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 چکیده

-پراسنجهحاضر، . در پژوهش استدر شمال کشور از شکارگرهای مهم مزارع برنج  Andrallus spinidens Fabriciusکارگر سن ش

بررسي شد.  يآزمایشگاهشرایط در  Plodia interpunctella Hübnerالرو این سن با تغذیه از  شکارگریهای جدول زندگي و نرخ 

آمده، دستبر اساس نتایج به .صورت گرفت نرخ مصرف دوجنسي نظریه و دوجنسيرشدی مرحله -ها بر اساس نظریه سنتجزیه و تحليل داده

( APOPطول دوره پيش از تخمگذاری ) روز بود. 66/23±29/0و  39/23±23/0کل دوره رشدی قبل از بلوغ برای جنس نر و ماده به ترتيب 

(، نرخ rنرخ ذاتي افزایش جمعيت )محاسبه شد. روز  07/31±41/0و  46/7±21/0ترتيب به (TPOPو طول کل دوره پيش از تخمگذاری )

بر روز،  146/1±500/0بر روز،  613/0±004/0ترتيب به( Tنسل ) یک متوسط طولو  (0R(، نرخ خالص توليدمثل )λمتناهي افزایش جمعيت )

الرو بود.  70/21±80/0ی کل مراحل پورگي روز برآورد شد. ميانگين نرخ شکارگر 54/38±49/0و  نتاج به ازای هر فرد 61/26±52/188

های جنس نر بود. حشرات بالغ ماده از از پوره ترداری بيشهای جنس ماده به صورت معنيهمچنين ميزان شکار خورده شده توسط پوره

( سن 0Cالص شکارگری )این، نرخ خپره هندی تغذیه کردند. عالوه برالرو شب 43/96±8/4عدد الرو و حشرات بالغ نر از  32/5±93/101

 spinidensA .( نشان داد که سن شکارگر pQالرو به ازای هر شکارگر بود. نرخ تبدیل شکار خورده شده به نتاج ) 32/104±22/6آندرالوس 

به نظر  های نرخ شکارگری و جدول زندگي،نياز داشت. با توجه به پراسنجه P. interpunctellaالرو  55/0برای توليد یک تخم بارور به 

  نظر گرفت.هندی را به عنوان یک طعمه واسط مناسب برای پرورش سن آندرالوس در پرهالرو شبتوان ميرسد مي

 

 نگاری، کارایي شکارگر، نرخ مصرف سن آندرالوس، جمعيت های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 Andrallus spinidens Fabricius سن شکارگر

(Hem.: Pentatomidae)   نقاط مختلف بسياری از در

 ;Rajendra and Patel, 1971پراکنش دارد )دنيا 

Manley, 1982عنوان شکارگر عمومي الرو به ( و

به ویژه در آسيا مورد توجه قرار گرفته است  بالپولکداران

(Nageswara, 1965; Singh and Singh, 1988; 

Mohaghegh and Najafi, 2003 ؛ به طوری که برخي)

در کاهش  ها نشان از اهميت سن آندرالوسپژوهش

در  Helicoverpa armigera Hübnerالرو  جمعيت

 Diacrisia obliqua Walkerالرو  ،مزارع یونجه و باقال

(Lep.: Arctiidae) نيز الرو و Rivula sp. (Lep.: 

Erebidae)  داشت )در مزارع سویاRajendera and 

Patel, 1971; Singh and Gangrade, 1975; Singh 

and Singh, 1988 این سن شکارگر در مزارع برنج نيز .)

 Mythimna ایالرو پروانه تک نقطهدر کنترل آفاتي مانند 

unipuncta (Haworth)،  کرم سبز برگخوارNaranga 

aenescens Moore خوار نواری برنج ساقه و

(Walker)Chilo suppressalis   موثر بود

(Mohaghegh and Najafi, 2003; Mohaghegh 

and Amir-Maafi, 2007 همچنين به(. این شکارگر-

 Spodopteraکنترل بيولوژیک عليه  کارای عنوان عامل

littoralis Boisduval  در مزارع چغندرقند معرفي شده

 (.Khodaverdi et al., 2012) است

نشان داد  A. spinidensشناسي سن های زیستبررسي

 هوایي مازندران پنج نسل ودر شرایط آبکه این شکارگر 

گذراني زمستاندر ایران . در سال دارددر گيالن سه نسل  و

گزارش شده است صورت حشره کامل این شکارگر به

(Javadi et al., 2005.) هایهمچنين بررسي 

 شکارگر سناین نشان داد که دیاپوز  در ژاپن هيآزمایشگا

 5/22تر از بدون در نظر گرفتن دوره نوری در دماهای پایين

درجه  25در دماهای باالتر از افتاد و درجه سلسيوس اتفاق 

 ,.Shintani et alصورت نگرفت )سلسيوس دیاپوز 

2010.) 

شناسي، های زیادی در مورد زیستتاکنون بررسي

های شيميایي روی کشيت و اثرات جانبي آفتپویایي جمع

کارایي این حشره شکارگر صورت گرفته است 

(Mohaghegh and Amir-Maafi, 2007; Shintani 

et al., 2010; Gholamzadeh-Chitgar et al., 

طول کل دوره پورگي سن شکارگر آندرالوس از  (.2015

 Galleria خوار موم پروانه الروروز روی  25/18

mellonella L. (Ghaninia et al., 2002 ) 35تا حدود 

 ,.S. littoralis (Khodaverdi et al روی الروروز 

در پژوهشي دیگر طول دوره پورگي با  ( متغير بود.2012

 Spodoptera mauritia (Boisduval) 54/18تغذیه از 

 ،(. عالوه بر اینShanker et al., 2017روز برآورد شد )

ف نشان داد که طول عمر حشرات بالغ های مختلبررسي

 ,.Javadi et alتر از نرها بود )ماده سن آندرالوس بيش

2005; Shanker et al., 2017ها (. بر اساس گزارش

با  A. spinidensحشرات بالغ ماده تخمگذاری ميانگين 

تغذیه از شکارهای مختلف، متفاوت بوده است؛ به طوری 

 .Sه با تغذیه از الرو که ميانگين تخمگذاری این حشر

mauritia ،S. littoralis و  N. aenescens ترتيب به 

 Ghaninia andتخم محاسبه شد ) 352و  58/342، 259

Ebadi, 2004; Khodaverdi et al., 2012; Shanker 

et al., 2017.) 

 کارایي جدول زندگي یک ابزار مناسب در ارزیابي

تخمين ميزان  سزایي درنقش به ودشمنان طبيعي است 

کند موفقيت یک دشمن طبيعي در کنترل آفات ایفا مي

(Fathipour et al., 2004; Yu et al., 2013 .) عوامل

 موثر شکارگریک  های جدول زندگيپراسنجهمختلفي بر 

 ;Jafari et al., 2002)ا توان به دمکه از جمله مي است

Zamani et al., 2006 ،) نوع گياه ميزبان آفت برای

 ,.Hu et al., 2010; Xiu-Hua et al) شکارگران

 ;Kalushkov and Hodek, 2004)و نوع طعمه  (2010

Farhadi et al., 2011; Yu et al., 2013 ) .اشاره کرد

های ارزیابي رژیمتوان برای همچنين از جدول زندگي مي

استفاده  غذایي مختلف در پرورش انبوه یک دشمن طبيعي

ميزبان یا شکار واسط مناسب شناسایي کرد تا بدین ترتيب 



 71                                                                                                                              1398 ، سال 4، شماره 9تحقيقات آفات گياهي، جلد 

در مورد امکان پرورش سن (. Yu et al., 2013شود )

هایي به های غذایي مختلف، پژوهشآندرالوس روی رژیم

های پراسنجهها صورت پراکنده انجام گرفته است که در آن

جدول زندگي بررسي نشده است. محقق و اميرمعافي 

(Mohaghegh and Amir-Maafi, 2007 اظهار )

داشتند سن آندرالوس از الروهای زنده و منجمد پروانه 

. در کندخوار و بيد آرد در نبود شکار اصلي تغذیه ميموم

از  A. spinidensهای پژوهشي دیگر با تغذیه پوره

های سن وزن پورهالروهای مختلف، مشخص شد 

آندرالوس تحت تاثير گونه شکار مورد استفاده قرار دارد، به 

 .Gسن پنجم با تغذیه از الرو  هایری که پورهطو

mellonella و C. suppressalis ترین وزن را بيش

(. به Sorkhabi-Abdolmaleki et al., 2013داشتند )

-پراسنجههای محدودی در مورد تاکنون پژوهشطور کلي، 

های جدول زندگي سن آندرالوس صورت گرفته است. 

