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چکیده
زمانيکه یک شکارگر امکان گزینش بين دو یا چندگونه طعمه را دارد ،اغلب یکي از آن گونهها را نسبت به دیگري ترجيح
ميدهد .بنابراین ،آگاهي از ترجيح غذایي یکي از شاخص هایي است که در بررسي کارآیي و انتخاب دشمنان طبيعي باید مورد
توجه قرارگيرد .در این پژوهش ،ترجيح غذایي الروهاي سنين سوم و چهارم و افراد ماده بالغ Hippodamia variegata Geoze
نسبت به شته روسي گندم Diuraphis noxia Mordvilko ،پرورش یافته روي سه رقم مقاوم (اميد) ،نيمه مقاوم (بک کراس) و
حساس (سرداري) گندم مورد بررسي قرار گرفت .براي بررسي ترجيح از شاخص بتاي منلي استفاده شد .نتایج نشان دادکه
مرحله زیستي شکارگر و سطح مقاومت گياه ميزبان آفت روي ترجيح غذایي موثر هستند و با باال رفتن سن شکارگر بروز
ترجيح ملموستر ميشود .کفشدوزک  H. variegataبيشترین ترجيح را نسبت به شته پرورش یافته روي رقم اميد و کمترین
ترجيح را نسبت به شته پرورش یافته روي رقم سرداري نشان داد ،به طوري که در باالترین تراکم ،ميزان شکارگري براي
کفشدوزک ماده بالغ با تغذیه از پوره سن سوم شته روسي ،روي رقم اميد ،بک کراس و سرداري ،بهترتيب ،31/93±3/60
 03 /32±3/03و  13/39±5/62و مقدار شاخص منلي بهترتيب  6/133±6/631 ،6/620±6/663و  6/302±6/639بدست آمد،
درحالي که این شاخص براي الرو سن سوم کفشدوزک به ترتيب  6/135±6/631 ،6/652±6/633و  6/565±6/630محاسبه
شد .نتایج بدست آمده نشان ميدهد که کفشدوزک  H. variegataتمایل بيشتري به تغذیه از شتههاي تغذیه کرده از رقم
مقاوم دارد که در تدوین برنامه مدیریتي آفات ميتواند بسيار مهم باشد.
واژههای کلیدی ،Hippodamia variegata :شته روسي گندم ،ارقام گندم ،ترجيح طعمهاي.

گروه گياهپزشکي ،دانشکدهي کشاورزي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان
* نویسندهي مسئولmadadiho@gmail.com :
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مقدمه
آفات یکي از مهمترین عوامل کاهش عملکرد گندم
ميباشند ،بهطوريکه بشر ساالنه ميلياردها دالر خسارت
آفات را تحمل ميکند .در این ميان ،شتهها عالوه بر تغذیه
مستقيم از گياه ،با انتقال عوامل بيماریزاي گياهي باعث
ایجاد خسارت زیادي ميشوند .شتههاي غالت از آفات
درجه دوم مزارع غالت بهشمار ميآیند و در این بين شته
روسي  Diuraphis noxia Mordvilkoکه به عنوان یکي از
شتههاي بسيار مهم غالت دانهریز بهویژه گندم شناخته
شده است ،جمعيتي رو به گسترش داشته و در بعضي
سال ها خسارت قابل توجهي به مزارع گندم و جو وارد
مينماید .این آفت در حال حاضر به عنوان مخربترین
گونه شته در مناطق داراي بارندگي تابستانه محسوب مي-
شود .شته روسي گندم ميتواند در مزارع گندم و جو باعث
از بين رفتن محصول بهميزان  96-366درصد گردد
) .(Butts and Schaalje 1997در گياهان صدمه دیده،
کاهش وزن هزار دانه ،وزن خوشهها و اندام هوایي ،ارتفاع
گياه ،قدرت زنده ماندن و تحمل به سرما در ارقام پایيزه
در اثر آلودگي به این شته دیده ميشود (Storlie et al.
).1993
کفشدوزکها یکي از عوامل مهم اکوسيستمهاي
کشاورزي هستند که نقش مهمي را در ایجاد تعادل و
تنظيم طبيعي جمعيت شتهها و شپشکها بر عهده دارند.
در این بين ،کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze
داراي توانایي بالقوهاي براي کنترل بيولوژیک و مدیریت
آفات است ) .(Hodek et al. 2012این کفشدوزک داراي
چهار سن الروي بوده و الرو سن چهارم درشتترین و در
عين حال پرخورترین مرحله زندگي پيش از بلوغ شکارگر
به شمار ميآید ).(Madadi et al. 2011
استفاده از دشمنان طبيعي یک تاکتيک مهم در
کنترل بيولوژیک آفات بهشمار ميرود (Hodek and
) .Honek 1996پيش از استفاده از دشمنان طبيعي در
محيط باید مسایل زیادي از جمله اکولوژي آنها مورد
بررسي قرار گيرد که در این بين اغلب ،تاثير ميزبان
گياهي آفت بر کارایي دشمن طبيعي نادیده گرفته مي-
شود .اهميت این موضوع در تاثير گياه ميزبان آفت به
عنوان یکي از پيچيدگيهاي الیههاي برهمکنش سه گانه-
ي شکارگري است )،(Price et al. 1980, Wu et al. 2010

