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واکنش تابعی و عددی کفشدوزک  Nephus arcuatus Kapurدر تغذيه از تخم شپشک آرد آلود جنوب
)Nipaecoccus viridis (Newstead
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چکیده
در این تحقيق واکنش تابعی و عددی کفشدوزك  ،Nephus arcuatus Kapurیکی از مهمترین شکارگرهای شپشک
آردآلود جنوب ) Nipaecoccus viridis (Newsteadدر استان خوزستان ،مورد ارزیابی قرار گرفت .تراکمهای،12 ،11 ،8 ،1 ،3
 32 ،51و  111عدد از تخم شپشک به مدت  22روز در اختيار افراد مادهی بالغ جفتگيری کرده (سهروزه) قرار گرفت .نوع
واکنش تابعی و پارامترهای حاصل از آن به ترتيب با استفاده از رگرسيون لجستيک و رگرسيون غيرخطی محاسبه شدند .بر
اساس نتایج رگرسيون لجستيک ،واکنش تابعی ماده از نوع سوم تعيين شد .ضریب ثابت  ،2/22121 ،bزمان دستيابی ()Th
 2/1152ساعت و بيشينه تئوریکی نرخ شکارگری 12/2تخم شپشک تعيين شد .نتایج حاصل از واکنش عددی نشان داد که با
افزایش تراکم طعمه ،تعداد تخم توليدشده توسط مادهها از  1تخم (در تراکم  )1تا  333/1تخم (در تراکم  )111بهطور
غيرخطی افزایش یافت .در مقابل ،با افزایش تراکم طعمه کارایی بهرهبرداری از طعمه کاهش یافت .با توجه به شباهت شکل
منحنی واکنش تابعی و عددی کفشدوزك ،میتوان نتيجهگيری کرد که این دو پارامتر با یکدیگر مرتبط بوده و عملکرد آنها به
صورت همزمان است .بر اساس نتایج بهدستآمده رهاسازی با نسبت ( 1:111طعمه :شکارگر) در یک برنامه کنترل بيولوژیک،
احتماالً بتواند کنترل موفقی از آفت را فراهم آورد.
واژههای کلیدی ،Nipaecoccus viridis ،Nephus arcuatus :واکنش تابعی ،واکنش عددی.
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مقدمه
شپشک آردآلود جنوب

Nipaecoccus viridis

) ،(Newstead) (Hemiptera: Pseudococcidaeآفتی
چندینخوار بوده و تاکنون از روی  132گونه گياهی
گزارششده است ) .(Ben-Dov 2014این آفت با مکيدن
شيرهی گياهی سبب پيچيدگی ،زرد شدن برگ ،عدم رشد
گلها و ریزش ميوه شده (خسارت مستقيم) و با توليد
عسلک فعاليتهای بيولوژیکی گياه را مختل میکند
(خسارت غيرمستقيم) .این شپشک در حال حاضر یکی از
آفات مهم درختان مرکبات در جنوب غرب ایران و
بسياری از مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری دنيا به
شمار میرود (آساده1223 ،؛

Sharaf and Meyerdirk

 .)1987در استان خوزستان ،مهمترین شکارگر شپشک
آردآلود جنوب در باغهای مرکبات دزفول کفشدوزك
شپشکخوار

Nephus arcuatus Kapur (Coleoptera:

) Coccinellidaeمیباشد .این گونهی بومی ایران ،تاکنون
تنها از عربستان و یمن گزارششده است

(Ramindo and

) .van Harten 2000; Löbl and Smetana 2007این
شکارگر با شرایط آب و هوایی گرمسيری سازگاری دارد و
دمای بهينه برای فعاليت آن  22درجهی سلسيوس
گزارششده است ) .(Zarghami et al. 2014aهمچنين
این گونه به دليل پرخوری و تغذیه از گونههای متعددی از
شپشکها در مناطق گرمسير ،که سایر گونههای
کفشدوزك رهاسازی شده عليه شپشکهای آردآلود
ازجمله  Cryptolaemus montrouzieri Mulsantبه دليل
گرمای زیاد تابستان قادر به استقرار و فعاليت نيستند
(مصدق و همکاران  ،)1282میتواند شپشکهای آردآلود
موجود در این مناطق را به صورت موفقيتآميزی کنترل
کند (مصدق و همکاران .)Alizadeh et al. 2013،1231
یکی از معيارهای مهم در انتخاب یک شکارگر
بهعنوان یک عامل کنترل بيولوژیک ،بررسی واکنش
رفتاری شکارگر نسبت به تغييرات تراکم طعمه (واکنش
تابعی) میباشد ) .(Holling 1959طبق نظر Holling
) ،(1959رابطه بين تراکم طعمه و تعداد طعمه مورد حمله
قرار گرفته در واکنش تابعی به سه گروه رابطه خطی (نوع
اول) ،منحنی کاهشی (نوع دوم) و رابطه سيگموئيدی (نوع