( با Khodaverdi et al., 2012خداوردی و همکاران )

های جدول زندگي سن آندرالوس روی بررسي پراسنجه

( و طول rنرخ ذاتي افزایش جمعيت ) ،S. littoralisالرو 

بر  082/0( این سن شکارگر را به ترتيب Tدوره یک نسل )

زاده چيتگر و روز گزارش کردند. غالم 6/58روز و 

ر ( دGholamzadeh-Chitgar et al., 2015همکاران )

بررسي اثرات زیر کشنده سموم شيميایي، نرخ ذاتي افزایش 

بر روز  093/0جمعيت سن آندرالوس در تيمار شاهد را 

های زیرکشنده گزارش کردند. در پژوهشي دیگر غلظت

Beauveria bassiana (Balsamo)، های پراسنجه

جدول زندگي سن شکارگر آندرالوس را با تغذیه از الرو 

نسبت به تيمار شاهد تغيير نداد خوار پروانه موم

(Gholamzadeh-Chitgar et al., 2017.) 

های در تعيين کارایي یک شکارگر، عالوه بر پراسنجه

جدول زندگي باید از نرخ شکارگری نيز استفاده کرد. به 

(، به xjcمرحله رشدی )-نرخ شکارگری ویژه سنعبارتي 

راد درستي تفاوت در تعداد شکار خورده شده توسط اف

 Tuan) دهدجمعيت در مراحل مختلف رشدی را نشان مي

2016, et al..) ( 0نرخ خالص شکارگریC ميانگين کل )

شکارگر در طول زندگي با یک شکار خورده شده توسط 

است و اهميت آن زماني  مانيزندهدر نظر گرفتن نرخ 

شود که ميزان شکار خورده شده توسط تر مشخص ميبيش

مرحله رشدی -در مراحل مختلف سن افراد نر و ماده

 ,.Chi and Yang, 2003; Farhadi et alمتفاوت باشد )

2011; Tuan et al., 2016 .) شایان ذکر است که با

به نرخ  (0C)استفاده از نسبت نرخ خالص شکارگری 

توان تعداد شکار یک شکارگر مي (0R)خالص توليدمثل 

ک تخم بارور را مورد نياز برای شکارگر به منظور توليد ی

محاسبه کرد که همان نرخ تبدیل شکار مصرف شده به نتاج 

(pQ( مي باشد )2003Chi and Yang, .)  

پژوهشگران ميزان تغذیه مراحل مختلف پورگي و 

های از طعمه A. spinidensحشرات بالغ سن شکارگر 

 Mohaghegh and) اندمختلف را مورد بررسي قرار داده

Najafi, 2003, Javadi et al., 2005; Shanker et 

al., 2017.)  های نشان داده شد که پوره پژوهشدر یک

سن اول سن آندرالوس نيازی به تغذیه از شکار ندارند، اما 

ميزان تغذیه از پوره سن دوم به بعد افزایش یافت، به طوری 

که پوره سن پنجم و حشرات بالغ سن شکارگر آندرالوس 

الرو کرم سبز برگخوار برنج  87/1و  44/1هر روز به ترتيب 

 Mohagheghرا در شرایط مزرعه مورد تغذیه قرار دادند )

and Najafi, 2003های (. با این حال، بر اساس بررسي

های سن (، پورهJavadi et al., 2005جوادی و همکاران )

هر روز به ترتيب  A. spinidensشکارگر دوم تا پنجم سن 

الرو کرم سبز برگخوار برنج تغذیه  4/5و  8/4، 3، 2/2از 

کردند. همچنين ميزان شکار حشرات بالغ نر و ماده به ترتيب 

ميانگين الرو در هر روز بود. در پژوهشي دیگر  3/9و  8/8

شکار شده در هر روز توسط  S. mauritiaتعداد الروهای 

، 8/1به ترتيب  های سنين دوم تا پنجم سن آندرالوسپوره

 ,.Shanker et alالرو گزارش شد ) 25/19و  18/7، 33/3

2017.) 

بر اساس بررسي منابع صورت گرفته، تاکنون پژوهشي 

پره هندی به عنوان یک شکار در مورد استفاده از الرو شب

واسط محتمل برای پرورش سن آندرالوس صورت نگرفته 

است و از آن جا که هر دو جنس نر و ماده سن آندرالوس 
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شکارگری دارند،  و هم بلوغ رفتار هم در مرحله پورگي

نرخ شکارگری آن های جدول زندگي و بررسي پراسنجه

تواند اطالعات ارزشمندی در مورد کارایي این شکارگر مي

هدف از این پژوهش تعيين در اختيار ما قرار دهد. بنابراین، 

 .Aهای جدول زندگي و نرخ شکارگری پراسنجه

spinidens  پره هندیشباز الرو با تغذیهPlodia 

interpunctella Hübner  برای توصيف اکولوژی

 ای این شکارگر مهم بود.تغذیه

 

 هامواد و روش 

 P. interpunctellaپره هندی پرورش شب

از   P. interpunctellaپره هندیکلني اوليه شب

، تخمگذاریبرای موسسه تحقيقات برنج کشور تهيه شد. 

( مترسانتي 8 و ارتفاع 9 )قطرهایي قيفبه حشرات نر و ماده 

 منتقل ه بود،وسيله توری پوشيده شدآن به دو طرفکه 

های آوری تخمجمع برایبرگه کاغذ  ،شدند. در زیر قيف

-ها جمعتخم ،ساعت 48پره هندی گذاشته شد. پس از شب

، مترسانتي 15×5/12×5)پالستيکي  هایآوری و به ظرف

منتقل شدند.  عي( حاوی غذای مصنوطول×عرض×ارتفاع

 160گرم سبوس گندم،  800ترکيب غذای مصنوعي شامل 

 200 و سي گليسرولسي 200خشک،  یگرم مخمر آبجو

جلوگيری از  (. برایSait et al., 1997) سي عسل بودسي

یک گرم اسيد  ،زاهای بيماریرشد و فعاليت ميکروارگانيسم

ی پره هندسوربيک به این ترکيب اضافه شد. پرورش شب

درجه سلسيوس، رطوبت  28±2در اتاقک رشد در دمای 

ساعت  14:10و دوره نوری درصد  65±10نسبي 

 انجام شد. )روشنایي:تاریکي(

 

 A. spinidensپرورش سن شکارگر 

از درختان  A. spinidensجمعيت اوليه سن شکارگر 

 Glyphodes pyloalisبرگخوار توت الرو توت آلوده به 

Walker شد. آوریقات ابریشم کشور جمعاز مرکز تحقي 

جفتگيری در یک  براینر و ماده  هحشرتعداد پنج جفت 

متر( قرار سانتي 14و ارتفاع  15ظرف پالستيکي شفاف )قطر 

ایجاد  برای تهویههایي آن، سوراخ بروی در وداده شدند 

برای تامين رطوبت و همچنين تحریک برای  شد.