زیرا بيوشيمي گياه روي ارزش غذایي حشره گياهخوار
موثر است و ميتواند تغذیه شکارگر را نيز تحت تاثير قرار
دهد ) ،(Giles et al. 2002به هرحال دادههایي که این
موارد را پشتيباني نماید ،محدود است .برخي منابع اشاره
نمودهاند که مناسب بودن طعمه براي شکارگرها ،نه تنها
تحت تاثير گونه گياه ميزبان است )،(Francis et al. 2001
بلکه حتي در سطح رقم گياه ميزبان نيز تاثير ميپذیرد
).(Du et al. 2004
تعدادي از شکارگران داراي دامنه ميزباني وسيع
هستند و زمانيکه داراي حق انتخاب بين دو یا چند گونه
ميزبان باشند ،اغلب یکي از آنها را به دیگري ترجيح مي-
دهند .این موجب ميشود طعمه مورد نظر بيشتر از آنچه
توقع ميرود مورد تغذیه شکارگر قرار گيرد .نرخ جستجوي
متفاوت ،زمان متفاوت سپري شده در زیستگاه ،توانایي
طعمههاي مختلف در گریز و ترکيبي از این عوامل یا
عوامل دیگر ميتواند باعث ایجاد ترجيح شود (Hassell
) .1978این موضوع در هر مدل ترجيحي شکار  -شکارگر
که شامل بيش از یک نوع شکار باشد ،داراي اهميت است
) . (Jervis 2005واضح است که اگر ترجيحي دیده نشود،
تغييرات به صورت نسبتي از تراکم اوليه خواهد بود .با
اینحال ،به محض اینکه شکارگر به یک نوع شکار ترجيح
نشان دهد نسبت شکار خورده شده تغيير خواهد کرد
).(Cock 1978
براي بررسي ترجيح حشرات شکارگر ،مدلها و روش-
هاي متفاوتي ارائه شده است ) .(Cock 1978در بين این
روشها تا به امروز یکي از روشهایي که مصرف شکار در
طول زمان آزمایش را وارد محاسبه ميکند و به عبارت
دیگر ،کاهش تراکم شکار در طي زمان آزمایش را در نظر
ميگيرد ،روش ارائه شده توسط منلي )(Manly 1974
ميباشد .او بر این عقيده است که شکارگرهاي عمومي
بدون در نظر گرفتن تراکم طعمه نسبت به طعمه مرغوب
و برتر ترجيح نشان ميدهند و فقط در صورت کافي
نبودن طعمه مرغوب از طعمه هاي دیگر استفاده ميکنند.
با توجه به اهميتي که شته روسي گندم در اغلب
نقاط دنيا پيدا کرده است ،بررسيهایي در زمينه معرفي
ارقام مقاوم به وسيله پژوهشگران مختلف صورت گرفته
است ،ولي به جنبه تاثير ارقام مختلف بر عوامل کنترل
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بيولوژیک و دشمنان طبيعي شته روسي کمتر پرداخته
شده است.
در این تحقيق ،هدف بررسي تاثير مقاومت ارقام گندم
بر ترجيح غذایي کفشدوزک  H. variegataنسبت به شته
روسي بود که با چشمانداز طراحي و تنظيم مدیریت
تلفيقي آفت مذکور در قالب کاربرد توام عوامل کنترل
بيولوژیک و ارقام مقاوم و بهبود کارایي کنترل بيولوژیک
انجام شد.

