مجله کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
شماره دوم)39-58( 1931 ،

تاثير ويژگيهاي سطح برگ ارقام گندم بر واکنش تابعي سنك شکارگر
 Orius albidipennis Reuterبه شته جو Sipha maydis Passerini
4

سمانه غالمي مقدم ،1مجتبي حسيني *2مهدي مدرس اول 3و حسين الهياري
 3 ،2 ،1و  4به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،استادیار و استاد گروه گیاهپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد،
دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 11/10/4 :تاریخ تصویب) 12/2/14 :

چکيده
واکنش تابعی یکی از مهمترین اجزای برهمکنشهای شکار -شکارگر است که اطالعات
مهمی درباره واکنش شکارگر به تغییرات تراکم میزبان ارائه میکند .ویژگیهای ریختشناسی
گیاه میزبان از عوامل مؤثر بر واکنش تابعی شکارگرها است .در این پژوهش اثر تراکم و طول
تریکوم برگ سه رقم گندم (فالت ،قدس و پیشتاز) بر واکنش تابعی سنك Orius
 albidipennisنسبت به شتهی جو ،Sipha maydis ،در شرایط آزمایشگاه (دمای  24 ± 1درجهی
سلسیوس ،رطوبت نسبی  00 ± 10درصد و دوره تاریکی  :روشنایی
 )10 : 8بررسی شد .تراکمهای  24 ،12 ،8 ،0 ،4 ،2و  30شته جو به طور جداگانه در اختیار
پوره سن سوم و سنك های ماده قرار داده شدند و تعداد شتههای خورده شده در هر تراکم
ثبت شد .نتایج تجزیه رگرسیون لجستیك نشان داد نوع واکنش تابعی برای هر دو مرحلهی
زیستی سنك شکارگر روی ارقام گندم از نوع دوم میباشد .قدرت جستجوگری ( )aپورهی
سن سوم به ترتیب  0/021 ،0/011و  0/030بر ساعت و زمان دستیابی ( 2/5 ،1/11 )Thو
 5/01ساعت روی ارقام فالت ،پیشتاز و قدس تعیین گردید .قدرت جستجوگری سنكهای
ماده به ترتیب  0/018 ،0/020و  0/022بر ساعت و زمان دستیابی  1/41 ،1/35و 2/25
ساعت روی این ارقام محاسبه شد .مقایسه واکنشهای تابعی با استفاده از معادله ترکیبی
مشخص نمود که تفاوت زمانهای دستیابی پورهی سن سوم  O. albidipennisروی ارقام
مختلف گندم معنیدار میباشد.
واژه هاي کليدي :جستــجوگــری ،تریکــوم برگ ،شــتهی جــو ،واکنــش تابعی،
Orius albidipennis

مقدمه
استفاده گسترده از ترکیبات شیمیايی و افزايش
آگاهی عمومی در ارتباط با خطرات ناشی از اين
ترکیبات بر سالمت جامعه و محیط زيست و از سوی
ديگر افزايش مقاومت آفات نسبت به سموم شیمیايی
لزوم بهکارگیری ساير روشهای کنترل آفات نظیر
کنترل بیولوژيك را آشکار کرده است ( Hufran et al.
 .)1996, Shannag and Obeidat 2008دشمنان طبیعی
* نويسنده مسئول :مجتبی حسینی

که آفات گیاهخوار را مورد تغذيه قرار میدهند خط
دفاعی غیرمستقیمی برای گیاه در برابر هجـوم آفات
هستند ( .)Price et al. 1980اما قبل از رهاسازی
دشمنان طبیعی در قالب يك برنامهی کنترل بیولوژيك،
بايستی کارايی آنها برای کنترل آفات در محیط
آزمايشگاه برآورد گردد ( .)Waage 1990يکی از
معیارهای ارزيابی کارايی دشمنان طبیعی ،تعیین
ويژگیهای رفتاری آنها از جمله واکنش تابعی و نرخ
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جستجوگری است (
 .)1996رابطهی بین تعداد شکار کشته شده توسط هر
شکارگر (يا تعداد میزبان پارازيت شده توسط هر
پارازيتوئید) و تراکم شکار (يا میزبان) بهعنوان واکنش
تابعی شناخته میشود ( Holling 1959a, Holling 1959
 .)bواکنش تابعی نقش مهمی در برهمکنشهای بین
شکار و شکارگر ايفا میکند و در حقیقت توصیفی از
رفتار يك دشمن طبیعی در مواجهه با تراکمهای مختلف
Holling 1966, Jervis and Kid