سوم) تقسيم میشود .بر این اساس با افزایش تراکم
طعمه ،شکارگرها به ترتيب سبب مرگومير مستقل از
تراکم ،وابسته معکوس به تراکم و وابسته به تراکم طعمه
در جمعيت طعمه میشوند .منحنیهای واکنش تابعی را
میتوان با استفاده از دو پارامتر شامل قدرت جستجو )(a
و زمان دستيابی ) (Thمورد ارزیابی قرارداد .قدرت جستجو
شيب افزایش در شکارگری با افزایش در تراکم طعمه را
نشان میدهد و زمان دستيابی به معنای زمان صرف شده
توسط شکارگر برای فعاليتهایی نظير به دام انداختن
طعمه ،رام کردن ،کشتن ،خوردن و هضم کردن آن است و
به تخمين آستانه سير شدن شکارگر کمک میکند
) .(Pervez and Omkar 2005از دیگر روشهای ارزیابی-
شایستگی یک شکارگر ،بررسی واکنش عددی میباشد.
این واکنش یک استراتژی از سوی افراد ماده بالغ شکارگر
بوده تا نتاج خود را در زمان فراوانی طعمه افزایش دهد
) .(Holling 1959اغلب پژوهشگران بهمنظور ارزیابی
توانایی یک شکارگر در تنظيم جمعيت آفت تنها واکنش
تابعی ) (Farhadi et al. 2010و یا واکنش عددی
) (Agarwala and Bardhanoroy 1999را مورد بررسی
قرار دادهاند و تنها به تعداد کمی پژوهش میتوان اشاره
کرد که این دو پدیده را بهطور همزمان مورد ارزیابی قرار
دادهاند ).(Omkar and Pervez 2004; Bayoumy 2011
بیشک توجه به عملکرد همزمان این دو پدیده بينش
بهتری را برای ارزیابی شایستگی دشمن طبيعی در کنترل
آفت فراهم میآورد.
در پژوهش حاضر بهمنظور درك بهتر اثر تراکم طعمه
بر واکنش تابعی و عددی افراد ماده بالغ کفشدوزك N.
 arcuatusدر طی یک دوره زمانی  22روزه ،این دو رفتار
بهطور همزمان مورد بررسی قرار گرفت تا با استفاده از
نتایج بهدستآمده ،توانایی شکارگری ،توليدمثل و امکان
استفاده از این دشمنطبيعی در برنامههای کنترل
بيولوژیک شپشک آردآلود جنوب فراهم شده و زمينه برای
معرفی این کفشدوزك بهعنوان یک عامل مناسب کنترل
بيولوژیک برای مهار شپشکهای آردآلود منطقه مهيا شود.

مواد و روشها
تهیهی کلنی شپشک آردآلود جنوب
شپشک آردآلود جنوب از باغهای مرکبات دزفول در
تابستان سال1232جمعآوری شد و بهطور انبوه در ظروف
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پالستيکی به ابعاد  31×15×12سانتیمتر که سرپوش
آنها با یک پارچه با مش ریز جهت تهویه پوشيده شده
بود پرورش داده شد .از غدههای سيبزمينی جوانهزده
 Solanum tuberosum L.برای پرورش شپشک استفاده
شد.
تهیهی کلنی کفشدوزک N. arcuatus

افراد بالغ کفشدوزك  N. arcuatusاز باغهای مرکبات
آلوده به شپشک آردآلود جنوب از دزفول جمعآوری و پس
از شناسایی ،روی غدههای سيبزمينی آلوده به همين
آفت رها شدند .نمونهها به صورت روزانه مورد بررسی قرار
گرفتند و در صورت نياز غذای جدید به کفشدوزكها ارائه
شد .کلنی کفشدوزك و شپشک در دمای بهينه 22±1
درجهی سلسيوس ،رطوبت نسبی  51 ± 1درصد و دورهی
نوری  11:12ساعت (تاریکی :روشنایی) نگهداری شدند
) .(Zarghami et al. 2014bپس از گذشت دو نسل ،از
کفشدوزكها برای آزمایش استفاده شد.
ارزیابی واکنش تابعی و عددی کفشدوزک ماده

N.

