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 چکیده

 بسیاری از نقاط جهان از آفات مهم ذرت و نیشکر در  Sesamia cretica Led. (Lep.: Noctuidae)ذرت  خوارساقهکرم 

ترين دشمن طبیعي، علیه عنوان مهمبه Telenomus busseolae Gahan (Hym.: Scelionidae)توئید تخم يرود. زنبور پارازشمار ميبه

 نظر میزباني بسیار تخصصي بوده و در انسکتاريوم و آزمايشگاه تنهااين زنبور ازگردد. رهاسازی مي اين آفت در خوزستان پرورش و

پره در شود. در اين مطالعه بهترين شرايط دمايي و دوره نوری بر رفتار تولیدمثلي حشرات بالغ شبروی میزبان طبیعي پرورش داده مي

ريزی و عمر ريزی، اوج تخمهای بارور، میزان تخمظور صفاتي مثل درصد تخمآزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفت. برای اين من

درجه سلسیوس و تیمارهای دوره نوری  30و  27، 24حشرات بالغ در تیمارهای آزمايشي ارزيابي شدند. تیمارهای دمايي شامل دمای 

ساعت  8(، يعت روشنايي )رژيم روز کوتاهسا 8ساعت تاريکي:  16ساعت تاريکي،  12ساعت روشنايي: 12ساعت تاريکي، 24 شامل

 27تا  24ريزی ها نشان داد که بهترين دما برای دوره تخمساعت روشنايي )رژيم روز بلند( بود. نتايج تجزيه آماری داده 16تاريکي: 

دوره نوری ول و طدما میزان افت. يريزی کاهش داری میزان تخمطور معنيدرجه سلسیوس به 30است و در دمای درجه سلسیوس 

ريزی اثر معنيهای نوری بر میزان تخمهای بارور و طول عمر حشرات بالغ نداشت. در بررسي دوره نوری، رژيمتأثیری بر درصد تخم

ساعت  16ساعت تاريکي و بعد از آن در رژيم 12 ساعت روشنايي: 12ريزی در رژيم ترين میزان تخمطوری که بیشدار نشان داد به

ريزی در تاريکي مطلق اتفاق افتاد. در همه تیمارهای دمايي و ترين میزان تخمساعت روشنايي )رژيم روز کوتاهي( و کم 8تاريکي: 

 د.ريزی اتفاق افتاريزی در روز دوم تخمدوره نوری اوج تخم

 یريز، ذرت، دوره نوری، دما، میزان تخمSesamia cretica :واژگان کلیدی
Abstract 

The corn stem borer, Sesamia cretica Led. (Lep.: Noctuidae),is the most important pest of maize and sugarcane 
throughout the world including Iran where its egg parasitoid wasp, Telenomus busseolae Gahan (Hym.: Scelionidae) 

is widely used in biological control programs. Due to the host specificity of the parasitoid wasp, S. cretica serves as 

the single host for the mass rearing of T. busseolae at the laboratory or insectarium. The present work was intended to 
find the optimum temperature and photoperiod for the reproductivity of S. cretica at laboratory condition. We 

evaluated the percentage of fertilized eggs, oviposition rate, peak of egg laying and adult longevity of S. cretica. 

Thermal treatments and photoperiod treatments included 24, 27 and 30 ºC as well as 24D, 12D: 12L, 8L: 16D (short 
day period), 16L:8D (long day period) hours respectively. The best temperature for oviposition was calculated 

between 24 and 27 ºC, but the rate of oviposition was significantly decreased at 30 ºC. Temperature and photoperiod 

had no effect on the percentage of fertilized eggs and adult longevity. Different photoperiods caused significant effect 
on the rate of oviposition and the highest oviposition rate occurred in 12L: 12D hours and in 16D:8L hours. The 

lowest rate of oviposition was observed in 24D period. The highest rate of oviposition occurred on the second day. 

Keywords: Sesamia cretica, corn, photoperiod, temperature, oviposition rate 

 

 مقدم 

ترين گیاهان زراعي است که پس از ذرت يکي از مهم

ود اختصاص داده ترين سطح کشت را به خگندم و برنج بیش

کشت و قیمت نسبتاً علت وسعت مناطق زيراست. اين گیاه به

های وسیعپايین محصول دانه، نسبت به ساير غالت استفاده

و ک( يکا )جنوب مکزيتری دارد. خاستگاه ذرت قاره امر

رسد يش میسال پ هزار 10تا  8نه کشت آن به یشیپ

(Tollenaar & Dwyer, 1999 نیشکر نیز از گیاهان زراعي .)