شکار است ( .)Tully et al. 2005واکنش تابعی يك
دشمن طبیعی تحت تأثیر عوامل مختلف غیر زنده مانند
دما ( Mohaghegh et al. 2001, Skirvin and Fenlon
 ،)2003رطوبت نسبی ( )Svendsen et al. 1999و عوامل
زنده مانند ويژگیهای شکار ( )Badii et al. 2004و
ويژگیهای گیاه میزبان ( Coll and Ridgway 1995,
 )Messina et al. 1997قرار دارد .گونههای مختلف
گیاهی يا ارقام مختلف يك گونه بهصورت فیزيکی يا
شیمیايی ،واکنش تابعی دشمنان طبیعی را تحت تأثیر
قرار میدهند ( .)Skirvin and Fenlon 2001اثرات
ترکیبات شیمیايی گیاه میزبان مانند مواد فرار گیاهی و
ترکیبات سمی در موفقیت جستجوگری دشمنان طبیعی
بررسی شدهاند ( Price et al. 1980, Tumlinson et al.
)1992, Vet and Dicke 1992, Moayeri et al. 2006
تغییر نرخ جستجوگری دشمن طبیعی ناشی از
ساختارهای فیزيکی گیاه میزبان نیز در میزان کارآمدی
دشمن طبیعی مؤثر است ( De Clercq et al. 2000,
.)Cédola et al. 2001, Skirvin and Fenlon 2001
تريکومها ،زوايد مومانند موجود در سطح بیشتر گیاهان
که از سلولهای اپیدرم منشا میگیرند ،از جمله ساختارهای
فیزيکی موجود در سطح گیاه میباشند که با ممانعت از
جابهجايی ( ،)Pillemer and Tingey 1976تغذيه ( Khan et
 )al. 2000و يا تخمريزی حشرات گیاهخوار ( Handley
 )et al. 2005منجر به بروز مقاومت نسبت به برخی آفات
میگردند .با اين وجود ،اين ساختار دفاع فیزيکی گیاه
میتواند بهصورت غیرمستقیم (با اثر بر شکار مثل ايجاد
پناهگاه برای آن ( ))Messina and Hanks 1998يا
بصورت مستقیم (و با اثر بر دشمن طبیعی مثل ممانعت
از جابهجايی آن ( ))Krips et al. 1999بر کارايی دشمن
طبیعی تأثیرگذار باشد .مطالعات متعدد در ارتباط با

نقش تريکوم گیاه میزبان در تغییر رفتار دشمن طبیعی
بهويژه واکنش تابعی انجام شده است ( De Clercq et al.
.)2000, Cédola et al. 2001, Jalalizand et al. 2011
بهعنوان نمونه مددی و همکاران نشان دادهاند که
ويژگی های فیزيکی گیاه میزبان بهطور معنیداری
پارامترهای واکنش تابعی کنه ی شکارگر Neoseiulus
) cucumeris Oudemans (Acari: Phytoseiidaeنسبت
به تريپس پیاز )Thrips tabaci (Thysan.: Thripidae
 Lindemanرا تحت تأثیر قرار می دهد و تفاوت در
انبوهی تريکوم بین سه گیاه فلفل شیرين ،بادنجان و
خیار در واکنش تابعی اين شکارگر مؤثر بوده است
( .)Madadi et al. 2007نتايج مشابهی در ارتباط با اين
کنهی شکارگر روی تريپس غربی گل Frankliniella
) occidentalis Pergande (Thy.: Tripidaeحاصل شد
( .)Shipp and Whitfield 1991گندم نان L.
 Tritichum aestivumبیشترين سطح زير کشت را در
جهان به خود اختصاص داده است .در ايران نیز باالترين
سطح زير کشت بین محصوالت مختلف به گندم
اختصاص دارد و از نظر ارزش اقتصادی رتبهی چهارم را
دارا میباشد .)(FAO 2010گندم میزبان گسترهی
وسیعی از آفات گیاهخوار است که در اين بین شتهها نیز
نقش مهمی در کاهش عملکرد و کیفیت آن دارند

(

Kieckhefer and Kantack 1988, Kennedy and

.)Connery 2005
گرچه استفاده از ترکیبات شیمیايی رايجترين روش
کنترل شتههای غالت محسوب میشود ،ولی گزارش
موارد متعدد از گسترش مقاومت شتههای غالت به
سموم شیمیايی و از سوی ديگر اثر سوء اين ترکیبات بر
سالمت انسان و محیط زيست ،منجر به استفاده از ساير
روشهای کنترل از جمله دشمنان طبیعی گرديد
( .)Shufran et al. 1997, Wilde et al. 2001سنهای
خانوادهی  Anthocoridaeاز مهمترين عوامل کنترل
بیولوژيك محسوب میشوند و از آفات مختلف از جمله
شته ،تريپس ،سفیدبالك و کنه تغذيه میکنند ( Coll
 .)and Guershon 2002با توجه به اثربخشی آنها در
اکوسیستمهای کشاورزی ،چندين گونه از شکارگران اين
خانواده جهت برنامه های کنترل بیولوژيك مورد استفاده
قرار می گیرند ( .)Heitmans et al. 1986يکی از اين

غالمی مقدم و همکاران :تاثیر ويژگیهای سطح برگ ارقام گندم بر...