arcuatus

بهمنظور بررسی واکنش تابعی و عددی افراد ماده
بالغ کفشدوزك نسبت به تخم شپشک آردآلود جنوب
بهعنوان طعمهی ترجيحی (ضرغامی و همکاران  )1232از
مادههای بالغ جفتگيری کرده همسن سهروزه استفاده
شد .پيش از شروع آزمایش مادههای بالغ بهطور جداگانه
بدون دسترسی به طعمه ،به مدت  12ساعت در اپن-
دورف  1/1ميلیليتری که درپوش آن تهویهدار بود،
نگهداری شدند .سپس یک نر بالغ همسن با ماده بالغ به
مدت دو ساعت در کنار هر یک از مادهها قرار داده شد.
درمجموع مادهها  13ساعت در محيط فاقد طعمه نگه-
داری شدند .تنها از مادههایی برای انجام آزمایش استفاده
شد که جفتگيری آنها با افراد نر مشاهده شد .سپس این
مادهها در ظرف آزمایش به ابعاد  3×2×2سانتیمتر حاوی
تراکمهای  32 ،51 ،12 ،11 ،8 ،1 ،3و  111تخم شپشک
که روی کاغذ صافی در فاصلهی منظم و نزدیک به
یکدیگر قرار داده شده بود ،رها شدند .این ظروف روزانه در
زیر بينوکوالر مورد بازدید قرار میگرفتند و هر روز تعداد
طعمه خورده شده و تخمهای گذاشتهشده توسط هر
کفشدوزك ماده شمارش میشد .بعد از شمارش تخمهای

گذاشتهشده توسط مادهها و سپس حذف آنها،
کفشدوزكها به ظروف آزمایش جدید حاوی تراکمهای
ذکر شده منتقل میشدند .این عمل تا سی و ششمين روز
عمر کفشدوزك ماده بالغ ( 53درصد از طول دوره تخم-
ریزی) ادامه یافت ) .(Zarghami et al. 2014aاین آزمایش
برای هر تراکم طعمه در  12تکرار انجام شد .با توجه به
تعداد زیاد دفعات جفتگيری در این حشره ،هر سه روز
یکبار مادهها به مدت  3ساعت در اپندورف  1/1ميلی-
ليتری در کنار نرهای همسن خود قرار گرفتند.
تجزیههای آماری
برای تعيين نوع واکنش تابعی و پارامترهای آن از
روش دو مرحلهای توصيهشده توسط جوليانو استفاده شد
) .(Juliano 2001ابتدا برای تعيين نوع (شکل) واکنش
تابعی کفشدوزك ،رگرسيون لجستيک نسبت طعمه
خورده شده ) (Na/N0به تعداد اوليه طعمه ارائهشده ) (Naبا
استفاده از تابع لجستيک چندجملهای زیر برازش یافت:
در این معادله N0 ،تعداد اوليه طعمه ارائهشده،
تعداد طعمه خورده شده و  ،P2 ،P1 ،P0و  P3به ترتيب
عرض از مبدأ ) ،(Constantقسمت خطی )،(Linear
درجهدو ) (Quadraticو درجه سه ) (Cubicمنحنی بوده
که با شيب منحنی واکنش تابعی مرتبط بوده و با استفاده
از رویهی  CATMODدر برنامهی آماری SAS 9.1
محاسبه شدند ) .(SAS Instutute 2003با استفاده از این
روش نوع واکنش تابعی کفشدوزك نسبت به طعمه
ارائهشده با استفاده از عالمت  P1و  P2تعيين شد .عالمت
منفی پارامتر  P1نشاندهندهی واکنش تابعی نوع دوم و
عالمت مثبت پارامتر  P1و منفی پارامتر  P2نشاندهندهی
واکنش تابعی نوع سوم است (مرحله اول) .پس از تعيين
نوع واکنش تابعی (در اینجا نوع سوم) ،پارامترهای واکنش
تابعی ،شامل زمان دستيابی ) (Thو ضرایب ثابت  c ،bو d
با استفاده از رگرسيون غيرخطی حداقل مربعات با رویه
 NLINدر برنامه آماری  SAS 9.1محاسبه شدند (مرحلهی
دوم) .از آنجایی که تعداد طعمه خورده شده در طی زمان
آزمایش جایگزین نشد ،از مدل "شکارگری-تصادفی"
راجرز ) (Rogers 1972برای تعيين پارامترهای واکنش
تابعی نوع سوم به شرح زیر استفاده شد:
Na

99
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}]) Na=N0 {1-exp[(d+bN0 )(Th Na-T)(1+cN0