 شمارخصوص استان خوزستان بهبسیار مهم ايران و به
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گردد. های قبل از اسالم باز ميرود که کشت آن به سالمي

د شده در یساله که قادر است قند تولاست چند ياهیشکر گین

 يکيره کند. البته یکننده را در ساقه خود ذخفتوسنتز یهانداما

که از  یطورشکر قند آن است بهیاز ن یبرداراز موارد بهره

، یسازع کاغذيور، صناید خوراک دام و طیمانده آن در تولپس

کشت ترين سطح زيرشود. بیشيد الکل و غیره استفاده میتول

ده و ین شکر تصفیه شنیشکر در استان خوزستان بوده و اول

دست آمده است. در چند دهه سفید در جهان در خوزستان به

ويژه در خوزستان( توجه به زراعت اين گیاه در ايران )به اخیر

تواند وجود منابع آب زيادی شده است. داليل اين امر مي

فراوان و خاک مناسب، شرايط آب و هوايي مطلوب برای 

ن باشد. در اغلب نقاط جهان رشد نیشکر و توجیه اقتصادی آ

 یاز حشرات رو يهای مختلفدر مزارع ذرت و نیشکر گونه

خوار از آفات مهم ذرت های ساقهت دارند. کرمیاه فعالین گيا

آيند. يشمار مکاری جهان بهو نیشکر در تمام مناطق ذرت

 های ن آفت متعلق به خانوادهيهای ان گونهيترمهم

Noctuidae  وPyralidae خوار ران دو گونه ساقهيباشند. در ايم

و   Sesamia cretica (Lederer, 1857).خوار ذرتساقه یهابه نام

از  Sesamia nonagrioides (lefebvre, 1827)شکر یخوار نساقه

به مزارع ذرت و  يتوجهخسارت قابل Noctuidaeخانواده 

تا  4 ین آفت در منطقه خوزستان دارايسازند. ايشکر وارد مین

-یشکر در نسل اول، عالئم خسارت بهباشد. روی نينسل م 5

 یها( و در نسلDead heart) یصورت مرگ جوانه مرکز

يها در مزرعه مشاهده مان گرهیم يصورت آلودگبه یبعد

همراه دارد در محصول را به يفیو ک يشود که کاهش کم

 یبرا يط مناسبیه الروها محيحاصل از تغذ یهاضمن سوراخ

ت بوده که یساپروف یهاسمیکروارگانیها و مت قارچیفعال

. در (Askarianzadeh et al., 2008) نمايديد ميخسارت را تشد

های سوراخ شده و ساقه %1تحقیقي گزارش شده که در ازای 

تن در  %11صل حدود پوسیده ناشي از زيان آفت، شکر حا

ه کشت یولهای ا. در سال(Seraj, 2001)يابد هکتار کاهش مي

صورت  ييایمین آفت مبارزه شيه ایشکر در خوزستان علین

 های دانیالي گرفت ولي نتايج حاصل از بررسييم

(Danialy, 1976نشان داد که دل )بودن الروها در  يل مخفی

های ير است و در بررسیثأتيه آن بیعل يداخل ساقه، سمپاش

 Telenomus busseolae Gahan  (Hym., Scelionidae)زنبور یبعد

 ن آفت معرفييت این عامل کنترل جمعيترعنوان مهمبه

 خواران پارازيتوئید مهم تخم ساقهشد. اين زنبور 

خوران متعلق بوده و قادر است تخم ساقه .Sesamia sppجنس 

را نیز پارازيته کند  Pyralidaeو  Noctuidaeهای به خانواده

Polaszek, & Khan, 1998)نبورهای (. جهت پرورش ز

در پرورش آزمايشگاهي نیاز  Scelionidaeپارازيتوئید خانواده 

. (Abbasipour-Shushtary, 1990) باشدبه میزبان طبیعي آنها مي

خواران روی غذای در حال حاضر، پرورش انبوه اين ساقه

های بريده شده ذرت، نیشکر يا سورگوم( انجام طبیعي )ساقه

شده ذرت و سورگوم بر شود که طبق تحقیقات انجام مي

. در  (Ranjbar-Aghdam & Kamali, 2002)نیشکر ترجیح دارد

بررسي مقايسه سه جیره غذايي )ساقه تازه ذرت، بالل تازه 

 ذرت و پودر بالل خشک شده ذرت( برای پرورش 

بهترين جیره ساقه تازه ذرت توصیه شده   S. creticaخوارساقه

 .Sهایثیر میزبانأدر مطالعه ت. (Salehitabar et al., 2012) است

cretica  وS. nonagrioides و  25، 20چنین اثر دماهای و هم

های زيستي زنبور درجه سلسیوس بر برخي از ويژگي 30

ثیر أمشخص شده که دما ت T. busseolaeپارازيتوئید تخم 

ريزی و میزان داری بر دوره بلوغ، دوره پیش از تخممعني