گونهها سنك شکارگر  Orius albidipennisمیباشد که
در زيستگاههای مختلف کشاورزی يافت میشود و در
برخی از مناطق ايران بهعنوان گونهی غالب مطرح است
( .)Erfan and Ostovan 2004گرچه گونههای مختلفی
از جنس  Oriusدر مزارع گندم شناسايی شدهاند ( Erfan
 ،)and Ostovan 2004, Corrales et al. 2007ولی
اطالعات دقیقی در ارتباط با عوامل مؤثر بر کارايی
شکارگری آنها روی شتههای غالت وجود ندارد .بنابراين،
هدف مطالعهی حاضر تعیین اثر انبوهی و طول تريکوم
موجود روی برگ سه رقم گندم ،قدس ،پیشتاز و فالت
بر واکنش تابعی افراد ماده و پورهی سن سوم سنك
شکارگر  O. albidipennisنسبت به تراکمهای مختلــف
شتهی جو  S. maydisمیباشد.
مواد و روشها
کاشت و پرورش گیاه

ارقام گندم مورد مطالعه در اين پژوهش ،ارقام رايج
در استان خراسان رضوی شامل پیشتاز ،قدس و فالت در
نظر گرفته شدند .بذر ارقام مورد نظر از بخش نهال و بذر
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان
رضوی تهیه شد و در گلدانهايی با قطر دهانهی  99و
ارتفاع  97سانتیمتر کشت گرديد .خاک مورد استفاده
در آزمايش متشکل از شن ،خاک و خاکبرگ به نسبت
 9:1:9بود .گیاهان بهصورت روزانه آبیاری شدند و در
شرايط دمايی  14 ±1درجهی سلسیوس ،رطوبت نسبی
 15 ± 95درصد و شرايط نوری  91ساعت روشنايی و 8
ساعت تاريکی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد نگاهداری شدند .اين گیاهان
برای انجام آزمايشها مورد استفاده قرار گرفتند.
بررسی انبوهی و طول تریکوم در ارقام گندم مورد
مطالعه

برای اندازهگیری انبوهی و طول تريکوم برگ ارقام
گندم ،از عکس میکروسکوپ الکترونی و اساليد
میکروسکوپی استفاده شد .قطعات برگ به ابعاد يك
میلیمتر مربع از دومین برگ توسعه يافتهی هر يك از
ارقام گندم در مرحلهی پنج برگی تهیه و در دمای چهار
درجهی سلسیوس به مدت  17ساعت تثبیت شد .پس از
شستشوی نمونهها در بافر فسفات ،فرآيند آبگیری به

40

مدت  90دقیقه در هر يك از غلظتهای  40 ، 05 ،10و
 955درصد استون انجام شد .سپس نمونهها روی
تیوبهای مخصوص قرار گرفتند و پس از پوشانیده شدن
با اليهای نازکی از طال ،توسط اسکن میکروسکوپ
الکترونی  LEO 1450VPاز تريکومهای سطح برگ
عکس تهیه شد .برای تهیه اساليد میکروسکوپی نیز از
دومین برگ هر يك از ارقام مورد نظر در مرحلهی پنج
برگی ،قطعاتی به ابعاد يك میلیمتر مربع تهیه و برای
شفافسازی و حذف کلروفیل در محلول کلرال هیدرات
فنل (نسبت حجمی  )9:9به مدت شش ساعت قرار داده
شدند .پس از چهار بار شستشو در آب مقطر ،از سطح
رويی برگ هر يك از ارقام اساليد میکروسکوپی تهیه
شد .تعداد تريکومها در واحد سطح توسط میکروسکوپ
نوری با بزرگنمايی شیئی و چشمی  9595شمارش
شد .برای اندازهگیری طول تريکوم ،از لنز چشمی مدرج
استفاده گرديد .دادههای حاصل از ارزيابی انبوهی و طول
تريکوم در ارقام مختلف گندم با استفاده از آزمون
مقايسه واريانس يك طرفه ( )One-way ANOVAمورد
تجزيه قرار گرفت و در صورت معنیدار بودن اختالف
واريانسها ،گروهبندی دادهها با آزمون مقايسهی
میانگینها ( )LSDدر سطح احتمال  0درصد انجام شد
(.)SAS 2000
پرورش شتهی جو Sipha maydis

شتهی جو از مزرعهی گندم واقع در ايستگاه
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
جمعآوری گرديد .پس از تأيید گونهی شتهی جو با
استفاده از کلید شناسايی

(

Blackman and Eastop

 )2000شتهها روی جو (رقم کوير) مستقر شدند و در
گلخانه با شرايط دمايی  10 ± 0درجه سلسیوس،
رطوبت نسبی  15 ± 0درصد و دوره نوری  91ساعت
روشنايی و  8ساعت تاريکی پرورش يافتند .بهصورت
هفتگی گیاهان سالم به جمعیت شته اضافه شد و با قرار
دادن برگهای حاوی شته روی آنها ،آلودهسازی صورت
گرفت.
پرورش سنک شکارگر Orius albidipennis