در این مدل Th ،زمان دستيابی و  Tزمان کل آزمایش
(در این تحقيق  31ساعت) است .پارامترهای  c ،bو d
مقادیر ثابتاند که میبایست محاسبه شوند .در واکنش
تابعی نوع سوم ضریب حمله تابعی از تراکم شکار بوده و با
ميزان رویارویی شکارگر با شکار مرتبط است (Hassell
):1978

رگرسيون خطی ،توانی و نمایی استفاده شد .جهت
مقایسهی مدلها از معيار

AICc (Akaike information

) criterion correctedاستفاده شد .مدل با کمترین

AICc

بهترین برازش را بين متغيرها نشان میدهد و ضریب
تبيين ) (R2زمانی به عنوان مالك قرار گرفت که دو مدل
دارای  AICcمشابهی باشند

(Burnham and Anderson

).2002

نتایج و بحث
واکنش تابعی

با توجه به حذف پارامترهای  cو  dبه جهت عدم
اختالف معنیدار با صفر ،از مدل کاهشیافته زیر برای
محاسبه مقدار نرخ حمله در تراکمهای مختلف طعمه
استفاده شد
a=bN0
بيشينه تئوریکی نرخ شکارگری ) (T/Thبا استفاده از
زمان دستيابی کفشدوزك ماده ) (Thدر طی  31ساعت
آزمایش محاسبه شد ) .(Hassell 2000مقدار ضریب
تبيين با استفاده از معادله زیر محاسبه شد (Tabachnick
):and Fiedell 2007
r2= 1- (residual sum of squares/corrected total sum
)of squares

با توجه به اطالعات مربوط به تعدادتخم گذاشتهشده
توسط کفشدوزكهای ماده در هر تراکم ،ميانگينها و
منحنی مربوط به تغييرات تعداد تخم کفشدوزك در تراکمهای
مختلف طعمه با استفاده از نرمافزار SigmaPlot 11.0
تعيين و ترسيم شد .مقایسه ميانگينها بر اساس آزمون
 LSDو در سطح احتمال  1درصد با استفاده از برنامه
آماری  SAS 9.1صورت گرفت ).(SAS Instutute 2003
عالوه بر این ،کارایی بهرهبرداری از غذا توسط افراد ماده
بالغ کفشدوزك در تراکمهای مختلف طعمه با استفاده از
معادله ارائهشده توسط ) Omkar and Kumar (2013به
شرح زیرمحاسبه شد:

بهمنظور تعيين بهترین برازش بين ميانگين تعداد تخم
توليدشده و کارایی بهرهبرداری و تراکم طعمه از سه مدل

