین نتایح به وضوح نشان مي. شودمي

های یاد تر در گونهتواند سبب رشد و نمو سریعتر ميکوتاه

 .شده شود

ها، داشتن پنج سن پورگي کم و بيش در زیرراستة سن

عموميت دارد اما عوامل زیادی مانند کمبود مواد غذایي، 

-انبوهي جمعيت، وراثت یا شرایط بيروني مانند دما و نور مي

که اندازی حشرات را تغيير دهد، به طوریتواند تعداد پوست

پورگي بين با تغيير دما و نور تعداد سنين  N. huttoniدر سن 

 4کند و بيشترین درصد بروز سنين پورگي سن تغيير مي 6تا  4

ساعت روشنایي گزارش شده است  7تایي در تيمار نوری  6و 

(Wei, 2001) .ها موارد مشابهي همچنين در سایر پژوهش

با این (. (Long, 1953; Zhang, 1985گزارش شده است 

بر تعداد سنين وجود در تيمارهای نوری پژوهش حاضر تاثيری 

 .نداشتند N. cymoidesپورگي سن 
 56در تيمار  N. cymoidesطول عمر حشرات کامل سن 

ساعت روشنایي بيشتر از سایر تيمارها بود، در حالي که زنبور 

Ooencyrtus kuvanae Howard  52و  51در تيمارهای 

در  N. huttoniو سن  (Weseloh, 1986)ساعت روشنایي 

. اندتری داشتهعمر طوالني (Wei, 2001)ساعت روشنایي  7

تواند به گونة حشره و نيز شرایط پرورش ها مياین تفاوت

 .به عنوان مثال تفاوت در دما یا رطوبت مرتبط باشد حشره،

روز اول زندگي در  71تا  21بيشترین ميزان بقا در 

در تيمارهای  N. cymoidesحشرات کامل نر و ماده سن 

محقق نيشابوری نيز در بررسي . ه شدمختلف نوری مشاهد

منحني بقای این سن، روند مشابهي را گزارش کرد 

(Mohaghegh, 2008) . طول عمر حشرات نر در همة

ساعت روشنایي بيشتراز  7تيمارهای نوری به جز تيمار نوری 

بقای بيشتر افراد نر در حشراتي . طول عمر حشرات ماده بود

ل عمر چندین بار که در طوN. cymoidesمانند سن 

-در باروری تخم (Mohaghegh, 2008)کنند جفتگيری مي

 .ها حائز اهميت است

در تيمارهای  N. cymoidesمير ویژة سني در سن ومرگ

-مختلف نوری از یک الگوی کم و بيش یکنواخت پيروی مي

طور کلي نرخ مرگ و مير سنين آخر پورگي نسبت به به. کند

در همين زمينه، کری و .ه کمتر استنرخ مشابه در سنين اولي
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های آزمایشي روی جمعيت (Carey et al., 1992) همکاران