مواد و روشها
کلني شته روسي گندم از جمعيت موجود در مزارع
گندم واقع در حومه شهرستان همدان در طي ماههاي
خرداد و تير  3135جمعآوري و به گلخانه گروه
گياهپزشکي دانشگاه بوعلي سينا منتقل و روي بوتههاي
گندم کشت شده در گلدانهاي پالستيکي به قطر 16
سانتيمتر منتقل شدند .براي محيط کشت ،از خاک
معمولي و ماسه به نسبت  3:1استفاده شد .ارقام گندم
استفاده شده شامل اميد ،بککراس و سرداري بودند که به
ترتيب به عنوان رقم مقاوم (نجفي ميرک و همکاران
 ،3191ویسي و همکاران  )3133نيمه مقاوم (Robinson
) 1994و حساس (کاظمي و همکاران  )3192به شته
روسي گندم انتخاب شدند .الزم به ذکر است براي تعيين
سطح مقاومت ارقام فوق به طور همزمان ،مطالعات زنگنه
( )3133و به نظر ( )3135مورد استفاده قرار گرفته است.
کفشدوزک  H. variegataاز مزارع یونجه منطقه
امزاجرد شهرستان همدان -واقع در  32کيلومتري شمال
شهرستان همدان -جمع آوري و افراد کامل نر و ماده در
ظروف تهویهدار به آزمایشگاه منتقل شدند .پس از
گونه 3مورد نظر براساس خصوصيات ریخت-
شناسایي
معادله
شناختي (وجداني  ،)3161در دستههاي هفت جفتي در
ظروف پتري پالستيکي (به قطر  3سانتيمتر) تهویهدار
قرار داده شدند .براي تغذیه کفشدوزکها از شته
نخودفرنگي  Acyrthosiphon pisum Harrisو از پنبه
آغشته به آبقند  16درصد براي تأمين رطوبت و نيز
تغذیه تکميلي استفاده شد .براي جمعآوري تخمها ،کف
ظروف پتري با کاغذهاي چيندار به طول حدود  1سانتي-
متر و عرض  6/2-3سانتيمتر پوشانده شد .در بررسي-
هایي که هر  35ساعت یکبار انجام شد ،تخمهاي گذاشته

شده به صورت انفرادي به ظروف پتري جدید منتقل
شدند .زماني که تخمها تفریخ شدند ،براي تغذیه الروهاي
جوان از همان رژیم غذایي والدین استفاده شد .محتویات
هر پتري به صورت روزانه تعویض ميشد .این کار به مدت
سه نسل ادامه یافت.
براي بررسي ترجيح غذایي کفشدوزک H. variegata
نسبت به پوره سن سوم شته روسي گندم پرورش یافته
روي دو رقم گندم ،تراکمهاي  96 ،06و  356پوره سن
سوم  D. noxiaپرورش یافته در هر رقم ،به ترتيب در
اختيار الروهاي سنين سوم ،چهارم و ماده بالغ (هفت
روزه) کفشدوزک  H. variegataقرار داده شدند .در
بررسي شاخص ترجيح در حضور همزمان هر سه رقم
گندم ،تراکمهاي مورد نظر براي مراحل اشاره شده به
ترتيب  06 ،26و  366پوره سن سوم شته روسي بودند که
براي عدم ایجاد تنش در جمعيت طعمه بر اثر جابجایي،
شتهها روي همان رقمي که پرورش یافته بودند براي
شکارگر عرضه شدند .الزم به ذکر است شتههاي مربوط به
هر رقم توسط رنگ مشخصي عالمتگذاري شده بودند.
تيمار شاهد نيز در تمام تراکمهاي طعمه بدون حضور
شکارگر ،براي اصالح مقادیر مرگ و مير حين دست ورزي
در نظر گرفته شد .آزمایش در  32تکرار ،درون ظروف
پتري به قطر  3سانتيمتر و در اتاقک رشد (دماي 52±5
درجه سلسيوس ،رطوبت نسبي 06±36درصد و  30ساعت
روشنایي) انجام شد .پس از  56ساعت ،تعداد شتههاي
زنده در زیر استریوميکروسکوپ شمارش و ثبت شد .در
آزمایش ترجيح به دليل استفاده از شاخص منلي،
جایگزیني شکارهاي خورده شده انجام نشد .فرمول
محاسبه شاخص منلي به صورت زیر ميباشد:
𝑒
) 𝑖 ( log
𝑖A

𝑘∑ = βi

es
)
(𝑠=1 log
As

در این معادله شاخص  βiترجيح شکارگر به شکار
متعلق به دسته  ei ،iتعداد شکار زنده مانده متعلق به
دسته  Ai ،iتعداد اوليه طعمه متعلق به دسته  es ،iتعداد
کل طعمه زنده مانده متعلق به دسته  As ،sتعداد کل
اوليه شکار متعلق به دسته  sو  kتعداد دستههاي متفاوت
طعمه را نشان ميدهد .در صورت بررسي ترجيح نسبت به
دو طعمه ،اگر  β= 6/2باشد ،یعني شکارگر هيچ یک از
طعمهها را ترجيح نداده است.
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مقایسهي مقادیر شاخص ترجيح شکارگر نسبت به
طعمه در حالت وجود دو رقم گندم با استفاده از آزمون
 paired t-testو براي سه رقم گندم پس از انجام تجزیه
واریانس ،با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن در نرم-
افزار  (SAS Institute 2002) SASانجام شد.