 Paspalum بندواش گياهاز  ،تربيشتخمگذاری 

distichum L.  قرار داشت مرطوبکه در انتهای آن پنبه، 

 برای. (Shintani et al., 2010) داخل ظرف استفاده شد

و همچنين جلوگيری از تخمگذاری تامين بستر مناسب برای 

های تکهحشرات ماده روی دیواره ظرف، تخمگذاری 

 شکل بادبزني در دیوارهبهمتر( سانتي 15×5کاغذ سفيد )

به تعداد کافي پره هندی . همچنين الرو شبظرف نصب شد

 .Aبرای تغذیه در اختيار حشرات بالغ  و به صورت روزانه

spinidens  تخمگذاری  هایظرفسپس  .شدداده ميقرار

رطوبت نسبي  ،درجه سلسيوس 26±2دمای اتاقک رشد ) به

پس  ( منتقل شدند.ساعت 16:8 دوره نوریدرصد و  10±65

 .Pاز سن شکارگر روی الرو یک نسل  از پرورش

interpunctella  دست آوردن در آزمایشگاه، برای به

تخمگذاری به  هایظرف A. spinidens سنهای همتخم

و کاغذهای حاوی  ندروزانه مورد بررسي قرار گرفتصورت 

کاغذها،  .ندآوری شدساعت جمع 24فواصل  تخم در

 هایتخم به ظرف حاوی بندواشهای گياه ها و ساقهبرگ

برای  .( منتقل شدندمترسانتي 7×5/5×3پالستيکي شفاف )

 داخل ظروف پنبه مرطوب گذاشته شد. ،حفظ رطوبت
 

و نرخ  های جدول زندگیپراسنجهتعیین 

 شکارگری

پس از تفریخ  .سن آغاز شدعدد تخم هم 65 آزمایش با

دليل داشتن زندگي تجمعي در به اولهای سن ها، پورهتخم

ها و ساقه گياه بندواش در اختيار آن ددنمانمان ظرف باقي ه

، الرو اولهای سن دليل عدم تغذیه پورهبه قرار گرفت.

-ها قرار نگرفت. پس از پوستپره هندی در اختيار آنشب

به  مهای سن دوها، هر کدام از پورهپورهاین اندازی 

که متر( سانتي 4و ارتفاع  6)قطر ای جداگانه هایظرف

منظور سهولت در به ه بودند، منتقل شدند.شدگذاری شماره

ها در هنگام و عدم آسيب به پورهاندازی پوست

که در  بندواشاز گياه اندازی )مشاهدات شخصي(، پوست

 ،حفظ رطوبت قرار داشت برایانتهای آن پنبه مرطوب 

 معدد الرو سن چهار 15استفاده شد. روزانه  هاظرفداخل 
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مختلف  های سنينتغذیه در اختيار پوره برایدی پره هنشب

ها تا پرورش پوره هایظرفگرفت. ميقرار و حشره بالغ 

صورت روزانه مورد بررسي ظهور حشرات کامل بهزمان 

 .شدها تجدید ميغذای آندر هر بازبيني و  قرار گرفتند

 باریک پرورش روزانه تميز و هر دو روز هایهمچنين ظرف

 طول دوره رشدی بدین ترتيبشد. ميتعویض  شبندواگياه 

و ميزان مرگ و  تعداد الروهای شکار شده، مراحل مختلف

نر  کاملهر مرحله ثبت شد. حشرات سن آندرالوس در مير 

 ی مجزاهاو ماده بعد از ظهور با هم جفت شدند و به ظرف

های . ظرفمنتقل شدند( مترسانتي 8و ارتفاع  10قطر )

های گرفتند و تخمميه مورد بررسي قرار روزان تخمگذاری

ای جداگانه هایگذاشته شده در هر روز شمارش و به ظرف

. شمارش شودتا درصد تفریخ تخم محاسبه  شدندميمنتقل 

تا شکار خورده شده توسط حشرات کامل  تعدادها و تخم

 ادامه یافت. فردزمان مرگ آخرین 

 

 آماری هایتجزیه

های مختلف طول دوره به مربوط هایتعيين داده پس از

سن تخمگذاری ميزان  و نيزمير  و مرگ درصد ،زیستي

 .P با تغذیه از الرو A. spinidensشکارگر 

interpunctella، با شکارگر های جدول زندگي پراسنجه

مرحله رشدی -استفاده از روش جدول زندگي دوجنسي سن

(Chi, 1988)  ر افزانرم با استفاده ازوTWOSEX-

MSChart محاسبه شد( ندChi, 2019b).  ميانگين و

 100000با  استرپخطای استاندارد با استفاده از روش بوت

برای  (.Huang and Chi, 2012) تخمين زده شد تکرار

در سطح شده استرپ جفتها از روش بوتمقایسه ميانگين

 ;Efron and Tibshirani, 1993استفاده شد )درصد  5

Chi, 2019bهای شکارگری شامل نرخ چنين پراسنجه(. هم

نرخ شکارگری ، (xjc)مرحله رشدی -شکارگری ویژه سن

و نرخ ( xq) ویژه سن نرخ خالص شکارگری، (xkویژه سن )

( به همراه نسبت نرخ خالص 0Cخالص شکارگری )

با استفاده از نظریه  (pQشکارگری به نرخ خالص توليدمثل )

افزار نرماز  با استفادهنرخ شکارگری دوجنسي و 

CONSUME-MSChart محاسبه شدند (Chi, 2019a) .

 Excel ((2016افزار رسم نمودارها با استفاده از نرم

 صورت گرفت.

 

 و بحث نتایج

گر آندرالوس تمام مراحل ردر پژوهش حاضر سن شکا

پره هندی کامل کرد. رشدی خود را با تغذیه از الرو شب

 رشدی سن شکارگر یهانتایج حاصل از بررسي طول دوره

A. spinidens  با تغذیه از الروP. interpunctella  در

نشان داده شده است. از  1شرایط آزمایشگاهي در جدول 

 61 ،سن استفاده شده در ابتدای آزمایشعدد تخم هم 65

طول دوره رشدی مراحل مختلف مقایسه د. دنتخم تفریخ ش

در سن چهارم  پورگي بين جنس نر و ماده نشان داد که تنها

دار وجود داشت پورگي بين جنس نر و ماده اختالف معني

(012/0=P بدین ترتيب بين .) دوره پيش از بلوغکل طول 

داری مشاهده نشد برای جنس نر و ماده اختالف معني

(47/0=P و ) روز  66/23±29/0 و 39/23±23/0به ترتيب

 نيا وهای انجام شده توسط غني. در بررسيبرآورد شد

پيش از طول دوره  (Ghaninia et al., 2002) همکاران

 الروهایروی به ترتيب  A. spinidensسن شکارگر  بلوغ

-، ساقهروز 25/30 آرد بيد، روز 97/29 برگخوار چغندرقند

روز  75/25 خوارموم الرو روز و 82/28 برنج نواری خوار

رشدی از تخم تا دوره کل طول عالوه بر این،  برآورد شد.