سنهای مورد استفاده برای تشکیل جمعیت
آزمايشگاهی از مزرعهی ذرت دانشکده کشاورزی دانشگاه
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فردوسی مشهد جمعآوری شد .پارامر تعدادی از سنهای
جمعآوری شده جداسازی و با استفاده از کلید شناسايی
O.
( )Erfan and Ostovan 2004گونهی آنها
 albidipennisتأيید گرديد .برای پرورش سنك شکارگر،
ده جفت حشرهی بالغ نر و ماده به ظرف پرورش
استوانهای پالستیکی دردار به قطر  95و ارتفاع 10
سانتیمتر منتقل شدند .روی درپوش و ديوارههای
ظروف پرورش دريچههايی برای ايجاد تهويه تعبیه و با
توری ظريف پوشانده شد .به منظور کاهش میزان هم-
خواری سنها از بريدههای کاغذ چینخورده و برای
تغذيه آنها از تخم پروانه بید آرد Ephestia kuehniella
) Zeller (Lepidoptera: Pyralidaeو گرده ذرت
استفاده شد .از غالف لوبیا سبز نیز به منظور تامین
رطوبت و بستر تخمريزی سنها استفاده گرديد .سنها
سه نسل کامل در شرايط آزمايشگاهی پرورش داده
شدند و سپس در آزمايش واکنش تابعی مورد استفاده
قرار گرفتند.
واکنش تابعی سنهای ماده بالغ و پورهی سن سوم
Orius albidipennis

آزمونهای واکنش تابعی پورهی سن سوم و حشرات
ماده بالغ سنك شکارگر  O. albidipennisنسبت بـه
شتهی جو تحت شـرايط آزمايـشگاه در دمـای 10 ± 9
درجـهی سلسیوس ،رطوبت نسبی  10 ± 0درصد و
دورهی نوری  91ساعت روشنايی و هشت سـاعت
تـاريکی در اتاقك رشد دانشکده کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد انجام شد .برای حل مشکل پورهزايی
شتههای ماده در طول آزمايش از شتههای همسن 1 ،تا
 9روزه که هنوز به سن پورهزايی نرسیده بودند ،استفاده
گرديد .برگهای همسن (يك ماه پس از کاشت) ارقام
مختلف گندم آلوده به تراکمهای  17 ،91 ،8 ،1 ،7و 91
عدد شتهی جو بهمـدت  17سـاعت در اختیار يك عدد
پورهی سن سوم و حشره بالغ ماده که  91ساعت گرسنه
نگاهداری شده بودند ،بهطور جداگانه در داخل قفسهای
گیره ای تعبیه شده روی برگ قرار گرفت .آزمايشها در
 95تا  97تکرار در تراکمهای مختلف انجام شد .پس از
طی مدت آزمايش ،سنك شکارگر از محیط آزمايش
(قفسهای گیرهای) حذف و تعداد طعمهی شکار شده
شمارش و ثبت گرديد .تجزيهی دادههای واکنش تابعی

براساس روش دو مرحلهای جولیانو انجام شد

( Messina

and Hanks 1998, De Clercq et al. 2000, Juliano
 .)2001در مرحله اول به منظور تعیین نوع واکنش تابعی

از رگرسیون لجستیك نسبت تعداد طعمهی شکار شـده
(  )Neبـه تعـداد طعمهی موجود در تراکم اولیه ()N0
استفاده شد .به اين منظور ،دادهها به تابع چندجملهای
به شرح زير برازش داده شدند:
()9
تعیین پارامترهای  P2 ،P1 ،P0و  P3با استفاده از نرم-
افزار  SASو رويهی  CATMODانجام شد .از عالمت P1
و  P2برای تعیین شکل منحنی استفاده شد .عالمت
مثبت  P1و منفی  P2نشاندهندهی واکنش تابعی نوع
سوم است؛ در حالیکه اگر عالمت هر دو منفی باشد،
واکنش تابعی از نوع دوم میباشد.
در مرحله دوم ،از آنجايی که رگرسیون لجستیك
واکنش تابعی نوع دوم را برای هر دو مرحلهی شکارگر
تعیین نمود ،با استفاده از رگرسیون غیرخطی
پارامترهای قدرت جستجو ( )aو زمان دستيابی ()Th
برآورد شد .با توجه به اينکه شکار خورده شده جايگزين
نگرديد مدل راجرز به دادهها برازش داده شد:
()1
 Neتعداد شکار مورد حمله  a ،قدرت جستجوN0 ،
تراکم اولیهی شکار T ،کل زمانی که شکار و شکارگر در
مقابل هم قرار دارند و  Thزمان دستيابی به شکار
میباشد .برای مقايسهی پارامترهای واکنش تابعی
حشرات ماده و پورهی سن سوم روی ارقام مختلف گندم
از معادلهی زير استفاده شد:
()9
با تخمین پارامترهای  Daو  DThمیتوان تفاوت
معنیدار در مقدار  aو  Thرا مشخص نمود .بهعبارت
ديگر هنگام مقايسهی  Thسنك شکاری روی ارقام
مختلف ،زمان دستیابی سنك در تیمار اول  Thو زمان
دستيابی آن در تیمار دوم  Th+DThدر نظــر گرفته
میشود .برای پیبردن به معنیدار بودن يا نبودن تفاوت
بین زمانهای دستیابی سنك در دو تیمار (رقم گنــدم)
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بايد ثابت شود که  DThمعنیدار است و با صفر تفاوت
معنیدار دارد يا خیر .اگر  DThبا صفر تفاوت معنیدار
نداشته باشد ،نتیجه اين خواهد بود که  Thو  Th+DThيا
بهعبارت ديگر زمان دستيابی شکارگر در دو رقم
مختلف گندم تفاوت معنیدار با هم ندارند .در غیر اين
صورت تفاوت زمان دستيابی سنك  O. albidipennisبه
شته جو روی دو رقم مختلف گندم معنیدار خواهد بود
( .)Allahyari et al. 2004قدرت جستجوگری اين
شکارگر نیز با استفاده از پارامتر  Daو با روشی مشابه دو
به دو در بین ارقام گندم مقايسه گرديد.