نتایج و بحث
در رابطه با بررسي ترجيح مراحل الروي و بلوغ
کفشدوزک  H. variegataنسبت به شتههاي مستقر روي
ارقام بککراس و سرداري ،شکارگر در اغلب موارد تمایل
به مصرف شتههاي مستقر روي رقم نيمه مقاوم بککراس
داشت و از آنجایيکه بر اساس یافتههاي این تحقيق،
مراحل زیستي باالتر شکارگر تجربه بيشتري در درک
کيفيت طعمه دارند ،بنابراین برجستهتر شدن شاخص
ترجيح در مرحله بلوغ کفشدوزک شکارگر دور از انتظار
نيست .در بررسي ترجيح غذایي الرو سن سوم کفشدوزک،
ميانگين بتاي منلي اختالف معنيداري در سطح احتمال
 2درصد نشان داد .اختالف شاخص مذکور ،در مورد
ترجيح الرو سن چهارم ()t =9/92, df =36, P = 6/6663
و ماده بالغ  3روزه ()t =31/33, df =36, P = 6/6663
نيز کامال معنيدار بود .بهطوريکه مقادیر این شاخص در
مورد کفشدوزکهاي ماده  H. variegataنسبت به شته-
هاي پرورش یافته روي رقمهاي بککراس و سرداري به
ترتيب  6/059±6/663و  6/133±6/663بدست آمد
(جدول  )3و این بيانگر ترجيح کفشدوزک به تغذیه از
شته روي ميزبان نيمه مقاوم بککراس بود.
بررسي مقادیر متوسط تغذیه شکارگر و شاخص
ترجيح در وضعيتي که شته پرورشیافته روي رقم اميد و
سرداري در اختيار مراحل مختلف شکارگر قرار گرفتند
(جدول  ،)5نيز موید این است که مراحل زیستي تکامل
یافتهتر کفشدوزک  H. variegataتوانایي تشخيص و
ترجيح بيشتري نسبت به طعمهي پرورش یافته روي رقم
مقاوم اميد دارد .در آزمایش مقایسه ترجيح الرو سن سوم
کفشدوزک  ،H. variegataمتوسط تغذیه شکارگر از شته-
هاي پرورش یافته روي رقمهاي اميد و سرداري به ترتيب
 12/91±3/0و  11 /03±3/05ثبت شد و در بررسي
مقادیر شاخص ترجيح اختالف معنيداري در مورد انتخاب
شکار مشاهده نشد (.)t = 3/01, df =36, P = 6/3523