ثیر أر دارد اما نسبت جنسي نتاج تحت تريزی زنبور مذکوتخم

 S. creticaريزی زنبور روی دما قرار نگرفت. دما بر دوره تخم

ی نشان ثیرأت S. nonagrioidesداری داشت ولي روی معني ثیرأت

ريزی زنبور پارازيتوئید در هر سه دمای نداد. میزان تخم

  هایتر از تخمبیش S. creticaهای آزمايشي روی تخم

S. nonagrioides خوار های ساقهباشد. بنابراين تخممي 

S. cretica  در مقايسه با میزبانS. nonagrioides  

  شودمحسوب مي T. busseolae میزبان برتری برای زنبور 

(Jamshidnia & Sadeghi, 2014). 
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گیری و تخمبر رفتار جفتاثر دما و دوره نوری 

العه قرار گرفته ات مورد مطريزی در بسیاری از حشر

های نوری )روز بلندبررسي دوره نتايج حاصل ازاست. 

خوار ذرت و ريزی کرم ساقهروز کوتاه( روی رفتار تخم

نتايج نشان داده است که دوره  S. nonagriodesنیشکر، 

دهد. قرار مي ثیرأتنوری اين رفتار حشره را تحت 

(Fantinou et al., 2004) .ول تخمچنین اثر نور در طهم

 Plutella xylostella (L.) الماسي، گذاری شب پره پشت

هدف از انجام  (Bhalla & Dubey, 1986).بررسي شده است

های مختلف دما و دوره ثیرأتسازی اين تحقیق آشکار

خوار ذرت، ريزی و باروری کرم ساقهنوری بر میزان تخم

S. cretica باشد. مي 

 

 هااد و روشمر

 S. creticaریزی بر وخم بررای اثر دما

درجه  30و  27، 24 یسه دما ش درين آزمايا

هر دما چهار تکرار در  یسلسیوس انجام شد و برا

ک از دماها و در هر تکرار يشد. برای هر  نظر گرفته

 به ابعاد  يسه جفت پروانه نر و ماده در ظروف

ب ارتفاع و قطر( استفاده یترت)به مترسانتي 15 × 25

ها سه عدد ساقه نرم و ک از ظرفين هر شد. درو

شد سپس سه جفت پروانه نر و ماده  تازه گذاشته

نظر قرار خارج شده از شفیره داخل ظرف موردتازه 

ز ينازک و با منافذ ر یگرفت. سر ظرف با تور

ها نتوانند از ظرف خارج پوشش داده شد که پروانه

ها به ان داشته باشد. ظرفيشوند و هوا هم جر

م شده یها قبالً تنظآن یکه دما ييناتورهایخل ژرمدا

که حشره  ييهابود، منتقل شدند. روزانه تعداد تخم

ها درون اده گذاشته شمارش و ثبت شد و تخمم

آن با پنبه  یش گذاشته و دهانهيآزما یهالوله

ار یتازه در اخت یهاشد. هر روز ساقهپوشش داده

تر روانه ماده راحتشد تا پ بالغ گذاشته یهاپروانه

ش ياين آزما. را انجام دهند یزيربتواند عمل تخم

ها زنده بودند، ادامه داشت. هر که پروانه يتا زمان

ش يکه در درون لوله آزما ييهات تخمیروز به وضع

حاصل از  یشد تا الروها يدگیگذاشته شده بود رس

ها به دقت ثبت يا به عبارتي درصد تفريخ تخمتخم 

 شوند. 

 

 S. cretica ریزی بررای اثر دوره نرری بر وخم

که در آزمايش قبلي  ييهای دوره نوری در دماآزمايش

 ريزی اتفاق افتاده بود انجام شد. باالترين تخم

 های نوری مورد آزمايش عبارتند از:دوره

 ساعت تاريکي  12ساعت روشنايي:  12 -

 لند(ساعت تاريکي )رژيم روز ب 8ساعت روشنايي:  16 -

 ساعت تاريکي )رژيم روز کوتاه(  16ساعت روشنايي:  8 -

 )بدون نور( ساعت تاريکي24 -

هر دوره نوری چهار  یاين آزمايش نیز برا

تکرار داشت و بقیه موارد مشابه آزمايش قبلي بود. 

ها ريزی روزانه تا پايان عمر پروانهمیزان تخم

ها يا همان تفريخ تخم شمارش و ثبت و درصد

 وری آنها بررسي شد. بار

ر دما و اثر دوره نوری بر اثهای آزمايشي داده

های  ريزی در آزمايشگیری و تخمجفتمیزان 

کامالٌ تصادفي در چهار تکرار  جداگانه در قالب طرح

 تجزيه آماری شدند SPSS 16افزار کمک نرمبه

(SPSS, 2007)های دمايي . در آزمايش اثر دما، تیمار

مختلف بود و در آزمايش دوره نوری  شامل سه دمای

ها مقايسه میانگین تیمارها شامل چهار رژيم نوری بود.