برازش رگرسيون لجستيک بين تراکمهای مختلف
تخم شپشک آردآلود جنوب و تعداد تخم خورده شده
توسط افراد ماده بالغ کفشدوزك  N. arcuatusبه دليل
مثبت بودن شيب قسمت خطی منحنی ) (P1<2واکنش
تابعی نوع سوم را نشان داد (جدول .)1نتایج تجزیهی
واریانس نشان داد که با افزایش تراکم طعمه ،تعداد طعمه
خورده شده بهطورمعنیداری افزایش یافت ;(F=193.85
)( df=7, 72; P<0.0001جدول  .)2منحنی واکنش تابعی
نوع سوم کفشدوزك نشان داد که کفشدوزك ماده ابتدا در
تراکمهای پایينتر طعمه وابسته به تراکم طعمه عمل
کرده و با افزایش تراکم از  3تا 11طعمه نسبت طعمههای
خورده شده افزایش یافت ،اما در تراکمهای باالتر وابسته
به تراکم معکوس عمل کرده درنتيجه از تراکم  12تا 111
بهتدریج از ميزان آن کاسته شد (شکل  .)1مشابه نتایج
بهدستآمده ) Bayoumy (2011واکنش مادهی بالغ
 Nephus includens Kirschرا در تغذیه از شته سياه باقال
 Aphis fabae Scopoliاز نوع سوم گزارش کرد .عبداللهی-
آهی و همکاران ( )1231نيز واکنش ماده بالغ C.
 ،montrouzieriمهمترین شکارگر شپشکهای آردآلود را
درتغذیه از پورهی سن سوم شپشک آردآلود
مرکبات  Planococcus citri Rissoاز نوع سوم گزارش
کردند .ضرغامی و همکاران ( )1232با بررسی واکنش
تابعی ماده بالغ  N. arcuatusدر تغذيه از تخم شپشک
آردآلود جنوب در طی  42ساعت ،واکنش تابعی را از نوع
سوم گزارش کردند .بررسی منابع نشان میدهد که در بين
شکارگرها واکنش تابعی نوع دوم در مقایسه با نوع سوم
رایجتر است .به عقيده اکثر اکولوژیستها شکارگرهای با
واکنش تابعی نوع سوم با پایدار کردن پویایی جمعيت
شکارگر -شکار سهم بيشتری را در تنظيم جمعيت طعمه
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نسبت به افراد با واکنش نوع دوم دارند
) .Oaten 1975از اینرو ،واکنش تابعی نوع سوم این
شکارگر اهميت آن را بهعنوان یک عامل بيولوژیک مناسب
عليه شپشکهای آردآلود افزایش میدهد .سه مکانيسم
پيشفرض برای بروز واکنش تابعی نوع سوم در حشرات
شامل :بروز رفتار سویچينگ در حضور چندین نوع طعمه
) ،(Murdoch 1969یادگيری (Murdoch and Oaten
) 1975و تمرکز شکارگر بهمنظور صيد شکار در لکههای با
تراکم باال ) (Hertlein and Thorarinsson 1987میباشد.
از آنجایی که در این تحقيق آزمایشها در یک دورهی
بلندمدت و روی یک گونه طعمه انجامشده ،ازاینرو
احتماالً مکانيسم یادگيری دليل اصلی بروز واکنش تابعی
نوع سوم در ماده بالغ کفشدوزك شده است.
ضریب ثابت  2/22121 bو زمان دستيابی 2/1152
ساعت تخمين زده شد (جدول  .)3با توجه به نوع واکنش
) ،(IIIرابطه بين نرخ حمله و تراکم اوليه طعمه )،(a=bN0
یک رابطه خطی با روند افزایشی با افزایش تراکم طعمه
تعيين شد .بر اساس این معادله مقدار نرخ جستجو برای
ماده کفشدوزك در تراکمهای  3تا  111تخم شپشک به
ترتيب ،2/323 ،2/2218 ،2/2121 ،2/2323 ،2/2121
2/1111 ،2/2382و  2/1828بر ساعت برآورد شد .مقدار
ضریب تبيين محاسبهشده نشان داد که معادله راجرز
بهخوبی واکنش تابعی  N. arcuatusرا در تغذیه از تخم
شپشک آردآلود جنوب توصيف میکند (جدول .)3
ضرغامی و همکاران ( )1232حداکثر نرخ شکارگری ،زمان
دستيابی و ضریب ثابت  bرا برای مادهی بالغ N.
 arcuatusبه ترتيب  81/1تخم شپشک 2/22811 ،ساعت
و 2/3813گزارش دادند .از آنجایی که نوع واکنش تابعی و
پارامترهای آن میتواند تحت تأثير عوامل مختلفی از قبيل
دما ) ،(Icsikber 2005گونه طعمه (Sarmento et al.
) 2007و سن شکارگر ) (Ding-Xu et al. 2007تغيير کند،
احتماالً به دليل اینکه پژوهش حاضر در یک دورهی
بلندمدت انجام شده است ،عامل سن شکارگر سبب شد
که ضریب ثابت کمتر ،زمان دستيابی بيشتر و شکارگری
کمتری مشاهده شود .بيشينه تئوریکی نرخ شکارگری در
طی  31ساعت شکارگری مادهی بالغ 12/2 ،N. arcuatus
تخم شپشک برآورد شد .نتایج نشان میدهد که N.
 arcuatusاز توان تغذیهای باالیی نسبت به سایر
همجنسهای خود که از شکارگرهای مهم شپشکهای -
(Murdoch and