ولي الرو سن چهارم ()t =31/39, df =36, P = 6/6663
و حشرات کامل ماده df = 36, P 6/6663( H. variegata
 )t =33/33,نسبت به شته روسي پرورش یافته روي رقم
مقاوم اميد ترجيح معنيداري نشان دادند ،بهطوري که به-
خصوص در مورد الرو سن چهار و بالغين H. variegata
شاخص ترجيح روي رقم اميد حدود  5/2برابر شاخص
مذکور روي رقم سرداري بود (جدول.)5
با قرار دادن شکارگر در وضعيت پيچيدهتر انتخاب
طعمه ،مسئله بروز ترجيح نسبت به مراحل مقاوم بيشتر
ميشود .همانطور که در جدول  1نيز مشاهده ميشود،
الرو سن سوم  H. variegataشته پرورش یافته روي رقم
اميد را به طور معنيداري نسبت به ارقام بککراس و
سرداري ترجيح داد (66, P = 6/6663و)F=26/33, df =5
و البته نتيجهي مشابهي نيز در الرو سن چهارم
(66, P = 6/6663و )F=339/3, df = 5و مادهي بالغ
(66, P = 6/6663و )F=336/0, df = 5مشاهده شد
(جدول  .)1این نتایج مؤید اثرات رقم گياه ميزبان آفت
روي ترجيح و در نتيجه کارایي کفشدوزک H. variegata
ميباشد.
با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده ميشود که
تمام مراحل آزمون شدهي شکارگر همواره به تغذیه از
شته روسي پرورش یافته روي رقم اميد ترجيح نشان
دادند و شاخص ترجيح یک روند نزولي معنيدار ،بهترتيب
روي رقم اميد ،بککراس و سرداري داشت .به عبارت
دیگر ،کفشدوزک  H. variegataترجيح بيشتري براي
شکار و مصرف شته روسي پرورش یافته روي گندم رقم
مقاوم اميد و در درجه بعد رقم نيمه مقاوم بککراس و
رقم حساس سرداري دارد و این ترجيح با تکامل سنين
زیستي ملموستر ميشود.
در مورد دالیل احتمالي ترجيح و براساس مشاهدات
شخصي ،کلني شته روسي تمایل بيشتري به تشکيل لکه-
هاي متمرکز روي رقم اميد داشت .بهعبارت روشنتر،
جمعيت شته روسي تمایل بيشتري به حفظ کلني دارد و
این لزوماً به معني ایجاد جمعيت زیاد توسط آفت روي
رقم اميد نيست ،بلکه همين جمعيت کم بهصورت مجتمع
در کلنيهایي گرد هم جمع ميشدند و گمان ميرود یکي
از دالیل احتمالي براي ترجيح این نوع شکار توسط
کفشدوزک  H. variegataباشد ،چرا که شکارگر معموالً
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به ارزیابي کيفيت شکار در لکههاي در دسترس ميپردازد
و در لکهاي مناسبتر ،مدت زمان بيشتري را ميگذراند و
همين مسئله ميتواند روي جستجوگري ،نرخ شکارگري و
در نتيجه ترجيح آنها موثر باشد.
متوسط تغذیهي الرو سن چهارم و افراد ماده بالغ
کفشدوزک در تيمارهاي  96و  356پوره سن سوم شته
روسي روي رقم اميد به ترتيب  03/30±3/31و
 366/20±3/3محاسبه شد .براساس بررسيهاي بهنظر
( )3135الرو سن چهارم و حشره کامل ماده ميتواند
کارایي بهتري براي کنترل شته روسي گندم در مزارع
داشته باشد که مقادیر متوسط تغذیه بهدست آمده در این
بررسي با نتایج ایشان مطابقت دارد.
در بررسي زنگنه ( )3133نيز ،متوسط زادآوري کل
شته روسي گندم در تغذیه از ارقام اميد و سرداري به
ترتيب  3/59±3/12و  9/619±6/25و نرخ ذاتي افزایش
جمعيت شته روسي گندم روي ارقام اميد و سرداري به
ترتيب  -6/6623±6/631و  6/323±6/6603بر روز به-
دست آمد که در مجموع و به دليل مرگ و مير باالي
مراحل مختلف زندگي شته روسي گندم روي رقم اميد،
وجود مقاومت این رقم نسبت به شته روسي گندم
مشخص ميشود .در حقيقت ،مقاومت موجود در رقم اميد
باعث کاهش زادآوري شته روسي گندم شده است این
مسئله تایيدي بر تاثير آنتي بيوزي رقم اميد بر شته روسي
گندم و مناسب نبودن این رقم از نظر تغذیهاي براي این
شته است.
) Hodek (1960گياه ميزبان آفت را به عنوان ارایه-
دهندهي غذا -طعمه یا شکار -عاملي مهم در تعيين ميزان
شایستگي کفشدوزک معرفي نمود ،چرا که این شکار
براساس کيفيت گياه ميزبان ميتواند در قالب طعمهاي
مطلوب و یا نامناسب براي شکارگر عرضه شود .براي مثال،
تغذیه شته  Myzus persicae Sulzerاز گياهان Brassica
 ،spp.سبب کاهش شایستگي شته براي کفشدوزک
 Adalia bipunctata L.ميشود که این مسئله به دليل
وجود سطوح باالي گليکوزینوالت گياه ميزبان است
) .(Francis et al. 2000, 2001نتایج مشابه نشان دهنده
تاثير منفي سطوح باالي آلکالوئيد  sinigrinدر رژیم غذایي
شته مومي کلم Brevicoryne brassicae L.
روي  Coccinella septempunctata L.و A. bipunctata