44

الف

ب

نتايج
تعیین انبوهی و طول تریکوم در ارقام گندم مورد
مطالعه

عکس میکروسکوپ الکترونی حاکی از وجود
تريکومهای ساده و تكسلولی در سطح رويی برگ ارقام
پیشتاز ،فالت و قدس بود (شکل .)9
شمارش تريکومها نیز تفاوت معنیدار تعداد تريکوم
در ارقام مورد مطالعه را نشان داد ( < F2, 42 = 156.04; P
 .)0.01رقم پیشتاز دارای بیشترين تراکم ،رقم قدس
دارای تراکم حدواسط و رقم فالت نیز کمترين تراکم را
داشت .طول تريکوم نیز در بین سه رقم تفاوت معنیدار
نشان داد ( ،)F2, 147 = 165.78; P < 0.01بهطــوری کــه

ج

شکل  -9نمای تهیه شده از سطح رويی برگ ارقام گندم
توسط میکروسکوپ الکترونی( :الف) پیشتاز ( ،ب) قدس و
(ج) فالت.

طول تريکومهای موجود روی برگ رقم قدس بیشتر از
طول تريکومهای موجود روی برگ ارقام پیشتاز و فالت
بود (جدول.)9

جدول  -9میانگین ( ±خطای استاندارد) طول و انبوهی تريکوم در هر میلیمتر مربع سطح برگ ارقام مختلف گندم.
طول تریکوم (میکرون)
انبوهی تریکوم
ارقام
b
a
پیشتاز
971/84 ± 1/03
79/1 ± 9/79
a
b
قدس
170/77 ± 90/93
19/1 ± 9/51
c
c
فالت
14/91 ± 9/94
97/7 ± 5/4
حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار در سطح احتمال  0درصد میباشد.

واکنش تابعی سنهای کامل ماده و پورهی سن سوم
شکارگر Orius albidipennis

افزايش تعداد شتهی خورده شده توسط سنهای
ماده و پورهی سن سوم با افزايش تراکم شکار روی هر
سه رقم قدس ،پیشتاز و فالت (شکل  )1و منفی بودن

بخش خطی معادلهی لجستیك (جدول  )1نمايانگر
وجود واکنش تابعی نوع دوم روی ارقام گندم مورد
مطالعه برای هر دو مرحلهی زيستی سنك شکارگر بود.
با استفاده از معادلهی راجرز قدرت جستجو ( )aو زمان
دستيابی ( )Thبرای سنهای ماده و پوره سن سوم
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محاسبه شد (جدول  .)9بیشترين قدرت جستجو برای
سنهای ماده  5/511بر ساعت و برای پورهی سن سوم
 5/591بر ساعت روی رقم قدس برآورد شد ،اما استفاده
از معادلهی ترکیبی در تجزيهی دادههـــا نشــان داد که
قدرت جستجو در سنهای ماده و پورهی سن سوم روی
ارقام مختلف گندم تفاوت معنیدار نداشتند (جدول .)7
زمان دستيابی حشرات ماده و پورهی سن سوم O.
 albidipennisروی رقم فالت به ترتیب  9/90و 9/94
ساعت محاسبه شد که اين زمان دستیابی برای پورههای
سنك شکارگر بطور معنیداری کمتر از ساير ارقام بود

(جداول  9و  .)7به عالوه حداکثر نرخ حمله ()T/Th
پوره های سنك شکارگر روی ارقام فالت ،پیشتاز و قدس
به ترتیب برابر با  3/01 ،15/79و  7/4محاسبه شد .اما
زمان دستيابی سنك های ماده شکارگر روی ارقام
مختلف از تفاوت معنیدار برخوردار نبودند (جدول  )7و
حداکثر نرخ حمله ( )T/Thسنك های ماده روی ارقام
فالت ،پیشتاز و قدس به ترتیب برابر با  91/37 ،94/4و
 95/18بود.