ای انجام دادند تا نحوه تاثير شرایط مگس ميوة مدیترانه

بررسي  ميروشترین و کمترین احتمال مرگمختلف را بر بي

-آنان اظهار داشتند که احتماالً سازوکارهای جبران. کنند

های توانند آسيبن باالتر وجود دارد که ميای در سنيکننده

 .تر را جبران کندسنين پایين

یک شاخص بسيار مفيد و  (r) نرخ ذاتي افزایش جمعيت

ها نسبت مناسب جدول زندگي برای مقایسة سازگاری جمعيت

 Southwood and)ای و محيطي است به شرایط تغذیه

Henderson, 2000). ه نتایج این پژوهش نشان داد ک

داری داشته تاثير معني rتيمارهای نوری مختلف بر مقدار 

ساعت  52بر روز در تيمار نوری  144/1از  rمقدار . است

ساعت روشنایي  7بر روز در دوره نوری  155/1روشنایي تا 

 (Mohaghegh, 2008)اگرچه محقق نيشابوری . متغير بود

 ساعت روشنایي و در 56را در دوره نوری  R0و  rمقدار 

بر روز  185/1ترتيب به Optionصورت تغذیه از کلزای رقم 

-ماده در هر ماده به دست آورد، این تفاوت را مي 76/72و 

آوری توان به رقم کلزای مورد استفاده، منطقه و زمان جمع

حشرات و به طور عمده به روش محاسبه پارامترهای جدول 

-اخصمقدار ش (Eiben, 2012)ایبن . زندگي مرتبط دانست

 T (8/73، (نتاج در فرد 4/51) R0های جدول زندگي شامل 

 .Nسن ( روز 5/51) DTو ( بر روز 163/1) r، ( روز

wekiuicola  ساعت روشنایي گزارش  54را در دورة نوری

توان های این تحقيق را ميتفاوت نتایج وی با یافته. کرده است

به گونة حشره، روش محاسبه پارامترهای جدول زندگي 

(Carey, 1992) نوع تغذیه و دوره نوری مورد مطالعه نسبت ،

 .داد

در نمودارهای باروری ویژه سني شاخص باروری در 

ساعت روشنایي بسيار بيشتر از تيمار  56و  52تيمارهای نوری 

رود که این موضوع نتيجة احتمال مي. ساعت روشنایي است 7

-طوالني تحریکات هورموني در تيمارهای با ساعات روشنایي

که شرایط مساعدتری را برای باروری و طوریتر باشد، به

افزایش رشد حشره فراهم کند، چنانچه برای سن شکارگر 

Podisu snigrispinus Dallas  51بيشترین باروری در 

 .(Malaquias et al., 2009)ساعت روشنایي اتفاق افتاد 

 (Kindlmann et al., 2001)من و همکاران کيندل

ری حشرات را به عنوان یک تابع مثلثي زماني در نظر بارو

گرفتند که از ابتدا تا رسيدن به باالترین نقطه، باروری افزایش 

 .Nسن  نمودارهای باروری .یابدو سپس کاهش مي

cymoides  نيز چنين روندی را در هر سه تيمار نوری به

رسد که سن افراد یک عامل به نظر مي. گذاشتنمایش 

است،  تيمارهای مختلف نوریشکل منحني تخم  کليدی در

 ,.Malaquias et al)ماالکویاس و همکاران  کههمچنان

دست به P. nigrispinusنتایج مشابهي را برای سن  (2009

 .آوردند

توان بيان های این پژوهش، ميطور کلي با توجه به یافتهبه

مانند طول دورة )های زیستي کرد که دورة نوری بر شاخص

های ، پارامتر(پورگي، طول عمر حشرات کامل، ميزان باروری

مانند نرخ ذاتي افزایش جمعيت، نرخ متناهي )جدول زندگي 

افزایش جمعيت، طول دورة یک نسل و نرخ خالص توليد 

چنين نشان ها هماین یافته. و اميد زندگي تاثير داشته است( مثل

برای ( وز بلندر)ساعت روشنایي به باال  52دهد که شرایط مي

اگرچه در  .تر استمناسب N. cymoidesرشد و تکثير سن 

نيز چرخة زندگي و بقای این ( ساعت 7)شرایط روز کوتاه 

شود، ولي در شرایط مناسب و بهينه رشدی حشره تامين مي

بنابراین با توجه به مقدار نرخ ذاتي افزایش جمعيت . قرار ندارد

(r )خالص توليد مثل و نيز نرخ(R0)56و  52های نوری ، دوره 

  .Nساعت روشنایي بهترین شرایط برای پرورش سن 
cymoides کنندفراهم مي. 
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Abstract 
The life table parameters are the most appropriate index for comparing the fitness of a population to 

diverse climatic and food-related conditions. In this study, the effect of three photoperiods of 8:16, 12:12 

and 16:8 h (L:D) on the life table parameters of Nysius cymoides was studied under laboratory conditions 

(24±1ºC, 65±5% RH). Data were analyzed based on the age-stage, two-sex life table theory. Immature 

developmental times of N. cymoides under 12-and 8h photoperiods were significantly shorter than that of 

treatment with 16h photoperiod. The adult pre-oviposition period (APOP), total pre-oviposition period 

(TPOP), mean fecundity and adult longevity reared under three photoperiods showed significant 

differences. The highest and lowest fecundity were 56.65 eggs and 10.1 eggs at 12- and 8h photoperiods, 

respectively. Intrinsic rates of increase (r) were 0.011 ± 0.004, 0.044 ± 0.003 and 0.039 ± 0.003 (day
-1

) at 

8-, 12- and 16h (L), respectively; and net reproductive rates (R0) were 2.02 ± 0.52, 13.02 ± 2.65 and 

11.41± 2.12 (offspring per individual) for the respective treatments. The mean generation times (T) were 

56.11 ± 1.26, 57.16 ± 1.53 and 62.32± 1.41 days, at 8-, 12- and 16h (L), respectively. The life expectancy 

(exj), survival rate (sxj) and cumulative reproductive rate (Rx) at 12-and 16h (L) were higher than those of 

8h photoperiod. Generally, 12- and 16h photoperiods were more reasonable for N. cymoides rearing 

comparing with 8h photoperiod. 
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