روی  A. spinidens ور حشره بالغ سن شکارگرظه

نواری خوار الروهای پروانه کرم سبز برگخوار برنج و ساقه

 Javadi et) روز برآورد شد 0/35و  33/33ترتيب برنج به

al., 2005) . در پژوهشي دیگر، ميانگين طول دوره پيش از

روز  32 برابر S. lituraبلوغ این شکارگر روی الروهای 

نتایج حاصل از بررسي  .(Uematsu, 2006) دگزارش ش

روی  (Khodaverdi et al., 2012) خداوردی و همکاران

با تغذیه از الروهای سن  A. spinidensهای زیستي ویژگي

نشان داد که ميانگين طول دوره نيز  S. littoralis چهارم

 67/35و  07/35پيش از بلوغ برای جنس نر و ماده به ترتيب 

دین ترتيب طول دوره پيش از بلوغ )تخم تا ظهور ب .روز بود

در پژوهش  A. spinidensحشرات بالغ( سن شکارگر 
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شایان  .های اشاره شده در باال بودتر از پژوهشحاضر، کوتاه

های رشدی ذکر است که کيفيت منابع غذایي بر طول دوره

عوامل کنترل بيولوژیک موثر است، به طوری که کوتاه 

های مطلوبيت شکار برای یکي از نشانه یبودن دوره رشد

  (.Du et al., 2004یک شکارگر است )

 بالغ طول عمر حشرات حاضر، پژوهش بر اساس نتایج

 تر ازداری کوتاهروز( به صورت معني 52/36±96/1)نر 

( بود روز 72/42±48/2)ماده  بالغ طول عمر حشرات

(048/0=P).  و در یک پژوهش طول عمر حشرات بالغ نر

خوار به ماده سن آندرالوس روی الرو زنده پروانه موم

 Mohaghegh and) روز برآورد شد 9/47و  5/48ترتيب 

Amir-Maafi, 2007.) زاده چيتگر و در حالي که غالم

( Gholamzadeh-Chitgar et al., 2015همکاران )

را با تغذیه  A. spinidensطول عمر حشرات بالغ نر و ماده 

روز گزارش  75/21و  9/31خوار به ترتيب از الرو موم

های پژوهش حاضر موید آن بود کردند. عالوه بر این، یافته

که ميانگين کل دوره زندگي حشرات نر و ماده سن 

 (.P=04/0)داری داشتند آندرالوس اختالف معني

 

 

 

با  Andrallus spinidens ارگرسن شکمراحل مختلف  خطای معيار(±ميانگين)و نرخ شکارگری طول دوره رشدی  -1جدول 

 در شرایط آزمایشگاهي Plodia interpunctellaالرو  تغذیه از

Table 1. Developmental time and consumption rate (mean±SE) of different stages of Andrallus 

spinidens fed on Plodia interpunctella larva under laboratory conditions 
 Consumption rate  Developmental time   

P ♂ ♀ ♂+♀ P ♂ ♀ ♂+♀ n Stage 

 - - - ns 7.00 ±0.00 7.00±0.00 7.00± 0.00 61 Egg 

 - - - ns 2.04±0.04 2.07±0.05 2.05±0.03 61 Instar I 

ns 3.39±0.26 2.86±0.25 3.07±0.17 ns 4.13±0.17 3.86±0.15 4.03±0.11 58 Instar II 

ns 3.52±0.31 3.93±0.28 3.71±0.21 ns 2.96±0.13 3.10±0.15 3.05±0.1 55 Instar III 

* 4.39±0.32 5.66±0.42 5.09±0.28 * 2.83±0.08 3.10±0.41 3.00±0.06 54 Instar IV 

ns 9.26±0.43 10.28±0.46 9.83±0.33 ns 4.43±0.12 4.52±0.51 4.48±0.08 52 Instar V 

* 20.57±0.54 22.72±0.85 21.70±0.80 ns 23.39±0.23 23.66±0.29 23.54±0.19 52 Preadult 

ns 96.43±4.8 101.93±5.32 99.5±3.85 * 36.52±1.96 42.72±2.48 39.98±1.68 52 Adult 

ns 116.99±5.57 124.66±5.73 121.1±3.89  * 59.91±1.95 66.38±2.5 63.52±1.69 52 Life span 

Standard errors were estimated by using 100,000 bootstraps. Means followed by * are significantly 

different between female and male by using paired bootstrap test at the 5% significance level. 

 

 .Aهای توليدمثلي سن شکارگر نتایج مربوط به پراسنجه

spinidens  روی الروP. interpunctella  2در جدول 

طول  قابل مشاهده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر،

 که( APOP) حشرات کاملتخمگذاری دوره پيش از 

زمان ظهور حشره بالغ تا زمان اولين  از عبارت است

طول به صورت مشابه،  .بودروز  46/7±21/0، تخمگذاری

افراد ماده سن شکارگر  (APOP)تخمگذاری دوره پيش از 

A. spinidens  از الروهای سن سوم تا پنجم با تغذیهS. 

litura 7-8  روز( بودUematsu, 2006.) های حاضر یافته

که از  (TPOP)تخمگذاری دوره پيش از نشان داد کل 

 07/31±41/0، تخمگذاری بود اولينشروع تا  مرحله تخم

نيا و همکاران در حالي که در بررسي غني .طول کشيدروز 

(Ghaninia et al., 2002) دوره پيش از  لک طول

سن آندرالوس روی الرو بيد آرد و  (TPOP)تخمگذاری 

روز برآورد  5/39و  25/45الرو پروانه موم خوار به ترتيب 

خداوردی و تر از پژوهش حاضر بود. شد که طوالني

 .Aنيز برای سن  (Khodaverdi et al., 2012) همکاران

spinidens پرورش یافته روی الرو S. littoralis، ولط 
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باید  گزارش کردند. ( راروز 46) تریطوالني TPOPدوره 

یک شاخص تخمگذاری کل دوره پيش از  توجه داشت که

باشد و در های توليدمثلي حشرات ميپراسنجهبسيار مهم در 

یک حشره بر تخمگذاری حقيقت اهميت تاثير سن شروع 

 Huang andدهد )نرخ ذاتي افزایش جمعيت را نشان مي

Chi, 2012( به طوری که توان و همکاران .)Tuan et 

al., 2013 بيان کردند که یک حشره حتي به رغم پایين )

، نرخ تفریخ پایين و نيز طول عمر تخمگذاریبودن ميزان 

تواند نرخ ذاتي افزایش جمعيت باالیي کم حشرات بالغ مي

تخمگذاری دوره پيش از  کلداشته باشد، در صورتي که 

(TPOP) بنابراین در پژوهش حاضر کوتاه  .اشدآن کوتاه ب

یافته روی برای سن آندرالوس پرورش TPOPبودن دوره 

تواند نقش موثری در افزایش پره هندی ميالرو شب

 جمعيت آن داشته باشد. 

 نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ميانگين زادآوری

 پره هندیاین سن شکارگر روی الرو شب افراد ماده

 سينگ و سينگ (.2)جدول م بود تخ 83/17±55/396

(Singh and Singh, 1988) حشره این های تعداد تخم

روی الرو  تخم به ازای هر حشره ماده 562-288شکارگر را 

در پژوهشي دیگر  .برآورد کردند .Rivula spآفت سویا 

 .Nروی الرو  A. spinidens شکارگر زادآوریميانگين 

aenescens ترتيب به برنجه حضور و عدم حضور گيا در

تخم به ازای هر حشره ماده گزارش شد  80/218و  352

(Ghaninia and Ebadi, 2004). ،ميزان  همچنين

 S. littoralis 58/342روی الرو زادآوری سن آندرالوس 

 .G ( و روی الروKhodaverdi et al., 2012تخم )

mellonella، 125 عدد تخم (Gholamzadeh-Chitgar 

et al., 2015) رسد در پژوهش بود. به عبارتي به نظر مي

-حاضر ميزان زادآوری سن آندرالوس با تغذیه از الرو شب

 پره هندی باال بود. البته شایان ذکر است که ميزان زادآوری،

به تنهایي  باشد وکننده توان توليدمثلي حشره ميمنعکس

شاخص مناسبي برای مقایسه ظرفيت افزایش جمعيت 

های غذایي مختلف نيست، بلکه نرخ محشرات روی رژی

 (.Jha et al., 2014ماني نيز باید در نظر گرفته شود )زنده

سن های جدول زندگي پراسنجه مربوط بهنتایج 

نشان داده شده است.  2در جدول  A. spinidensشکارگر 

( سن r) در پژوهش حاضر نرخ ذاتي افزایش جمعيت

 ه هندیپرروی الرو شب A. spinidensشکارگر 

های . در سایر پژوهشروز( محاسبه شدبر ) 004/0±136/0

 S. littoralisصورت گرفته مقدار این پراسنجه روی الرو 

 093/0و  082/0به ترتيب  تر وکم G. mellonellaو الرو 

 ;Khodaverdi et al., 2012بر روز گزارش شده است )