شکل  -1واکنش تابعی سنك ماده و پورهی سن سوم  Orius albidipennisدر برابر تراکمهای مختلف شتهی جو  Sipha maydisروی
سه رقم گندم.
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جدول  -1نتايج تجزيه رگرسیون لجستیك نسبت شتهی تغذيه شده توسط حشرات کامل ماده و پورهی سن سوم سنك
 albidipennisدر تراکمهای مختلف شتهی جو  Sipha maydisروی سه رقم گندم.
مرحله زيستی -رقم
ماده -فالت

ماده -پیشتاز

ماده -قدس

پوره -فالت

پوره -پیشتاز

پوره -قدس

پارامتر

مقدار برآورد شده

کای مربع )(X2

خطای استاندارد

Orius

value - P

ثابت

5/555991

5/9994

5/14

5/39

خطی

-5/5355

5/5719

9/44

5/5019

درجه دو

5/55948

5/55919

1/99

5/971

ثابت

-5/5348

5/9757

5/38

5/44

خطی

-5/5317

5/5747

9/85

5/50

درجه دو

5/55988

5/55911

1/19

5/99

ثابت

-5/55471

5/9714

5/41

5/88

خطی

-5/59511

5/5789

7/74

5/597

درجه دو

5/55939

5/5913

1/93

5/99

ثابت

9/9305

5/1043

9/95

5/51

خطی

-5/7901

5/9701

8/59

5/5571

درجه دو

5/5113

5/55815

5/84

5/554

درجه سه
ثابت
خطی

-5/55598
5/1953
-5/9989

5/555978
5/9984
5/5747

1/03
5/71
8/09

5/59
5/73
5/559

درجه دو

5/55140

5/55911

7/47

5/51

ثابت

1/0595

5/4955

91/79

5/5557

خطی

-5/1099

5/9191

91/99

>5559

درجه دو
درجه سه

5/5994
-5/55573

5/55311
5/555918

95/88
8/97

5/559
5/559

جدول  -9مقادير برآورد شده توسط مدل راجرز برای پارامترهای واکنش تابعی حشرات کامل ماده و پورهی سن سوم سنك
 albidipennisنسبت به تراکمهای مختلف شتهی جو  Sipha maydisروی سه رقم گندم.

Orius

محدودهی اطمینان %30
مرحلهی زيستی -رقم

ماده -فالت

ماده -پیشتاز

خطای استاندارد

پارامتر

مقدار برآورد شده

a

5/5157

5/5594

Th

9/90

5/7013

5/7799

a

5/5981

5/55908

5/5997

5/5108

Th

9/7915

5/0918

5/9435

1/7013

a

5/5117

5/5571

5/5995

5/5953

Th

1/1719

5/0104

9/9991

9/9890

a

5/5937

5/5590

5/5911

5/5111

Th

9/9408

5/7417

5/1199

1/9951

a

5/5194

5/5593

5/5998

5/5131

Th

1/0589

5/7853

9/0779

9/7415

a

5/5919

5/5531

5/5941

5/5007

Th

0/5331

5/1799

9/8959

1/9889

حد پايین

حدباال

5/5913

5/185
1/1151

ماده -قدس

ضريب تبیین
)(R2

5/08

5/11

5/40

5/41

پوره -فالت

5/11

پوره -پیشتاز

5/10

پوره -قدس
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جدول  -7مقادير برآورد شده در مدل ترکیبی برای پارامترهای واکنش تابعی حشرات کامل ماده و پورهی سن سوم سنك
 albidipennisنسبت به شتهی  Sipha maydisروی سه رقم گندم.

مراحل سنی سنك
شکارگر
ماده

ارقام گندم

حد پايین
قدس -پیشتاز

ضريب تبیین
)(R2

حد باال
5/17

Da
DTh
Da

5/5519
5/3184
5/5518

5/5500
5/7710
5/5501

-5/5581
-5/0798
-5/5540

5/5997
1/7599
5/599

پیشتاز -فالت

DTh
Da
DTh

-5/4194
5/5598
-5/5191

5/0350
5/5509
5/1847

-9/3918
-5/5587
-9/7114

5/7537
5/5919
9/1331

5/14

قدس -پیشتاز

Da

5/550

5/5518

-5/5587

5/5980

5/03

DTh

9/3589

5/1778

5/7919

9/9879

Da

5/5509

5/5549

-5/5588

5/593

DTh

9/9154

5/4073

9/1171

7/1014

Da

-5/5519

5/5500

-5/5999

5/5581

DTh

9/1919

5/0347

9/9544

1/0380

قدس -فالت

پوره

پارامتر

مقدار برآورد
شده

خطای
استاندارد

محدودهی اطمینان %30

Orius

قدس -فالت

پیشتاز -فالت

بحث
نتايج مطالعهی حاضر نشاندهندهی وجود تفاوت
معنیدار در انبوهی و طول تريکوم موجود در سطح برگ
ارقام گندم قدس ،پیشتاز و فالت بود .تعداد تريکومها در
هر میلیمترمربع برگ از  97/7±5/4عدد روی رقم فالت
تا  79/1±9/79عدد روی رقم پیشتاز متغیر بود .اين
يافتهها با نتايج وبستر و همکاران مطابقت داشت که
 99/0±9/8تا  09/9±9/4عدد تريکوم را در هر میلی-

مترمربع برگ ارقام گندم گزارش کرده بودند (Webster
) .et al. 1994کمترين طول تريکوم در مطالعه حاضر
 14/7±9/94میکرون متعلق به رقم فالت بود و بیشترين
طول  100/7±90/93میکرون روی رقم قدس مشاهده
شد .تريکومهای با طول مشابه ( 10±7/9تا 119±99/0
میکرون) روی برگ ساير ارقام گندم نیز گزارش شده
است ( .)Hoxie et al. 1975بررسی واکنش تابعی
حشرات کامل ماده و پورهی سن سوم
 albidipennisنسبت به تراکمهای مختلف شتهی جو
روی سه رقم گندم نشاندهندهی واکنش تابعی نوع دوم
برای هر دو مرحلهی زيستی شکارگر روی هر سه رقم
گندم بود .در واکنش تابعی نوع دوم ،میزان شکارگری با
Orius