کلیه نرمال بودن با آزمون چند دامنه دانکن انجام شد. 

 انجامکروموگروف ها ابتدا با روش اسمیرونوفداده

دست آمده در هر دو آزمايش شامل: ههای بشد. داده

بالغ، میزان باروری و  عمر حشرهريزی، کل میزان تخم

 ريزی بود.اوج تخم
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 نتایج

 S. creticaریزی نتایج اثر دماهای مختلف بر وخم -1

های مربوط داده نرمال بودن: یریزمیزان کل وخم -ا ف

مختلف در دماهای  S. creticaريزی پروانه به میزان تخم

 < P)کروموگروف انجام گرفت ابتدا با آزمون اسمیرونوف

تجزيه آماری شد.  ANOVAپس به روش س .(0.05

دست آمده از جدول تجزيه واريانس اساس نتايج بهبر

سطح احتمال پنج درصد در  S. creticaريزی میزان تخم

داری را نشان اختالف معني 30و  27، 24 بین سه دمای

ها به روش دانکن (. نتايج مقايسه میانگین1داد )جدول 

 30 يکه تیمار دماي داددر سطح احتمال پنج درصد نشان 

درجه  27و  24درجه سلسیوس در يک گروه و دو دمای 

(. میانگین 2 گروه ديگر قرار گرفتند )جدول سلسیوس در

درجه  27در دمای  ريزی برای سه حشره مادهمیزان تخم

 0/376درجه سلسیوس  24و در دمای  5/390سلسیوس 

بود. بنابراين  25/212درجه سلسیوس  30و در دمای

از لحاظ آماری مشابه  24و  27 زی در دمایيرمیزان تخم

درجه  27ريزی دمای بوده، اما با توجه به میانگین تخم

بهتر  S. creticaگردد. لذا در پرورش سلسیوس توصیه مي

گیری و استحصال تخم در است ظروف جفت

تا  24يا دمای  درجه سلسیوس 27ناتورهای با دمای ژرمی

 ر گیرد.درجه سلسیوس قرا 27

 

پروانه  ريزیتخمنتايج تجزيه واريانس میزان  -1جدول 

S. cretica .در دماهای مختلف 
Table 1. Results of data analysis of oviposition rate of 

S. cretica at different temperatures. 

 

P-

Value 
F 

Mean of 

square 

Degree of 

Freedom Source 

0.012 4.427 34693.583 2 
Temperat

ure 

  5751.306 9 Error 

 

 .S یزيمرزان تخممی( مSE ±)نیانگیسه ميمقا -2جدول 

cretica مختلف یدر دماها. 
Table 2. Mean (± SE) of oviposition rate of S. cretica 

at different temperatures. 

 

Temperature (°C) Oviposition rate 

24 352.07 ± 38.97a* 

27 355.47 ± 53.71a 

30 333.31 ± 29.83b 

* Means within a column followed by the same letters are not 

significantly different (Duncan's test, P < 0.05).  

 

نتايج جدول : S. creticaحشرا  با غ طرل عمر  -ب

نشان داد که اختالف معني (3 )جدول تجزيه واريانس

مر حشرات بالغ در تیمارهای داری در میزان طول ع

مختلف دمايي وجود ندارد. میانگین طول عمر 

درج  4حشرات بالغ در دماهای مختلف در جدول 

  است. شده

 

نتايج تجزيه واريمانس طمول عممر حشمرات  -3جدول 

 دماهای مختلف. درS. cretica بالغ 
Table 3. Results of data analysis of longevity of S. 

cretica at different temperatures. 

 
P-

Value 
F 

Mean of 
square 

Degree of 
Freedom Source 

0.829 0.191 0.250 2 Temperature 

  1.306 9 Error 

 

حشمرات  ( طمول عممرSE ±)نیانگیسه ميمقا -4جدول 

 مختلف. یدر دماها S. creticaبالغ 
Table 4. Mean (± SE) of longevity of S. cretica at 

different temperatures. 