Gholamzadeh-Chitgar et al., 2015) . نرخ ذاتي

برای مقایسه تغييرات ترین پراسنجه یش جمعيت، مهمافزا

های جمعيت در شرایط مختلف و نيز ارزیابي کيفيت رژیم

غذایي متنوع بوده و در برگيرنده طول دوره رشدی، ميزان 

یک حشره است  مانيزندهو نيز نرخ  زادآوری

(Southwood and Henderson, 2000بدین .) ترتيب

رسد باالتر بودن مقدار نرخ در پژوهش حاضر به نظر مي

 پرهشبذاتي افزایش جمعيت سن آندرالوس روی الرو 

را شاید بتوان به کاهش دوره رشدی پيش از بلوغ و هندی 

و نيز افزایش ميزان  (TPOPکل دوره پيش از تخمگذاری )

های به کار رفته در دیگر ، در مقایسه با سایر طعمهزادآوری

بر اساس نتایج پژوهش همچنين ها نسبت داد. پژوهش

روز  54/38±49/0حاضر، متوسط طول مدت یک نسل 

تر از مقادیر طول مدت یک نسل سن که کوتاه برآورد شد

 .S، روزS. litura (8/49 )الروهای آندرالوس با تغذیه از 

littoralis (68/58 و )روز  G. mellonella (64/44  )روز
 ;Uematsu, 2006; Khodaverdi et al., 2012بود )

Gholamzadeh-Chitgar et al., 2015). 

( که xjS)مرحله رشدی -ویژه سن مانيزندهمنحني نرخ 

و  xاحتمال زنده ماندن یک تخم بارور تا سن دهنده نشان

نشان  1در شکل  (،Chi, 1988)باشد مي  jمرحله رشدی 

شود مشاهده مي شکلکه در این  طورهمان شده است. داده

 حشرات بالغتری نسبت به بيش مانيزندهنرخ  ،همادبالغ افراد 

همچنين مشخص شد که آخرین حشره بالغ نر و  .داشتندنر 

 روز زنده ماندند. 99و  72ماده به ترتيب تا سن 
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با  Andrallus spinidens سن شکارگر خطای معيار(±ميانگين)های توليدمثلي، جدول زندگي و شکارگری پراسنجه -2جدول 

 در شرایط آزمایشگاهي Plodia interpunctellaرو ال از تغذیه
Table 2. Reproductive, life table and predation parameters (mean±SE) of Andrallus spinidens fed on 

Plodia interpunctella larva under laboratory conditions 
Max Min Mean  Parameters 

9 5 7.46±0.21 APOP (day) 

38 28 31.07±0.41 TPOP (day) 

12 4 8.29±0.32 Oviposition period (day) 

452 292 396.55±17.83 Fecundity (eggs/female) 

0.151 0.111 0.136±0.004 Intrinsic rate of increase, r (day-1) 

1.163 1.118 1.146±0.005 Finite rate of increase, λ (day-1) 

307.75 100.311 188.52±26.61 Net reproduction rate, R0 (offspring/individual) 

41.04 36.49 38.54±0.49 Mean generation time, T (day) 

128.34 74.51 104.32±6.22 Net predation rate, C0 (preys/predator) 

1.237 0.361 0.55±0.07 Transformation rate, Qp (preys/viable egg) 

Standard errors were estimated by using 100,000 bootstraps. 

 

اندن احتمال زنده م (xl) ویژه سني مانيزندهمنحني نرخ 

بدون در نظر گرفتن  xیک تخم تازه متولد شده تا سن 

 .(Chi, 1988)تفاوت در مراحل رشدی مختلف است 

سن  ویژه زادآوری، (xl)ویژه سن  مانيزندههای نرخ منحني

در  (xmxl)و توليدمثل ویژه سن  (xm) ل مادهحشرات کام

توان اظهار بر این اساس مي نشان داده شده است. 2شکل 

 داشت که اوج زادآوری سن آندرالوس با تغذیه از الرو

 فتاد. اتفاق ا 31تخم در روز  52/17پره هندی به ميزان شب

 (xjv) مرحله رشدی-منحني ارزش توليدمثلي ویژه سن

 ميزان مشارکتدهنده سيم شده است، نشانتر 3که در شکل 

در  jو مرحله رشدی  xرود در سن انتظار مينتاجي است که 

. در این منحني، گذاری نسل بعد نقش داشته باشندپایه

به اوج خود  31ماده در روز حشرات بالغ  ارزش توليدمثلي

 ( رسيد. 75/129)

 

 
 

 Plodiaبا تغذیه از الرو  Andrallus spinidensسن شکارگر  (jxS)مرحله رشدی -ویژه سن مانيزندهنرخ  -1شکل 

interpunctella در شرایط آزمایشگاهي 
Figure 1. Age-stage specific survival rate (Sxj) of Andrallus spinidens fed on Plodia interpunctella 

larva under laboratory conditions 
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 Andrallusسن شکارگر  (xmxl)و توليدمثل ویژه سن  (xm)، زادآوری ویژه سن (xl) ه سنماني ویژنرخ زنده -2شکل 

spinidens الرو  با تغذیه ازPlodia interpunctella در شرایط آزمایشگاهي 
Figure 2. Age specific survival rate (lx), age specific fecundity (mx), age specific maternity (lxmx) of 

Andrallus spinidens fed on Plodia interpunctella larva under laboratory conditions

 

 

 

 
 

 Plodiaبا تغذیه از الرو  Andrallus spinidensسن شکارگر  (xjv)مرحله رشدی -ارزش توليدمثل ویژه سن -3شکل 

interpunctella در شرایط آزمایشگاهي 
Figure 3. Age-stage specific reproductive value (vxj) of Andrallus spinidens fed on Plodia 

interpunctella larva under laboratory conditions 

 

 

 (xje) مرحله رشدی-منحني اميد به زندگي ویژه سن

رود یک دهنده مجموع مدت زماني است که انتظار مينشان

 بهبر اساس نتایج زنده بماند.  jو مرحله رشدی  xفرد تا سن 

 .Aاميد به زندگي برای ( 0e)دست آمده، در مرحله تخم 

spinidens 78/56پره هندی پرورش یافته روی الرو شب 

 کاهش یافتبا افزایش سن به آهستگي  که شدمحاسبه روز 

 اميد به زندگي حشرات مشخص شد که(. همچنين 4)شکل 

  .بودتر ماده از حشرات نر بيش بالغ
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 Plodiaالرو با تغذیه از  Andrallus spinidensسن شکارگر  (xje)مرحله رشدی -ندگي ویژه سناميد به ز -4شکل 

interpunctella در شرایط آزمایشگاهي 
Figure 4. Age-stage specific life expectancy (exj) of Andrallus spinidens fed on Plodia 

interpunctella larva under laboratory conditions 

 