5/48

5/49

5/13

افزايش تراکم شکار کاهش میيابد (وابسته معکوس به
تراکم) .اگرچه واکنش تابعی  O. albidipennisروی
گندم نسبت به  S. maydisتاکنون گزارش نشده است،
اين شکارگر دربرابر تريپس Megalurothrips sjostedti
) Trybom (Thysan.: Thripidaeروی لوبیا واکنش
تابعی نوع دوم ( )Gitonga et al. 2002و در برابر کنــه-
ی تارتن دونقطـــــــهای Tetranychus urticae
) Koch (Acari: Tetranychidaeروی سیبزمینی
شیرين واکنش تابعی نوع اول (،)El-Basha et al. 2012
روی توتفرنگی و خیار نوع دوم ( Jalalizand et al.
 )2012و روی سويا نوع سوم ( )Zamani et al. 2009را
نشان داده است.
دی کلرک و همکاران اظهار داشتند که نوع واکنش
تابعی يك شکارگر تحت تأثیر ويژگیهای گیاه میزبان
قرار دارد بهطوریکه افراد مادهی سن Dallas (Het.:
) Podisus nigrispinus Pentatomidaeنسبت به
چهارمین سن الروی Spodoptera exigua Dallas
) (Het.: Pentatomidaeواکنش تابعی نوع دوم را روی
فلفل شیرين و بادنجان و واکنش تابعی نوع سوم را روی
گوجهفرنگی نشان دادند ( .)De Clercq et al. 2000با
اين وجود ،در مطالعه حاضر تفاوت انبوهی تريکوم روی
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ارقام مختلف گندم بر نوع واکنش تابعی تأثیر نداشت.
اين نتیجه با يافتههای مددی و همکاران همسو بود که
اعالم داشتند کنهی شکارگر  N. cucumerisروی سه
گیاه فلفل شیرين ،بادنجان و خیار واکنش تابعی نوع دوم
را نشان داد ( .)Madadi et al. 2007جاللی زند و
همکاران نیز واکنش تابعی نوع دوم را برای O.
 albidipennisنسبت به افراد مادهی کنهی تارتن
دونقطهای روی دو گیاه خیار و توتفرنگی مشاهده
نمودند ( .)Jalalizand et al. 2012به طور مشابه ،سدوال
و همکاران نیز نشان دادند که دو هیبريد گوجهفرنگی که
از نظر انبوهی تريکوم با يکديگر متفاوت بودند ،تأثیری بر
نوع واکنش تابعی کنهی شکارگر N. californicus
) McGregor (Acari: Phytoseiidaeنسبت به کنهی
تارتن دولکهای نداشتند (.)Cédola et al. 2001
قدرت جستجوگری ( )aو زمان دستيابی ( )Thدر
ارزيابی کارآيی دشمنان طبیعی دو عامل کلیدی
محسوب میشوند و واکنش تابعی روشی برای محاسبهی
اين شاخصها میباشد ( .)Juliano 2001در مطالعهی
حاضر ،زمان دستيابی حشرات کامل ماده و پورهی سن
سوم شکارگر روی رقم فالت نسبت به ارقام پیشتاز و
قدس کمتر بود .اگرچه تفاوت اين شاخص در مورد سن
های ماده روی ارقام گندم معنیدار نبود ،زمان دستيابی
پورهی سن سوم بهطور معنیداری تحتتأثیر انبوهی و
طول تريکوم ارقام مختلف قرار گرفت .حداکثر نــرخ
حملــه ( )T/Thپــوره سنـــك شــــکارگــر

O.