 

Temperature (°C) Longevity (day) 

24 6.75 ± 0.047 

27 6.50 ± 0.50 

30 7.0 ± 0.70 
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ابتدا با آزمون شده:  بارور یدرصد وخم ها -ج

های مربوط دادهکروموگروف نرمال بودن اسمیرونوف

در  S. creticaهای بارور شده پروانه به درصد تخم

. (P > 0.05)د قرار گرفت يیمورد تأ دماهای مختلف

دهد ( نشان مي5نتايج جدول تجزيه واريانس )جدول 

شده  های باروردرصد تخمداری در که اختالف معني

يي وجود حشرات ماده بالغ در تیمارهای مختلف دما

های بارورشده حشرات ماده ندارد. میانگین درصد تخم

درج شده  6های مختلف دمايي در جدول بالغ در دوره

داری بین است. براساس اين جدول اختالف معني

ها از لحاظ آماری مشاهده نشد، اما در دمای میانگین

ها خیلي پايیندرجه سلسیوس میزان باروری تخم 30

درجه سلسیوس است که  27 و 24تر از دو دمای 

 دهنده اثر منفي دمای بال بر باروری تخم دارد. نشان

 

همای درصمد تخممه واريمانس نتايج تجزي -5جدول 

 درS. cretica حشمرات بمالغ  شمده بمارور

 دماهای مختلف.
Table 5. Results of data analysis of fertility of egg (%) 

of S. cretica at different temperatures. 

 
P-

Value 
F 

Mean of 
square 

Degree of 
Freedom Source 

0.111 2.838 532.052 2 Temperature 

  187.480 9 Error 

 

 همای بماروردرصد تخمم (SE ±)ن یانگیسه ميمقا -6جدول 

 .مختلف یدر دماها S. creticaحشرات بالغ  شده
Table 6. Mean (± SE) of fertility of eggs (%) of S. 

cretica at different temperatures. 

 

Temperature (°C) Fertility of eggs (%) 

24 75.25 ± 9.70 

27 65.84 ± 6.61 

30 57.0 ± 0.70 

، اوج تخم1براساس شکل ریزی: اوج وخم -د

ه تیمارهای دمايي در روز دوم تخمريزی در هم

 27ريزی رخ داده است. مطابق شکل در دمای 

ريزی، میزان درجه سلسیوس در تمام روزهای تخم

ريزی باالتر از دو دمای ديگر بوده است که تخم

ريزی در همه دوره ثر دما روی تخمدهد انشان مي

 ريزی يکسان است. تخم

 S. cretica یزیروخم بر ینرر دوره اثر جینتا -2

های مربوط به میزان داده :ریزیکل میزان وخم-ا ف

ی نوری ابتدا با هادر دوره S. creticaريزی پروانه تخم

کروموگروف نرمال بودن آن مورد آزمون اسمیرونوف

تجزيه  ANOVAسپس به روش  .رفتد قرار گيیتأ

دست آمده از جدول اساس نتايج بهبرآماری شد. 

در سطح  S. creticaريزی تجزيه واريانس میزان تخم

اختالف چهار دوره نوری احتمال پنج درصد بین 

(. نتايج مقايسه 7داری را نشان داد )جدول معني

های نوری ها به روش دانکن نشان دادکه دورهمیانگین

(D24 و L8D:16 در يک گروه قرار گرفتند و دارای )

ريزی بودند. بنابراين احتماالٌ شرايط ترين میزان تخمکم

مطلق تاريکي و يا تاريکي کم )روز بلندی( شرايط 

های حشره نیست. دورهريزی اين مناسبي برای تخم

( در گروه ديگر قرار L16D:8و  L12D:12نوری )

چنین شرايط معتدل ي و همگرفتند. بنابراين روز کوتاه

ريزی گیری و تخمنوری بهترين شرايط برای جفت

-ترين میزان تخم(. بنابراين بیش8 حشره است )جدول

ريزی را در اوايل بهار و اواخر تابستان و اوايل پايیز 

ها دوره ر داشت. با توجه به میانگین دادهبايد انتظا

ر برای پرورش انبوه اين حشره د L12D:12نوری 

 شود.آزمايشگاه و انسکتاريوم توصیه مي
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 .ييمختلف دما یمارهایمختلف در ت یهاروز يط S. creticaحشره  یزيرزان تخمیم -1شکل 
Fig. 1. Daily oviposition of S. cretica at different temperatures. 

 

 های مختلف نوری.در دوره S. creticaپروانه  ريزیتخمنتايج تجزيه واريانس میزان  -7جدول 

Table 7. Results of data analysis of oviposition rate of S. cretica at different photoperiods. 

 
P-Value F Mean of square Degree of Freedom Source 

0.016 5.211 77186.667 3 Photoperiod 

  14812.677 12 Error 

 

ريمزی میمزان تخمم (SE ±مقايسه میمانگین ) -8دول ج

 های مختلف نوری.در دوره S. creticaپروانه 
Table 8. Mean (± SE) of oviposition rate of S. cretica 

at different photoperiods. 

 

Photoperiod Oviposition rate 

24D* 324.00 ± 44.12a** 

16D: 8L 595.00 ± 35.61b 

12D: 12L 596.00 ± 92.20b 

8D: 16L 397.00 ± 55.63a 

                            * D = dark, L = Light 

                              ** Means within a column followed by the same 

letters are not significantly different (Duncan's    test, P < 0.05).  