ميانگين شکار خورده شده توسط مراحل فعال سن 

نشان داده شده است.  1در جدول  A. spinidensشکارگر 

ای از الرو گونه تغذیهقابل ذکر است که پوره سن یک، هيچ

P. interpunctella  نداشت، بنابراین نرخ شکارگری صفر

با افزایش سن پورگي ميزان شکار خورده شده از  .بود

پره هندی برای پوره سن دوم دد الرو شبع 17/0±07/3

عدد الرو برای پوره سن پنج  83/9±33/0آندرالوس به 

افزایش یافت. همچنين مراحل نابالغ )مجموع پوره سن دوم 

تا پنجم( جنس ماده نسبت به جنس نر سن شکارگر به 

پره هندی را تری الرو شبداری تعداد بيشصورت معني

جوادی و همکاران . (P=03/0)مورد تغذیه قرار دادند 

(Javadi et al., 2005)  ميانگين تعداد الروN. 

aenescens های سن دوم تا پنجم سن را که توسط پوره

الرو گزارش  11/84آندرالوس مورد تغذیه قرار گرفتند، 

همچنين نرخ شکارگری مراحل پورگي )سن دوم تا  .کردند

 08/174زان به مي S. littoralisپنجم( سن آندرالوس روی 

که با ( Khodaverdi et al., 2012)عدد الرو بود 

پره هندی( تفاوت زیادی الرو شب 70/21های حاضر )یافته

های خود اظهار داشت. برخي از پژوهشگران در بررسي

داشتند که کيفيت پایين رژیم غذایي منجر به افزایش تعداد 

شود، به طوری که شکار خورده شده توسط شکارگر مي

تری از شکار سعي در جبران کارگر با مصرف تعداد بيشش

 Eubanks andکيفيت پایين رژیم غذایي داشت )

Denno, 2000) . ،هرچند غير از کيفيت و ارزش غذایي

های فيزیکي، شکل و ساختار عوامل دیگری مانند ویژگي

موهای بدن، تحرک شکار و ميزان دسترسي نيز بر تعداد 

 (.Mendes et al., 2002ودند )شکار خورده شده موثر ب

ها بنابراین با مقایسه نتایج پژوهش حاضر با سایر یافته

(Javadi et al., 2005; Khodaverdi et al., 2012 )

هندی برای نشو و نمای  پرهشبتوان احتمال داد که الرو مي

سن آندرالوس مناسب باشد. سن آندرالوس برای تکميل 

هندی  پرهشبعدد الرو  70/21کل مراحل پورگي خود به 

تر از تعداد مورد نياز از الروهای احتياج داشت که بسيار کم

N. aenescens و S. littoralis ها بود.در سایر پژوهش 

نرخ شکارگری سن آندرالوس در مرحله حشره بالغ به 

شدت افزایش یافت، به طوری که به حدود پنج برابر ميزان 

پورگي شکارگر رسيد. شکار خورده شده در کل مراحل 

ميانگين شکار خورده شده در کل مراحل زندگي )از پوره 

ماده سن  نر و سن دوم تا پایان عمر حشرات بالغ( جنس

پره عدد الرو شب 66/124و  99/116آندرالوس به ترتيب 

 .(P=35/0)داری با هم نداشتند هندی بود که اختالف معني

ه یک جفت سن بالغ های سایر پژوهشگران نشان داد کیافته
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A. spinidens  عدد الرو  8/127روز در مزرعه از  36طي

کرم سبز برگخوار برنج تغذیه کردند سنين آخر 

(Mohaghegh and Najafi, 2003).  در یک پژوهش

عدد  87/941های بالغ ماده آندرالوس نشان داده شد که سن

 را مورد تغذیه قرار دادند S. littoralisالرو سن چهارم 

(Khodaverdi et al., 2012که بسيار بيش ) تر از

پره هندی توسط سن بالغ ماده در الروهای خورده شده شب

پژوهش حاضر بود. باید توجه داشت که در پژوهش حاضر 

پره هندی های بالغ آندرالوس از تعداد الرو شباگرچه سن

 52/188تری تغذیه کردند، اما نرخ خالص زادآوری کم

نتاج(  77/102تر از نرخ خالص زادآوری )ه بيشنتاج بود ک

را مورد  S. littoralisهای بالغ الرو در زماني بود که سن

. همان (Khodaverdi et al., 2012) تغذیه قرار دادند

های فيزیکي و گونه که پيش از این اشاره شد ویژگي

کيفيت غذایي شکار بر نرخ شکارگری موثر بوده و باعث 

تری از شکار با کيفيت پایين رگر تعداد بيششود تا شکامي

را مورد تغذیه قرار دهد. البته باید به این نکته نيز اشاره کرد 

که افزایش ميزان تغذیه از یک رژیم غذایي با کيفيت پایين 

ممکن است در نهایت منجر به افزایش طول عمر و 

به  .(Mendes et al., 2002زادآوری شکارگر نشود )

 Eocantheconaهای شکارگر ماده سنعنوان مثال 

furcellata Wolff  عدد الرو  1/730از تعدادS. litura  و

تغذیه کردند، در  .Plutella xylostella Lعدد الرو  670

تر، ميزان زادآوری حالي که به رغم شکار خورده شده بيش

تخم به ازای سن  6/725تر )کم S. lituraبا تغذیه از الرو 

تخم  P. xylostella (8/829ني بود که از الرو ماده( از زما

. (Tuan et al., 2016به ازای سن ماده( تغذیه کردند )

رود بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر این احتمال مي

هندی مناسب  پرهشبکه پرورش سن آندرالوس روی الرو 

باشد، به طوری که شاید بتوان گفت سن آندرالوس با 

 .Sهندی نسبت به الرو  پرهشبتری الرو ممصرف تعداد ک

littoralis  در پژوهش خداوردی و همکاران

(Khodaverdi et al., 2012 ،) دارای دوره رشدی و

تر و ميزان زادآوری دوره کل پيش از تخمگذاری کوتاه

 باالتری بود.

( xjcمرحله رشدی )-نرخ شکارگری ویژه سن 5شکل 

شود منحني نرخ مشاهده ميدهد. همان گونه که را نشان مي

های بالغ نر و ماده از سن شکارگری ویژه مرحله رشدی سن

روزگي همپوشاني بسياری داشتند، در حالي که از  71تا  21

 .Aهای بالغ ماده نرخ شکارگری فقط به سن 97تا  72روز 

spinidens  .اختصاص داشت 

( عبارت است از ميانگين xkنرخ شکارگری ویژه سني )

 و xد شکار خورده شده توسط یک شکارگر در سن تعدا

مراحل مختلف نيز در آن در نظر گرفته  مانيزندهاگر نرخ 

آید دست مي( بهxqنرخ خالص شکارگری ویژه سني ) شود،

(Chi and Yang, 2003.) نرخ شکارگری ویژه  منحني

( نشان داد xq( و نرخ خالص شکارگری ویژه سني )xkسني )

 .Aهای سن اول که مرحله تخم و پورهکه به دليل این 

spinidens  9رفتار شکارگری نداشتند، در روزهای صفر تا 

یک شکاف عميق در نرخ شکارگری سن آندرالوس وجود 

روزگي افزایش یافت.  19داشت. سپس شکارگری تا سن 

های سن پنجم آماده جاکه پورهرسد از آناما به نظر مي

، تغذیه به شدت کاهش اندازی خود بودندآخرین پوست

نرخ  24تا  20طوری که تقریبا در روزهای یافت، به

 6که در شکل شکارگری کاهش شدیدی داشت. چنان

روزگي  50تا  25شود شکارگری در سن تقریبا مشاهده مي

 (.6در اوج خود بود )شکل 

که  (0Cنرخ خالص شکارگری ) در پژوهش حاضر

توسط یک شکارگر برابر است با تعداد شکار خورده شده 

در کل طول دوره زندگي و نيز نرخ تبدیل شکار خورده 

( نيز محاسبه pQشده به نتاج توليد شده توسط شکارگر )