آلود هستند برخوردار میباشد .بهعنوان مثال ،ميزان
تغذیهی  N. includensدر تغذیه از  11 ،N. viridisتخم
شپشک (خدامان )1221 ،و Nephus kreissli Fürsch
 and Uygunدر تغذیه از ،Planococcus ficus Signoret
 32/1تخم شپشک ) ،(Mustu and Klincer 2013گزارش
شده است .عالوه بر این ) Zarghami et al. (2014bميزان
تغذیهی افراد ماده و نر بالغ  N. arcuatusاز شپشک P.
 citriرا در طی  31ساعت به ترتيب  25/2و  23/5تخم
شپشک گزارش کردند که موید همين مطلب است.
واکنشعددی و کارایی بهرهبرداری از غذا
ميانگين تعداد تخم گذاشته شده توسط مادهی بالغ
کفشدوزك وکارایی بهرهبرداری از غذا توسط آن در جدول
 2ارائه شده است .با افزایش تراکم طعمه ،تعداد تخم توليد
شده توسط مادهها بهطورمعنیداری از  1تخم (در تراکم)1
تا  333/1تخم (در تراکم  )111بهطورغيرخطی افزایش
یافت )( (F=32.54; df=7,72; P<0.0001شکل  .)3مادهها
قادر به تخمریزی در تراکم  3عدد طعمه نبودند .افزایش
تعداد طعمه در دسترس و تغذیه از آن به رشد بيشتر
اواریول در بدن افراد ماده کمک کرده و ازاینرو با افزایش
تعداد طعمه خورده شده تعداد تخم گذاشتهشده افزایش
مییابد ) .(Osawa 2005در مقابل ،با افزایش تراکم طعمه-
ی ارائه شده برای کفشدوزك ،کارایی بهرهبرداری از غذا
توسط آن از تراکم  3تا  8ثابت بوده ( 122درصد) و
سپس کفشدوزك پس از صرف تعداد طعمه مورد نياز سير
شده و ميزان کارایی بهرهبرداری خود را تا تراکم111
بهتدریج کاهش داد )(F=132.03; df=7,72; P<0.0001
(شکل  Zarghami et al. (2014b) .)3گزارش دادهاندN. ،
 arcuatusبهطور ميانگين  552/1عدد تخم را در طی
115/1روز طول عمر ماده توليد میکند .با توجه به
کوتاهتر بودن مدتزمان پژوهش حاضر ،ميانگين تخمریزی
کمتری از این کفشدوزك مشاهده شد .توليد تخم در
کفشدوزكها بهشدت تحت تأثير فراوانی طعمه است
) .(Dixin and Guo 1993کمبود مواد غذایی یا
بهعبارتدیگر گرسنگی سبب القاء جذب تخمک در
کفشدوزكها میشود ) .(Kurihara 1975درنتيجه در طی
مدت زمان گرسنگی ،هورمون جوانی که وظيفه کنترل
تجمع زرده در تخمک را بر عهده دارد ترشح نشده،
سلولهای فوليکول توليد مواد پروتئينی زرده را متوقف
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جدول  .1نتایج تجزیه رگرسيون لجستيک نسبت تخم شپشک آردآلود جنوب خورده شده توسط افراد ماده بالغ کفشدوزك
 N. arcuatusبر تعداد اوليه طعمه ارائه شده
برآورد

پارامتر
عرض از مبدأ
خطی
درجهدو
درجه سه

X2

SE

P

>2/2221 25/12
2/3811 1/2222
2/2313 1/31
2/2158
2/2281
>2/2221 12/52 2/222381 -2/22113
>2/2221 31/11 1/232E-5 5/121E-5

جدول  .3مقادیر برآورد شده توسط مدل راجرز برای پارامترهای واکنش تابعی افراد ماده بالغ کفشدوزك  N. arcuatusنسبت
به تخم شپشک آردآلود جنوب.
پارامتر

برآورد

SE

2/22121
2/1152

2/222353
2/2133

حدود اطمینان ()%19

T/Th

r2

حد پایین حد باال
12/2
ضریب ثابت )(b
زمان دستيابی)(Th

2/22213
2/2322

2/322

2/22538
2/1113

جدول  .2ميانگين تعداد طعمه خورده شده ،تعداد تخم توليدشده و حداکثر کارایی بهره برداری از غذا (±خطای استاندارد) توسط افراد
مادهی بالغ کفشدوزك  N. arcuatusدر تراکمهای مختلف تخم شپشک آردآلود جنوب.
پارامتر
تراکم طعمه

دامنه

تعداد طعمه خورده شده

دامنه

تعداد تخم توليد شده

حداکثر کارایی بهرهبرداری

دامنه

3
1

2-3

1/1±2/2g

2-1
2-8
12/5-11
23/5-22/2
22/3-13/1
25/1-55/8
11/1-22/1

3/8±2/5fg
2/3±2/8f
11/2±2/1e
21/2±2/1d
12/5±3/1c
11/1±3/3b
13/3±3/2a

2
2-1

2c
1±2/1c

122±2a
122±2a

122
122

2-3
33-113
123-322
31-231
11-151
111-153

2/3±1/3c
53±13/8c
123/2±12/8b
318/8±22/2a
328/2±23/1ab
333/1±33/2a

122±2a
31/1±2/5a
88/1±1/1b
52/1±2/1c
15/3±3/5d
11/5±3/8e

122
32/1-122
81/2-33/8
12/1-23/3
11/3-53/3
21/3-52/1

8
11
12
51
32
111

حروف التين کوچک مشابه در هر ستون نشانگر عدم وجود اختالف معنادار بين تراکم ها میباشد (.)LSD; P<0.05
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شکل  .1واکنش تابعی افراد ماده بالغ کفشدوزك  N. arcuatusنسبت به تراکمهای مختلف تخم شپشک آردآلود جنوب .باال:
تعداد تخم خورده شده .پایين :نسبت تخم خورده شده.