بود ) .(Pratt et al. 2008بررسي )Wu et al. (2010

تفاوتهاي ظریف و جالبي در مورد کيفيت شته جاليز
 Aphis gossypii Gloverپرورش یافته روي پنج گونه از
گياهان تيره کدویيان روي زیستشناسي کفشدوزک H.
 variegataرا به نمایش گذاشت .این تفاوتها به دليل
یکسان نبودن ویژگيهاي گياه ميزبان و در نتيجه تفاوت-
هاي مشخص ارزش غذایي شته جاليز براي شکارگر بود.
نتایج نشان داد که پرورش  A. gossypiiروي خيار سبب
طوالنيتر شدن دوره پيش از بلوغ  H. variegataميشود
( 36/66روز) در حالي که اگر ميزبان گياهي کدو قليایي
باشد ،این دوره به 35/0روز ميرسد .نرخ ذاتي افزایش
جمعيت به عنوان شاخصي براي تعيين تاثير گونه گياه
ميزبان شته جاليز روي افزایش جمعيت  H. variegataدر
مورد کدو قليایي و خيار بهترتيب  6/309و  6/329بر روز
بدست آمد ،که بحثهاي فوق را تایيد و مسئلهي ترجيح
غذایي کفشدوزک را شفافتر ميسازد.
گياهان به عنوان اولين سطح غذایي ،قطعاً اثرات
مهمي بر سایر سطوح غذایي دارند .طبق بررسيهاي انجام
شده ،آلودگي ناشي از شته روسي گندم باعث ایجاد تنش
در گياه و در نهایت سبب افزایش ميزان کل فنل آزاد،
پرولينها ،اسيد ساليسيک و از طرفي کاهش ميزان
اسيدهاي آمينه در ژنوتيپهاي آلوده ميشود (کامل منش
و آساد  .(Mohase and Westhuizen 2002 ،3193یکي از
پرسش هاي ایجاد شده در تحقيق انجام شده این بود که
آیا دالیل فيزیولوژیکي براي انتخاب و مناسب بودن شته
روسي تغذیه کرده از رقم مقاوم نسبت به شته تغذیه کرده
از رقم حساس وجود دارد یا خير.
) Barkhordar et al. (2013نيز تاثير متابوليتهاي
موجود در ارقام مقاوم گندم (اميد و آزادي) را بر کيفيت
غذایي شته  Schizaphis graminum Rondaniو نيز
فيزیولوژي گوارشي کفشدوزک  C. septempunctataرا
مورد مطالعه قرار دادند .در بررسيهاي نيمه عمر و مدت
زمان ناپدید شدن  DNAشته  S. graminumدر معده
کفشدوزک  ،C. septempunctataمشخص شد که قابليت
هضمپذیري شته  S. graminumپرورش یافته روي ارقام
مقاوم گندم نسبت به ارقام حساس بسيار باالتر است و این
مسئله موید تاثير برهمکنشهاي سطوح مختلف غذایي
چندگانه است.
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در پژوهشهایي که توسط Messina and Sorenson

) (2001و محرمي پور ( )3193انجام شد ،مشاهده شد که
واکنش گياهان حساس به آسيب ناشي از تغذیه شته
روسي ،بروز عالیمي از جمله پيچيدگي برگها ،کلروز و
ابلق شدن و راه راه شدن برگها است ،در حالي که در
الینهاي مقاوم این عالیم دیده نشد .این امر باعث افزایش
شکارگري الرو بالتوري Chrysoperla plorabunda Fitch
در الینهاي مقاوم نسبت به ارقام حساس شد .در بررسي-
هاي ) ،Messina and Sorenson (2001نرخ شکارگري
الرو بالتوري نسبت به شته روسي گندم در الین مقاوم
گندم در مقایسه با الین حساس گندم بيشتر بود و اثر
ترکيب شکارگري با مقاومت در کنترل شته روسي گندم
اثري افزایشي بود Farid et al. (1997) .نيز به تاثير
پيچيدگي برگ در گياهان حساس در ممانعت از
شکارگري کفشدوزکها اشاره کردهاند.
به دليل اهميت کفشدوزکها در برنامههاي کنترل
بيولوژیک ،در سالهاي اخير بحثهایي راجع به کيفيت
طعمه مورد بحث و بررسي قرارگرفته است .با این که اکثر
کفشدوزکهاي شتهخوار ،چندخوار (پلي فاژ) هستند و در
مواجهه با اغلب گونههاي شته ،از آنها تغذیه ميکنند،
ولي تنوع در درجه مناسب بودن گونههاي شکار سبب
تاثير کيفيت شکار روي ویژگيهاي رشد و نمو و کارایي
توليدمثل شکارگر ميشود که همين مسئله روي
پارامترهاي جدول زندگي و ویژگيهاي زیستي شکارگر
تاثير خواهد گذاشت .در مجموع با نگاهي همهجانبه و
توجه به این شاخصها ،تاثير کيفيت شکار روي شایستگي
و کارایي شکارگري نمود پيدا ميکند (Mignault et al.
)Hodek and Honek .2006, Jalali and Mignault 2012
) (1996بيان داشتهاند که براساس ارزیابي ویژگيهاي
زیستي و رفتاري شکارگر ميتوان شکار را به عنوان شکار
ضروري ،جایگزین و یا رد شده طبقهبندي نمود ،در نتيجه
انتظار ميرود انتخاب و درجهي ترجيح شکارگر نسبت به
طعمههاي مختلف متفاوت باشد.
به طور کلي ميتوان چنين اظهار نظر نمود که
مقاومت گندم رقم اميد نسبت به شته روسي گندم سبب
نامناسب بودن آن در تغذیه ،توليدمثل و افزایش جمعيت
شته روسي گندم ميشود که باعث طوالنيتر شدن زمان
یک نسل شته در رقم مقاوم ميشود (زنگنه ،)3133