برابر با  A. spinidensشد. نرخ خالص شکارگری سن 

پره هندی بود که در حقيقت الرو شب 22/6±32/104

در کل دوره زندگي این سن شکارگر  xqمجموع مقادیر 

پره هندی شد. عالوه بر این، نرخ تبدیل الرو شببامي

بود. به عبارت  55/0±07/0خورده شده به نتاج توليد شده 

برای توليد هر تخم به  A. spinidensدیگر، سن شکارگر 
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(. 2نياز داشت )جدول  P. interpunctellaالرو  55/0

( نرخ Khodaverdi et al., 2012خداوردی و همکاران )

و نرخ تبدیل شکار خورده شده به نتاج خالص شکارگری 

عدد  15/4و  27/426توليد شده سن آندرالوس را به ترتيب 

 گزارش کردند. S. littoralisالرو 

 
 

 

 
 

 Plodiaبا تغذیه از الرو  Andrallus spinidensسن شکارگر  )xjc(مرحله رشدی -نرخ شکارگری ویژه سن -5شکل 

interpunctella اهيدر شرایط آزمایشگ 
Figure 5. Age-stage specific consumption rate (cxj) of Andrallus spinidens fed on Plodia 

interpunctella larva under laboratory conditions

 

 

 

 
 

سن شکارگر  (xq) ویژه سن و نرخ خالص شکارگری (xk)، نرخ شکارگری ویژه سن (xl) ماني ویژه سنزندهنرخ  -6شکل 

Andrallus spinidens الرو  با تغذیه ازPlodia interpunctella در شرایط آزمایشگاهي 
Figure 6. Age specific survival rate (lx), age specific consumption rate (kx) and age specific net 

consumption rate (qx) of Andrallus spinidens fed on Plodia interpunctella larva under laboratory 

conditions 
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 (Tuan et al., 2016بر اساس نظر توان و همکاران )

در هنگام ارزیابي کارایي یک شکارگر روی یک رژیم 

های جدول زندگي مالک نيست و باید پراسنجهغذایي تنها 

عالوه بر نرخ ذاتي افزایش جمعيت به نرخ شکارگری آن 

یک شکارگر با نرخ نيز توجه داشت. ایشان اظهار داشتند که 

شکارگری باال ممکن است نرخ افزایش جمعيت پایيني 

داشته باشد و برعکس، که بدین ترتيب از کارایي آن 

کاهد. در پژوهش حاضر، نرخ خالص شکارگر مي

شکارگری و نرخ تبدیل شکار خورده شده با تغذیه از الرو 

تر از شرایطي بود که سن آندرالوس هندی بسيار کم پرهشب

S. littoralis (Khodaverdi et al., 2012 )ز الرو ا

 پرهتوان از الرو شبرسد ميکرد، پس به نظر ميتغذیه مي

هندی به عنوان یک شکار واسط مناسب برای پرورش انبوه 

سن آندرالوس  سن آندرالوس استفاده کرد. به عبارت دیگر،

اد برای تکميل دوره زندگي و نيز توليدمثل موفق نياز به تعد

های پره هندی داشت. به هر حال، بررسيکمي الرو شب

تکميلي در مورد پرورش متوالي چندین نسل از سن 

و  P. interpunctellaروی الرو  A. spinidensشکارگر 

نيز ارزیابي کارایي شکارگر پرورش یافته روی شکار واسط 

 رسد.در شرایط طبيعي ضروری به نظر مي

 

 سپاسگزاری
 اطرمعاونت پژوهشي دانشگاه گيالن به خ بدین وسيله از

ز شود. همچنين اتامين منابع مالي این پژوهش قدرداني مي

همکاری و حمایت موسسه تحقيقات برنج کشور 

 شود.مي سپاسگزاری

 

 

References  

Chi, H. 1988. Life table analysis incorporating both sexes and variable development rates among 

individuals. Environmental Entomology 17: 26-34.  

Chi, H. 2019a. CONSUME-MSChart: a computer program for the age-stage, two-sex consumption 

rate analysis. National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan. 

(http://140.120.197.173/Ecology/). 

Chi, H. 2019b. TWOSEX-MSChart: a computer program for the age-stage, two-sex life table 

analysis. National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan. (http://140.120.197.173/Ecology/) 

Chi, H. and Yang, T. C. 2003. Two-sex life table and predation rate of Propylaea japonica Thunberg 

(Coleoptera: Coccinellidae) fed on Myzus persicae (Sulzer) (Homoptera: Aphididae). 

Environmental Entomology 32: 327-333. 

Du, L., Ge, F., Zhu, S. and Parajulee, M. N. 2004. Effect of cotton cultivar on development and 

reproduction of Aphis gossypii (Homoptera: Aphididae) and its predator Propylaea japonica 

(Coleoptera: Coccinellidae). Journal of Economic Entomology 97: 1278-1283. 

Efron, B. and Tibshirani, R. J. 1993. An introduction to the bootstrap. Chapman and Hall, NY. 

Eubanks, M. D. and Denno, R. F. 2000. Health food versus fast food: the effects of prey quality and 

mobility on prey selection by a generalist predator and indirect interactions among prey species. 

Ecological Entomology 25: 140-146 

Farhadi, R., Allahyari, H. and Chi, H. 2011. Life table and predation capacity of Hippodamia 

variegata (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Aphis fabae (Hemiptera: Aphididae). Journal of 

Biological Control 59: 83-89. 

Fathipour, Y., Hosseini, A. and Talebi, A. 2004. Some behavioral characteristics of Diaeretiella 

rapae (Hym.: Aphidiidae), parasitoid of Brevicoryne brassicae (Hom.: Aphididae). Iranian 

Journal of Agricultural Science 35: 393-401. (In Persian). 

Ghaninia, M. and Ebadi, R. 2004. Effect of rice plant feeding with the aim of improving the mass 

rearing method of Andrallus spinidens fed with the rice semilooper as prey under laboratory 

conditions. Journal of Agricultural Science and Natural Resources 11: 191-200.  

Ghaninia, M., Ebadi, R. and Saeb, H. 2002. A study of the host effect on biology of the predatory 

bug Andrallus spinidens (F.) (Hem.: Pentatomidae) under laboratory condition. Journal of 

Agricultural Science and Natural Resources 9: 39-50. (In Persian). 

http://140.120.197.173/Ecology/


 Andrallus spinidens نگاریجمعيت هایپراسنجهو همکاران،  موسوی                                                                                               82

Gholamzadeh-Chitgar, M., Hajizadeh, J., Ghadamyari, M., Karimi-Malati, A. and Hoda, H. 
2015. Effects of sublethal concentration of diazinon, fenitrothion and chlorpyrifos on demographic 

and some biochemical parameters of predatory bug, Andrallus spinidens in laboratory conditions. 

International Journal of Pest Management 61: 204-211. 

Gholamzadeh-Chitgar, M., Hajizadeh, J., Ghadamyari, M., Karimi-Malati, A. and Hoda, H. 
2017. Effect of sublethal concentration of Beauveria bassiana fungus on demographic and some 

biochemical parameters of predatory bug, Andrallus spinidens fabricius (Hemiptera: pentatomidae) 

in laboratory conditions. Trakia Journal of Sciences 2: 160-167. 

Hu, L. X., Chi, H., Zhang, J., Zhou, Q. and Zhang, R. J. 2010. Life table analysis of the 

performance of Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) on two wild rice species. Journal of 

Economic Entomology 103: 1628-1635. 

Jafari, Sh., Hajizadeh, J., Jalali Sendi, J. and Hoseini, R. 2002. Effect of temperature on biological 

factors of Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) in laboratory conditions. Journal of 

Entomological Society of Iran 22: 13-28. (In Persian). 