 

نتايج جدول تجزيه شده:  بارور های درصد وخم-ب

داری ( نشان داد که اختالف معني9جدول ) واريانس

شده حشرات ماده بمالغ در  های باروردر درصد تخم

ری وجود نمدارد. میمانگین تیمارهای مختلف دوره نو

ده حشمرات مماده بمالغ در شم های بماروردرصد تخم

درج شممده  10هممای مختلممف نمموری در جممدول دوره

 است.

 

ج تجزيه واريانس باروری حشمرات بمالغ ينتا -9 جدول

S. cretica های مختلف نوری.در دوره 
Table 9. Results of data analysis of fertility of eggs 

(%) of S. cretica at different photoperiods. 

 
P-

Value 
F 

Mean of 
square 

Degree of 
Freedom Source 

0.818 0.310 83.667 3 Photoperiod 

  269.740 12 Error 
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 یهمادرصمد تخمم (SE ±ن )یانگیسه ميمقا -10جدول 

 یهادر دوره S. creticaشده پروانه ماده  بارور

 مختلف نوری.
Table 10. Mean (± SE) of fertility of egg (%) of S. 

cretica at different photoperiods. 

 

Photoperiod Fertility of eggs (%) 

24D* 57.17 ± 11.50 

16D: 8L 54.84 ± 1.13 

12D: 12L 59.63 ± 9.63 

8D: 16L 70.51 ± 6.57 

* D = dark, L = Light 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یزيمرزان تخممیمن میانگیم بر یدوره نور اثر -2شکل 

 مختلف. یهاروز يطS. cretica حشره 
Fig. 2. Daily oviposition of S. cretica at different 

photoperiods. 

 

ريزی در اوج تخم 2شکل براساس ریزی: اوج وخم -ج

ريزی رخ همه تیمارهای دوره نوری در روز دوم تخم

در تمام  L8D:16 در دوره نوری داده است. مطابق شکل

تیمار  ريزی باالتر از سهريزی، میزان تخمروزهای تخم

دهد اثر دوره نوری روی ديگر بوده است که نشان مي

 .ريزی يکسان استر همه دوره تخمريزی دتخم

 

 بحث

در منابع دمای بهینه برای پرورش  دمای منااب:

درجه سلسیوس و باالتر  30الرو اين حشره دمای 

 .( Soltani-Orang et al., 2014; Allan et al., 2010) است

اساس اين تحقیق بهترين دمای استحصال تخم اما بر

درجه سلسیوس  27تا  24تر بوده و بهترين دما پايین

به  24باشد. اين تحقیق نشان داد که افزايش دما از يم

 شوديم .cretica S زی پروانهيرباعث افزايش تخم 27

درجه سلسیوس  30به  24که افزايش دما از يحالدر

ه نتايج اين نتیجه مشابرا در پي دارد.  ريزیکاهش تخم

آمده است.  دستهب Sesamia تحقیق روی گونه ديگر

در طیف S. nonagriodes  ريزیتخممیزان  یار مطالعهد

قرارگرفته است.  يوسیعي از درجه حرارت مورد بررس

تخممیزان  5/27به  15طبق نتايج با افزايش دما از 

درجه  30که در دمای شود. درحاليمي تربیشريزی 

ريزی در هر دو رژيم روز کوتاهي و سلسیوس تخم

 .(Fantinou et al., 2004) ابديروز بلندی کاهش مي

روز کوتاه( -ثیر دوره نوری )روز بلندأتدوره نرری: 

 .Sذرت و نیشکر، خوارساقهريزی کرم روی تخم

nonagriodes  در طیف وسیعي از درجه حرارت مورد

که مراحل نابالغ حشره . هنگاميقرار گرفته استبررسي 

در  گیریجفتدر معرض دوره روشنايي بلند و بعد از 

ريزی متوقف ميرايط روز کوتاهي قرار گیرد، تخمش

 اندشده ايي که پس از دوره دياپوز حاصلههشود. ماد

های بدون دياپوز تخمتر از مادهبیش داریمعنيطور به

دياپوزی که بعد از  هایماده . به هر حالکننديمريزی 

تر از در شرايط روز بلند قرار بگیرند بیش گیریجفت

تخمياپوزی که در شرايط روز کوتاه هستند های دماده

ريزی اين . بنابراين دوره نوری رفتار تخمکنندريزی مي

. مدت دهدميثیر قرار أحشره را از نظر کمي تحت ت

زمان دياپوز الروی با میزان زادآوری حشرات بالغ هم

بستگي مثبتي بین وزن چنین همبستگي مثبت دارد. هم

دياپوزی وجود دارد  هایماده ريزیتخمشفیره و میزان 

(Fantinou et al., 2004). 
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 ،الماسيپشتپره مطالعات انجام شده روی شب