99

ضرغامی و همکاران 9314

350
ت عداد ت خم ت ول يد شده ت و سط ماده ب ال غ

300
250
200
150
100
50
0
140

120

100

80

60

140

120

100

80

60

ت راک م ط عمه

40

20

0

40

20

0

100

60
40
20

اذغ زا يرادرب هرهب يياراک )(%

80

0

ت راک م ط عمه

شکل  .3باال :رابطه بين تعداد تخم گذاشتهشده با تراکم طعمه؛ پایين :رابطه بين کارایی بهرهبرداری از غذا توسط افراد ماده
بالغ کفشدوزك  N. arcuatusبا تراکمهای مختلف تخم شپشک آردآلود جنوب.

جدول  .1پارامترهای R2و  AICcدر مدلهای مختلف رگرسيونی بين ميانگين تعداد تخم گذاشتهشده وکارایی بهرهبرداری از
غذا توسط افراد ماده بالغ کفشدوزك  N. arcuatusدر ارتباط با تراکمهای مختلف تخم شپشک آردآلود جنوب.
تعداد تخم گذاشتهشده

پارامتر

خطی

توانی

نمایی

R2

2/821
883/21

2/825
183/12

2/828
182/83

2/532
522/38

2/251
513/11

2/258
518/12

AICc

کارایی بهرهبرداری از غذا

R2
AICc
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کرده و از طریق فاگوسيتوز اووپالسم را جذب میکنند
) .(Maeta andKurihara 1971مشابه نتایج بهدستآمده،
) Bayoumy(2011نشان داد که با افزایش تراکم شته
جاليز  A. gossypiiتعداد تخم توليدشده توسط
کفشدوزك  N. includensبهطورغيرخطی افزایش مییابد.
) Omkar and Kumar (2013در یک تحقيق روی حشرات
کامل مادهی  Anegleis cardoni Weiseگزارش دادند که
ميزان تخمگذاری کفشدوزك ماده با افزایش تراکم شته A.
 gossypiiافزایش و راندمان بهره بردای از غذا کاهش می-
یابد.
در مقایسه مدلها ،مدل نمایی با داشتن کمترین  AICcبه
عنوان بهترین مدل برای بيان رابطه بين ميانگين تعداد
تخم گذاشتهشده و کارایی بهرهبرداری از غذا توسط ماده-
ی بالغ کفشدوزك نسبت به تراکمهای مختلف طعمه ارائه
شده ،شناخته شد (جدول  .)1این مدل تا حدودی به
واکنش تابعی نوع سوم در حشرات شباهت دارد .ازاینرو،
بر اساس نتایج بهدستآمده واکنش تابعی و عددی
کفشدوزك با یکدیگر مرتبط بوده و عملکرد آنها به صورت
همزمان است ) .(Omkar and Pervez 2004از مقایسهی
این دو واکنش با یکدیگر بهراحتی میتوان سطح گرسنگی
و آستانهی سير شدن شکارگر را مشخص کرد .همانگونه
که در شکلهای  1و  3مشاهده میشود ،درجایی که خط
منحنی شکارگری صاف میشود بيشترین تخم توسط ماده
بالغ کفشدوزك توليد خواهد شد (در تراکم .)111
ازاینرو ،رهاسازی یک نسبت ( 1:111طعمه :شکارگر) در
یک برنامه کنترل بيولوژیک دورهای احتماالً یک کنترل
موفقی از آفت را فراهم خواهد آورد .بهطور مشابهOmkar ،
) and Pervez (2004گزارش دادند واکنش تابعی و عددی
کفشدوزك  Propylea dissecta Mulsantبا تغذیه از A.
 gossypiiاز یک رابطهی توانی پيروی میکندBayoumy .