 albidipennisنیز به طور محسوسی روی رقم فالت
بیشتر از ساير ارقام بود .اين نتیجه بیانگر تأثیر بیشتر
تريکوم در رفتار شکارگری پوره سنك
نسبت به حشرات کامل ماده بود .بررسی رفتار
جستجوگری حشرات بالغ و سنین مختلف پورگی O. niger
روی واريته های دارای تريکوم و بدون تريکوم گوجهفرنگی
نیز نشان داد تريکوم توانايی حرکت و جابهجايی مراحل
پورگی سن شکارگر را نسبت به حشرات بالغ بیشتر
تحت تأثیر قرار می دهد ( .)Economou et al. 2006دلیل
ارائه شده برای اين تفاوت رفتاری بین مرحلهی پورگی و
حشرات بالغ به جثهی کوچك تر پوره ها نسبت به افراد
بالغ مربوط میباشد .جاللیزند و همکـــاران زمان
دستيابی باالتر سنك  O. albidipennisنسبت به تخم و
O. albidipennis
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کنهی مادهی تارتن دولکهای روی خیـار نسبت به توت-
فرنگی را به تفاوت انبوهی تريکوم در اين دو گیاه نسبت
دادند ( .)Jalalizand et al. 2012مددی و همکاران نیز
نشان دادند که زمان دستيابی کنهی شکارگر N.
 cucumerisنسبت به الرو تريپس پیاز  T. tabaciروی
فلفل شیرين کمتر از خیار است (.)Madadi et al. 2007
مقايسهی مستقیم مقادير قدرت جستجوگری و زمان
دستيابی سنك شکارگر  O. albidipennisدر اين
مطالعه با ساير مطالعات صورت گرفته بهعلت تفاوت در
نوع شکار ،گیاه میزبان و شرايط محیط آزمايش دشوار
است .با اين وجود قدرت جستجو در اين تحقیق برای
افراد ماده از  5/598تا  5/511بر ساعت متغیر بود که
کمتر از مقدار محاسبه شده برای اين شکارگر روی کنه-
ی ماده تارتن دو نقطه ای ( 5/599و  5/574بر ساعت
به ترتیب روی خیار و توت فرنگی) می باشد
( .)Jalalizand et al. 2012کوتاهترين زمان دستيابی
حشرات مادهی سنك  O. albidipennisروی رقم فالت
 9/90ساعت بود که از زمان دستيابی محاسبه شده
برای اين شکارگر روی کنهی ماده تارتن دونقطهای
( 5/37و  5/89ساعت به ترتیب روی خیار و توت
فرنگی) در مطالعهی جاللی زند و همکاران بیشتر بود
(.)Jalalizand et al. 2012
در مطالعات مختلف نشان داده شده است که
ساختارهای دخیل در دفاع فیزيکی گیاه ازجمله تريکوم
با ايجاد اختالل در حرکت شکارگر ( Skirvin and
Fenlon 2001, Madadi et al. 2007, Jalalizand et al.
 ،)2012کاهش میزان نرخ برخورد شکارگر با شکار

( )Jalalizand et al. 2012و يا ايجاد پناهگاه برای شکار
( )Price et al. 1980باعث کاهش میزان جستجوگری
دشمنان طبیعی روی گیاهان میزبان با انبوهی بیشتر
تريکوم و درنتیجه کاهش میزان کارآيی آن ها میشوند.
به عنوان مثال ،انبوهی بیشتر تريکوم برگ سیب نسبت
به برگ هلو باعث کاهش میزان حرکت کنهی

شکارگر (Acari:
) Phytoseiidaeو در نتیجه افزايش زمان دستيابی آن
Euseius finlandicus Odemans

برای کنه قرمز اروپايی

Panonychus ulmi Koch

) (Acari: Tetranychidaeروی سیب شد ( Koveos and

 .)Broufas 2000در مطالعه حاضر ،نتايج بهدست آمده
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روی گیاهان میزبان و نرخ ذاتی افزايش جمعیت شکار و
شکارگر نیز نقش مهم در ارزيابی کارآيی يك شـــکارگر
O. دارند که الزم است در مورد سنك شکارگر
 روی ارقام مختلف گندم مورد مطالعه قرارalbidipennis
.گیرد
 دشمن طبیعی و، آفت،از سويی چون گیاه میزبان
 تنها باتوجه به،شرايط محیط اجزاء بههم وابسته هستند
شاخصهای برآورد شده در آزمايشگاه نمیتوان موفقیت
يك برنامـه مـــديـريت آفت را تضمیـن کــرد و تعیین
برهمکنش اين عوامل در شرايط مزرعه با يکديگر
.ضروری به نظر میرسد
سپاسگزاري
اين پژوهش با حمايت مالی بنیاد ملی نخبگان و
دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است که بدينوسیله
.تشکر و قدردانی می گردد
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ABSTRACT
The functional response is an important characteristic of predator–prey interactions
that determinate which predator species or stage classes of predator is the most effective
for pest control. Host plant morphological characteristics are the effective factors on
predator’s functional response. The objective of this study was to determine whether
differences in trichome density of wheat cultivars (Falat, Ghuds and Pishtaz) affect the
functional response of Orius albidipennis to sipha maydis. Functional response of third
nymphal stage and adult female of predatory bug to different densities (4, 6, 8, 12, 24
and 32) of barley aphid was evaluated under laboratory condition (24 ± 1ºC, 60 ± 10 RH
and 16: 8 (L: D) photoperiod). Time of each experiment was 24 hours and all
experiments were carried out in 10-14 replications. Based on logistic regression,
functional response type II was determined for two life stages of predatory bug on
tested wheat cultivars. Searching efficiency (a) and handling time (Th) for third
nymphal stage on Falat, Pishtaz and Ghuds cultivars were estimated 0.019, 0.021, 0.036
h-1 and 1.17, 2.5, 5.09 h, respectively. In addition, searching efficiency and handling
time for female adult were obtained 0.020, 0.018, 0.022 h -1 and 1.35, 1.41, 2.25 h on
Falat, Pishtaz and Ghuds cultivars, respectively. Use of an equation with indicator
variable revealed that there are significant differences among handling times of third
nymphal stage of O. albidipennis on tested wheat cultivars.
Keywords: Foraging, Leaf trichome, Sipha maydis, Functional response, Orius
Albidipennis
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