P. xylostella  دهد که فقدان نور در طول تخمنشان مي

اما وجود نور در طول  کندميرا تحريک  ريزیتخمگذاری، 

مواد را تحريک کند.  ريزیتخمطور کامل به تواندنميشب 

ای موجود در سطح برگ همیاهي، دما، موها و موفرار گ

ثیر قرار أرا تحت ت الماسيپشتپره اری شبگذمي تخهمگ

 خوارساقهدر رابطه با  (Bhalla & Dubey, 1986). دهندمي

است اما با خصوص صورت نگرفتهای در اينذرت مطالعه

 12ريزی در تیمار ترين میزان تخمکه بیشتوجه به اين

بنابراين ساعت تاريکي اتفاق افتاد،  12نايي و ساعت روش

مستلزم وجود دوره نوری  S. creticaريزی حشره میزان تخم

ريزی است. احتماالٌ گیری و تخمو تاريکي در زمان جفت

گیری را رفتار جفت الماسيپشتپره اين حشره مشابه شب

دهد و شايد هم ريزی را در شب انجام ميدر روز و تخم

ر حال اين هتر است. بهاشد اما حالت اول محتملبرعکس ب

شود و لذا دو فعالیت حشره در يک شرايط نوری انجام نمي

ساعت تاريکي  12ساعت روشنايي و  12در رژيم نوری 

 ريزی حاصل شده است. ترين میزان تخمبیش

ثیر دوره أپولکداران تحت تلرفتار جنسي در اکثر با

 دقیق شب يا روز است. دورهک دوره روزانه و محدود به ي

 وارخهگذاری کرم ساقظهور حشرات بالغ و رفتار تخم

Busseola fusca (Fuller)  در شرايط آزمايشگاه مورد بررسي

تر حشرات نر قبل از شروع دوره تاريکي قرار گرفت. بیش

(Scotophase) که ظهور حشرات آمدند درحالي وجودبه

ود. حشرات ماده چند ماده يک ساعت بعد دوره تاريکي ب

هند و دساعت بعد از ظهور، رفتار جنسي از خود بروز مي

ود. رفتار شير فراخواني از ساعت چهارم شروع مرفتا

 دهدميريزی در طول دوره تاريکي رخ جنسي و تخم

(Calatayud et al., 2007). 

خوار مطابق نتايج اين تحقیق در ساقه ریزی:اوج وخم

ريزی ی دمايي و نوری اوج تخمذرت در همه تیمارها

ترين است و معموالٌ بیش ريزیدر روز دوم تخم

استحصال تخم را طي روزهای دوم تا پنجم شاهد 

هستیم. بنابراين در برنامه پرورش و استحصال تخم بايد 

اين نتیجه ظاهراً در ساير به اين موضوع دقت شود. 

و  ظهور حشرات بالغ ها نیز مشابه است. دورهپروانه

در شرايط  B. fusca خوارساقهگذاری کرم رفتار تخم

ريزی در آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفت. رفتار تخم

شب اول رخ داد و در شب دوم به اوج خود رسید و 

گذاری در شب دوم و در ساعت ترين میزان تخمبیش

 .(Calatayud et al., 2007)رخ داد  9-8

وت تعداد ش فضای ظرف و وعداد شر :

)قسمت انتهايي ساقه ذرت حاوی غالف مناسب برای 

ثر ؤمتر( از عوامل مسانتي 25ريزی به طول تقريبي تخم

دست آمده در کي از تجربیات بهيريزی است. در تخم

-گیری با تعداد بیشاين آزمايش زماني که ظرف جفت

کرد. کاهش پیدا مي ريزیتخمشد تری شوت پر مي

گیری ثر در جفتؤاز فاکتورهای م بنابراين احتماالٌ يکي

باشد. مي ريزیتخمگیری و فضای جفت ريزیتخمو 

گیری در رابطه با فضای مناسب و يا ابعاد ظروف جفت

طور الزم انجام شود. در اين بررسي بههای بايد بررسي

دادن سه تجربي مشخص شد که در ظروف مذکور قرار

دلیل به ترشوت در هر ظرف مناسب باشد و شوت بیش

 شود.کاهش فضای ظرف توصیه نمي

 

 گیری کلینتیج 

اساس نتايج اين تحقیق بهترين دمای استحصال بر

درجه سلسیوس مي cretica S. 27خوار ذرت، تخم ساقه

 12ساعت روشنايي و  12باشد و بهترين دوره نوری 

ثر بر ؤساعت تاريکي است. اما الزم است ساير عوامل م

های جمله مواد فرار گیاهي، ويژگياز ريزی اين حشرهتخم

غالف گیاه و نوع رقم، فضای ظرف و تعداد شوت، نوع 

چنین تراکم و نسبت جنسي حشرات نر جیره غذايي و هم

 ر ظرف نیز بررسي و مطالعه گردد.و ماده در ه



 37                                                                                                                1394(، 3: )35شناسي ايران، نامه انجمن حشره

 

 منابع
Abbasipour-Shushtary, H. (1990) Investigation of bioecology of corn stem borer, Sesamia nonagrioides Lef. and its 

natural enemies in Khuzestan fields. M. Sc. Thesis. Department of Entomology, Collage of Agriculture, Tarbiat 

Modarres University, 164 P. [In Persian with English summary]. 