Javadi, S., Sahragard, A. and Saeb, H. 2005. Morphology, biology and spatial distribution of the 

rice fields predator, Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) in rice fields in Guilan Province. 

Journal of Agricultural Science and Natural Resources 12: 146-158. (In Persian). 

Jha R. K., Tuan S. J., Chi, H. and Tang, L. C. 2014. Life table and consumption capacity of corn 

earworm, Helicoverpa armigera, fed asparagus, Asparagus officinalis. Journal of Insect Science 

14: 1-17. 

Kalushkov, P. and Hodek, I. 2004. The effects of thirteen species of aphids on some life history 

parameters of the ladybird Coccinella septempunctata. Biocontrol 49: 21-32. 

Khodaverdi, H., Sahagard, A., Amir-Maafi, M. and Mohaghegh, J. 2012. Biology and predator 

characteristics of Andrallus spinidens (Fabr.) (Heteropteran: Pentatomidae) on larvae of 

Spodoptera litura, under field condition. Journal of Entomological Society of Iran 32: 1-19.  

Manley, G. V. 1982. Biology and life history of the rice field predator, Andrallus spinidens F. 

(Heteroptera: Pentatomidae). Entomological News 93: 19-24. 

Mohaghegh, J. and Amir-Maafi, M. 2007. Reproduction of the predatory stinkbug, Andrallus 

spinidens F. (Heteroptera.: Pentatomidae) on live and frozen prey. Applied Entomology and 

Zoology 42: 15-20. 

Mohaghegh, J. and Najafi, I. 2003. Predation capacity of. Andrallus spinidens F. (Het.: 

Pentatomidae) on Naranga aenescence Moore (Lep.: Noctuidae) under semi-field and field 

conditions. Applied Entomology and Phytopathology 71: 57-68. 

Nageswara, R. V. 1965. Andrallus (Audinetia) spinidens (Fabr) as predator of rice pests. Oryza 2: 

179-181. 

Rajendra, M. K. and Patel, R. C. 1971. Studies on the life and biology of Podisus placidus and 

Stiretrus fimbriatus (Pentatomidae). Canadian Entomologist 103: 1505-1516. 

Shanker, C., Sapna, P., Shabbir, K., Sunil, V., Jhansirani, B. and GururajKatti. 2017. Biology 

and functional Response of Andrallus spinidens (F.) to the rice army worm Spodoptera mauritia 

(Boisduval). Journal of Biological Control 31: 201-204. 

Shintani, Y., Masuzawa, Y., Hirose, Y., Miyahara, R., Watanabe, F. and Tajima, J. Y. 2010. 

Seasonal occurrence and diapause induction of a predatory bug Andrallus spinidens (F.) 

(Heteroptera: Pentatomidae). Entomological Science 13: 273-279. 

Singh, K. J. and Gangrade, G. A. 1975. Parasites, predators and diseases of larvae of Diacrisia 

obliqua Walker (Lepidoptera: Arctiidae) on soybean. Current Science 44: 481-482. 

Singh, K. J. and Singh, O. P. 1988. Natural enemies of the soybean gery semilooper, Rivula sp. 

(Lepidoptera: Noctuidae) in Madhya Pradesh. Journal of Biological Control 2: 128. 

Sorkhabi-Abdolmaleki, S., Zibaee, A., Hosseini, R. and Hoda, H. 2013. Effects of different prey 

regimes on activities of digestive enzymes in Andrallus spinidens Fabricius (Hemiptera: 

Pentatomidae). Journal of Entomological Society of Iran 33: 57-68. 

Southwood, T. R. E. and Henderson, P. A. 2000. Ecological Methods (3rd ed.). Blackwell Science, 

Oxford, London. 

Tuan, S. J., Lee, C. C. and Chi, H. 2013. Population and damage projection of Spodoptera litura 

(F.) on peanuts (Arachis hypogaea L.) under different conditions using the age-stage, two-sex life 

table. Pest Management Science 70: 805-813. 



 83                                                                                                                              1398 ، سال 4، شماره 9تحقيقات آفات گياهي، جلد 

Tuan, S. J., Yeh, C. C., Atlihan, R. and Chi, H. 2016. Linking life table and predation rate for 

biological control: A comparative study of Eocanthecona furcellata (Hemiptera: Pentatomidae) 

fed on Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) and Plutella xylostella (Lepidoptera: 

Plutellidae). Journal of Economic Entomology 109: 13-24. 

Uematsu, H. 2006. Reproductive rate and predatory ability of the pentatomid bug, Andrallus 

spinidens (Fab.) (Het.: Pentatomidae). Japan Journal of Applied Entomology and Zoology 50: 

145-150. [In Japanese with English summary]. 

Xiu-Hua, W., Zhou, X. R. and Pang, B. P. 2010. Influence of five host plants of Aphis gossypii 

Glover on some population parameters of Hippodamia variegata (Goeze). Journal of Pest 

Science 83: 77-83. 

Yu, J. Z., Chi, H. and Chen, B. H. 2013. Comparison of the life table and predation rates of 

Harmonia dimidiate (F.) (Coleptera: Coccinellidae) fed on Aphis gossypii Glover (Hemiptera: 

Aphididae) at different temperatures. Biological Control 64: 1-9. 

Zamani, A. A., Talebi, A. A., Fathipour, Y. and Baniameri, V. 2006. Effect of temperature on 

biology and population growth parameters of Aphis gossypii Glover (Hom., Aphididae) on 

greenhouse cucumber. Journal of Applied Entomology 130: 453-460. 



 Andrallus spinidens نگاریجمعيت هایپراسنجهو همکاران،  موسوی                                                                                               84

Plant Pest Research 

2020- 9 (4): 69-84 

 

Feasibility mass rearing of predatory stink bug, Andrallus 

spinidens Fabricius on Plodia interpunctella Hübner larva under 

laboratory conditions: Linking life table and predation rate 

 
R. Mousavi1, A. Karimi-Malati1*, A. Sahragard1 and M. Jalaeian2 

1. Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran, 

2. Department of Plant Protection, Rice Research Institute of Iran, (AREEO), Rasht, Iran 

 
(Received: January 25, 2020 Accepted:  March 10, 2020) 

 

Abstract 

The predatory stink bug, Andrallus spinidens Fabricius, is a common natural enemy in Northern 

paddy fields of Iran. In the current study, life table parameters and consumption rate of A. spinidens 

fed on Plodia interpunctella Hübner larvae were determined under laboratory conditions. The 

evaluations were based on age-stage, two sex life table using TWOSEX and CONSUME-MSChart 

theories. According to obtained results, the total immature developmental times were 23.39±0.23 and 

23.66±0.29 days for male and female, respectively. The adult pre-oviposition period (APOP) and total 

pre-oviposition period (TPOP) were evaluated to be 7.46±0.21 and 31.07±0.41 day, respectively. The 

intrinsic rate of increase (r), finite rate of increase (λ), net reproductive rate (R0), and mean generation 

time (T) were 0.136±0.004 day-1, 1.146±0.005 day-1, 188.52±26.61 offspring/individual and 

38.54±0.49 day, respectively. The mean predation rate of total nymphal stage of the predator was 

21.70±0.80 P. interpunctella larvae. Furthermore, the predation rate for female nymphs was 

significantly higher than male nymphal stage. Female and male adults of A. spinidens consumed 
101.93±5.32 and 96.43±4.8 P. interpunctella larvae, respectively. In addition, the net predation rate 

(C0) of the total life span for A. spinidens was 104.32±6.22 P. interpunctella larvae per predator. The 

transformation rate (Qp) showed that A. spinidens consumed 0.55 P. interpunctella larvae to produce 

one viable egg. According to life table and predation parameters, it seems that the larvae of P. 

interpunctella might be a suitable intermediate prey for rearing this predator. 
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