همين مسئله سبب طوالنيتر شدن مدت زمان در معرض
بودن آفت براي دشمنان طبيعي از جمله کفشدوزکها
شده و این امر متعاقباً موجب افزایش کارایي دشمنان
طبيعي در کنترل آفات و کاهش خسارت ناشي از آنها
ميشود .براي مثال ،مشخص شده است که نرخ ذاتي
افزایش جمعيت کفشدوزک  H. variegataبا تغذیه از
شته پرورش یافته روي گندم رقم اميد 6/565±6/6620
بر روز است که نسبت به تغذیه از شته پرورش یافته روي
رقم حساس سرداري ( )6/561±6/6623به صورت معني-
داري بيش تر است .این مطلب بيانگر رشد باالتر جمعيت
کفشدوزک شکارگر با تغذیه از شتههاي رقم مقاوم گندم
ميباشد و مناسب بودن رقم مقاوم اميد را براي دشمن
طبيعي نشان ميدهد (زنگنه  .)3133به عالوه ،نتایج
بدست آمده در این تحقيق نيز موید ترجيح بيشتر شکارگر
نسبت به شتههاي پرورش یافته روي رقم مقاوم است .در
نتيجه با توجه به رفتار تغذیهاي و ترجيح کفشدوزک H.
 ،variegataميتوان اميدوار بود که در سطح مزرعه نيز
این شکارگر از کارایي باالیي در کنترل شته روسي گندم و
کاهش خسارت ناشي از آن بهویژه در تلفيق با کاربرد ارقام
مقاوم برخوردار باشد.
در مورد دالیل ترجيح مشاهده شده به تغذیه از
شتههاي روسي روي ارقام مقاومتر فرضيات مختلفي را
ميتوان مطرح نمود .از طرفي ،واکنش گياهان حساس ،به
آسيب ناشي از تغذیه شته روسي و عالیمي از جمله
پيچيدگي برگ ها که در تحقيق فوق نيز به چشم خورد
سبب ممانعت از تغذیه کفشدوزک ميشود و در نتيجه
شاید بتوان این نکته را یکي از دالیل ترجيح بيشتر
کفشدوزک  H. variegataبه انتخاب طعمه روي ميزبان
مقاومتر دانست .براساس تغييرات اشاره شده در وضعيت
ترکيبات شيميایي موجود در ارقام مقاوم نيز احتمال مي-
رود این تغييرات در جهتي باشد که سطح خوشمزگي و
مطلوب بودن شته  D. noxiaبراي کفشدوزک H.
 variegataبيشتر شده و این مسئله روي ترجيح شکارگر
تاثير بگذارد .در نتيجه کفشدوزک  H. variegataترجيح
بيشتري براي شکار و مصرف شته روسي پرورش یافته
روي ارقام گندم با سطح باالتر مقاومت نشان ميدهد و
این ترجيح با پيشرفت مراحل زیستي برجستهتر ميشود.
از آنجایيکه امروزه مشخص کردن ترجيح غذایي عوامل
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جدول  .3ميانگين شاخص بتاي منلي و متوسط تغذیه مراحل مختلف زندگي کفشدوزک  H. variegataاز شته  D. noxiaروي ارقام بککراس و سرداري
تیمار
L3/ 60

Adult/ 120

L4/ 80

(تعدادشکار/مرحلهزیستی شکارگر)
رقم گندم

بککراس

سرداری

بککراس

سرداری

بککراس

سرداری

شاخص بتای منلی

*6/253 ±6/663

6/633 ± 6/663

** 6/233 ± 6/63

6/663 ± 6/63

**6/ 053 ±6/663

6/133 ± 6/663

متوسطتغذیه (±خطایاستاندارد)

*19/59 ± 3/53

12/31 ± 3/36

**03/00 ± 6/35

29/53 ±6 / 33

**36/56 ± 3/69

33/96 ± 3/95

٭ و ٭٭بهترتيب معنيدار در سطح احتمال  2و  3درصد
 :L3الرو سن سوم کفشدوزک  :L4 ، H. variegataالرو سن چهارم کفشدوزک  :Adult ، H. variegataماده بالغ کفشدوزک H. variegata