) (2011گزارش داد که هر دو واکنش تابعی و عددی
 includensبا تغذیه از شتهی  A. fabaeواکنش وابسته به
تراکم طعمه است.
بر اساس بررسی منابع صورت گرفته به نظر میرسد این
تحقيق اولين ارزیابی واکنش تابعی و عددی کفشدوزك
 N. arcuatusدر دنيا باشد .با توجه به نوع واکنش تابعی
این کفشدوزك (نوع سوم) ،نتایج حاصل از واکنش عددی
کفشدوزك و همچنين خصوصيات مثبت این کفشدوزك
بومی از قبيل طول عمر طوالنی و زادآوری زیاد ،پرخوری،
عدم تأثير عوامل مختلفی از قبيل گونهی طعمه ،مرحلهی
رشدی طعمه و تجربهی قبلی بر ترجيح شکارگری آن و
همچنين توانایی فعاليت این شکارگر در مناطق گرم
جنوبی غرب کشور ) ،(Zarghami et al. 2014 a,bاميد
است بتوان این شکارگر را در برنامههای کنترل بيولوژیک
شپشکهای آردآلود مورداستفاده قرار داد .نتيجهگيری
حاضر بر اساس مشاهدات آزمایشگاهی بوده و شکارگر در
طبيعت با تغييرات دمایی ،رطوبتی ،نوری و همچنين
حضور ميزبانهای دیگر مواجه شده که میتواند واکنش
تابعی و عددی آن را تغيير دهد ،از اینرو شناخت این
عوامل و نحوه تأثير آنها بر رفتار شکارگری پس از
رهاسازی برای یک نتيجهگيری منطقیتر حائز اهميت
است.
N.

سپاسگزاری
بدینوسيله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهيد
چمران اهواز به خاطر تامين اعتبار الزم و مساعدت در
اجرای این تحقيق قدردانی میشود.

منابع
آساده ،غ ،.مصدق ،م .س .1223 .بررسی فون شپشکهای آردآلود ) (Pseudococcidaeدر استان خوزستان ،گياهپزشکی
(مجله علمی کشاورزی)1(15 ،و.81-25 :)3
عبداللهی آهی ،غ ،.افشاری ،ع ،.بنی عامری ،و ،.دادپور مغانلو ،ه ،.آساده ،غ ،.یزدانيان ،م .1231 .واکنش تابعی کفشدوزك
) Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col.: Coccinellidaeبه شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri
) (Risso) (Hom.: Pseudococcidaeدرشرایط آزمایشگاه ،گياهپزشکی (مجله علمی کشاورزی).11-1 :)1( 33 ،
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 و امکان مبارزه بيولوژیک با استفادهNipaecoccus viridis (New.)  برسی بيولوژی شپشک آردآلودجنوب.1221 . ع،خدامان
 پایاننامه کارشناسی ارشد حشره شناسی.از کفشدوزك کریپت و سایر کفشدوزكهای موجود دراستان خوزستان
. دانشگاه شهيد چمران اهواز.کشاورزی
 بررسی امکان مبارزه بيولوژیک با شپشک آردآلود جنوب.1282 . م، اسفندیاری،. ر، اسالمیزاده،. س. م،مصدق
 در باغهایCryptolaemus montrouzieri Mulsant  با استفاده ازکفشدوزك کریپتNipaecoccus viridis (New.(
.21  صفحه، دانشگاه بوعلی سينا، خالصه مقاالت هجدهمين کنگره گياهپزشکی ایران.مرکبات دزفول
 دشمنان طبيعی.1231 . ن، رضایی،. الف. م، عليزاده،. الف، فارسی،. ف، کچيلی،. س، ضرغامی،. ش، وفائی،. س. م،مصدق
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Abstract
In this study, the functional and numerical responses of Nephus arcuatus Kapur, one of the most important
predators of Nipaecoccus viridis (Newstead), were investigated. N. viridis egg densities (2, 4, 8, 15, 40, 65, 90
and 115) were individually presented to a single mated female (3 days old). The prey densities were replaced
every day for 33 days. The functional response was determined using logistic regression and the parameters
were estimated by non-linear regression. The results revealed type III functional response of N. arcuatus.
Constant coefficient (b) and handling time (T h) were estimated to be 0.00505 and 0.4163 h, respectively. The
maximum theoretical predation rate (T/Th) was calculated as 57.7 eggs. The reproductive numerical response, in
terms of egg laid increased curvilinearly with prey density and females laid 1 and 229.5 eggs at densities of 4
and 115, respectively. In contrast, the food exploitation efficiency was decreased with increasing of prey
density. The similar shapes of both functional and numerical responses indicated that both were linked and that
they function simultaneously. According to the obtained results, a ratio 1:115 (predator: prey) could be probably
provided with an effective control, when releasing this predator for biological control of N. viridis.

Keywords: Nephus arcuatus, Nipaecoccus viridis, functional response, numerical response.