Allan M. A. l., Mahmalji M. Z. & Rouz H. A. l. (2010) Development rate and thermal constant laboratory study for corn 

stem borer Sesamia cretica Lederer (Lepidoptera: Noctuidae). Journal for Agricultural Sciences, 26, 353-365.  

Askarianzadeh, A. Moharramipour, S. Kamali, K. & Fathipour, Y. (2008) Evaluation of damage stalk borers, 

Sesamia spp. (Lep., Noctuidae) on sugarcane quality in Iran. Entomological Research, 38, 263-267.  

Bhalla, O. P. & Dubey, J. K. (1986) Bionomics of the diamondback moth on in the north western Himaliya. pp. 55-61 

in Talekar, N. S., & Griggs, T. D. (eds) Proceedings of the First International Workshop on Diamondback moth 

management: Asian vegetable research and Development Center, Shanhua, Taiwan,  

Calatayud, P. A., Guenego, H., Le Ru, B., Silvain, J. F. & Frerot, B. (2007) Temporal patterns of emergence, calling 

behaviour and oviposition period of the maize stem borer, Busseola fusca (Fuller) (Lepidoptera: Noctuidae). 

Annales de la Société Entomologique de France, 43(1), 63-68. 

Danialy, M. (1976) Biology of sugarcane stem borer in Haft-Tapeh/Khuzestan region. Journal of Entomology and 

phytopathology, 44, 1-22. [In Persian with English summary]. 

Fantinou, A. A., Perdikis, D. Ch. & Zota, K. F. (2004) Reproductive responses to photoperiod and temperature by 

diapausing and nondiapausing populations of Sesamia nonagrioides Lef. (Lep: Noctuidae). Physiological 

Entomology 29, 169-175.  

Jamshidnia, A. & Sadeghi. R. (2014) Effect of host species on some biological parameters of the egg parasitoid, 

Telenomus busseolae Gahan (Hym.: Scelionidae), Plant Pests Research, 4 (2), 1-9. [In Persian with English 

summary]. 

Polaszek, A. & Khan, Z. R. (1998) Host plants. pp. 3-10 in Polaszek, A. (ed.) African Cereal Stem Borers. Economic 

Importance, Taxonomy, Natural Enemies and Control CAB International, Wallingford. 

Ranjbar-Aghdam, H. & Kamali, K. (2002) In vivo Rearing of Sesamia cretica and Sesamia nonagrioides 

botanephaga. Journal of Entomological Society of IRAN, 22 (1), 63-78. [In Persian with English summary]. 

Salehitabar, M. Askarianzadeh, A. Saeidizadeh & Naji A. M. (2012) Effect of several diets on adult and reproduction 

stages of pink stem borer, Sesamia cretica under laboratory conditions. Proceedings of the 20th Iranian Plant 

Protection Congress, 26-29 August, Shiraz University. [In Persian with English summary]. 

Seraj, A. A. (2001) Damage and assessment of losses caused on sugar cane by Sesamia cretica (Lep.: Noctuidae) in 

Khuzestan region. Journal of Science and Technology of Agriculture and Nature Resources, water and Soil 

Science, 5 (2), 169-179. [In Persian with English summary]. 

Soltani-Orang, F., Ranjbar-Aghdam, H., Abbasipour-Shushtary, H. & Askarianzadeh, A. (2014) Estimation of 

Lower Temperature Threshold and Thermal Requirements for Development of Sesamia cretica (Lep., Noctuidae) 

Using "Degree-days" and "Ikemoto and Takai" Linear Models. Applied Researches in Plant Protection, 3 (2), 45-

55. [In Persian with English summary]. 

SPSS (Statistical package for social science) software (2007) SPSS base 16.0 user's guide. SPSS Chicago, IL. 

Tollenaar, M. & Dwyer, L. M. (1999) Physiology of maize. pp. 169-204 in Smith, D. L. & Hamel, C. (eds.) Crop 

Yield, Physiology and Processes. Springer-Verlag.  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fann.sef.free.fr%2F&ei=r24dU7yRGovDtAbc3oDoCw&usg=AFQjCNF9p3lHR0e7RJrzeKsjYCxxYlhV6A&bvm=bv.62578216,d.Yms