جدول  .5ميانگين شاخص بتاي منلي و متوسطتغذیه مراحل مختلف زندگي کفشدوزک  H. variegataاز شته  D. noxiaروي ارقام اميد و سرداري
تیمار

L3/ 60

(تعدادشکار/مرحلهزیستی شکارگر)

L4/ 80

رقم گندم

امید

سرداری

امید

Adult/ 120

سرداری

امید

سرداری

شاخص بتای منلی

6/259 ± 6/633 ns

6/635 ± 6/633

**6/333 ± 6/632

6/591 ± 6/632

**6/361 ± 6/633

6/533 ± 6/633

متوسطتغذیه±خطایاستاندارد

12/91 ± 3/0 ns

11/03 ± 3/05

**03/30 ± 3/31

66/33 ± 3/ 21

**366/20 ± 3/3

03/36 ± 3/95

 nsو ٭٭ بهترتيب غير معنيدار و معنيدار در سطح احتمال  3درصد
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جدول  .1ميانگين شاخص بتاي منلي و متوسطتغذیه کفشدوزک  H. variegataاز شته  D. noxiaروي ارقام اميد ،بک کراس و سرداري
تیمار
(تعدادشکار/مرحلهزیستی

L3/ 60

Adult / 100

L4/ 50

شکارگر)

بک کراس

رقم گندم

امید

شاخص بتای منلی

6/650 ± 6/633 a

6/135 ±6/631b

متوسطتغذیه±خطایاستاندارد

53/35 ± 6/32 a

52/06 ± 6/31b

امید

بک کراس

سرداری

امید

بک کراس

سرداری

سرداری
6/565 ± 6/630c

6/666 ± 6/636a

6/136 ±6/663b

6/395 ± 6/636c

6/620±6/663a

6/133± 6/631b

6/302 ± 6/639c

32/33 ± 3/60 c

66/ 59 ±6/31a

66/30 ± 6/23b

56/39 ± 3/11c

31/36± 3/63a

03/32 ±3/03 b

13/39 ±1/62c

حروف متفاوت در هر ردیف و براي هر سن الروي بيانگر وجود اختالف معنيدار در سطح احتمال  3درصد ميباشد.

3131  پاییز،2  شماره،3  جلد،مدیریت آفات کشاورزی

 در مزارع گندم که کشتH. variegata زمان کفشدوزک
ارقام مقاوم متداول است را براي مدیریت جمعيت شته
روسي گندم مورد آزمون قرار داده و در صورت مشاهدهي
 توصيهي مدیریتي،نتایج مثبت در شرایط طبيعي
.کارآمدي ارایه داد
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کنترل بيولوژیک به ویژه آنهایي که قرار است در محيط
 داراي اهميت،باغ) مورد استفاده قرار گيرند/باز (مزرعه
کاربردي است و از طرفي تحقيقاتي که در زمينه مدیریت
تلفيقي آفات انجام ميگيرد بهتدریج اصول تلفيق مقاومت
گياهي را با حشرات شکارگر و حدود اثرات مفيد آنرا
-روشن ميکنند بر اساس نتایج حاصل ميتوان کاربرد هم
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Effect of wheat cultivars resistance on prey preference of Hippodamia variegata Goeze
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Abstract
Predators when offered a choice between two or more prey types, often show a preference to one of them.
Therefore, prey preference of natural enemies should be considered as one of the main criteria during the study
of natural enemies efficiency. This experiment was conducted to determine the feeding preference of third and
fourth instar larvae and females of H. variegata to D. noxia fed on different wheat cultivars including resistant
(Omid), moderately resistant (Back cross) and susceptible (Sardari) varieties. Predator preference was analyzed
using the Manly’s index of preference. Results showed that life stages of predator and host plant resistance
influence prey preferences, in a way that older stages of H. variegata show the preference more tangibly. Based
on collected data, female of H. variegata showed the highest, intermediate and the least preference to D. noxia
on Omid, Back cross and Sardari cultivars, respectively. H. variegata females killed 73.89±1.06, 67.15±1.61
and 37.18 ± 2.05 3rd instar nymphs of D. noxia during the experiment duration and preference index were 0.456
± 0.009, 0.379 ± 0.013 and 0.165 ± 0.018, respectively. The values of this index were 0.425 ± 0.017, 0.372 ±
0.013 and 0.202 ± 0.016 for the 3rd instar larvae of ladybird. Results showed that H. variegata prefers Russian
wheat aphids that feed on resistant cultivars. This tendency can be very important in developing integrated pest
management programs of this species.

Key words: Hippodamia variegata, Russian wheat aphid, wheat cultivars, prey preference.

